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RESUMO

Neste trabalho foi desenvolvido um estudo com o poliéster biodegradável P[3HB]
(poli[R-3-hidroxibutirato]) e seu copolímero P[3HB-co-3HV] (poli[R-3-hidroxibutirato-co-3hidroxivalerato]).

Esses

materiais

são

conhecidos

por

seu

grande

potencial

de

biodegradabilidade, porém sua utilização pela indústria ainda é limitada em função de seu
baixo desempenho mecânico. Visando a tenacificação desses materiais, optou-se por misturálos com os elastômeros EPDM (terpolímero de etileno-propileno-dieno) e PVB (Poli(vinil
butiral)). Foram estudados quatro grupos de blendas: P[3HB]/EPDM e P[3HB-co3HV]/EPDM processados em misturadores internos e posteriormente prensadas em filmes;
P[3HB]/EPDM e P[3HB]/PVB extrudados e posteriormente injetados. As blendas foram
obtidas nas concentrações de 10, 20 e 30% em peso de elastômeros.
Inicialmente, estudou-se efeito da incorporação de elastômeros na cristalinidade,
estrutura cristalina, propriedades térmicas e dinâmico-mecânicas das matrizes, e o efeito do
tipo de processamento utilizado. Observou-se que a adição dos elastômeros às matrizes semicristalinas aumentou a nucleação de esferulitos, resultando em um aumento da cristalinidade
das mesmas. O PVB apresentou um efeito plastificante na estrutura do PHB. Os filmes
apresentaram uma degradação térmica maior que as amostras injetadas, resultando em uma
cristalização mais lenta e um grau de cristalinidade maior. Em um outro estudo, avaliou-se a
morfologia, tensão interfacial, comportamento reológico, propriedades mecânicas e a
biodegradabilidade das amostras estudadas. Foi observada uma morfologia de dispersão de
gotas para todas as misturas, exceto para a mistura P[3HB]/EPDM obtida por injeção que
apresentou um certo grau de co-continuidade. No caso das misturas injetadas foi visto que o
fator que parece influenciar mais fortemente em sua morfologia final são as razões de
viscosidade observadas entre a matriz e a fase dispersa das mesmas. A adição de elastômeros
aumentou a resistência ao impacto do P[3HB], principalmente no caso da mistura
P[3HB]/EPDM, o que pode estar relacionado à morfologia co-contínua observada nesta
blenda. A incorporação dos elastômeros resultou em uma redução do módulo de elasticidade e
da resistência à tração do P[3HB], e aumento do alongamento, principalmente no caso da
mistura com PVB. Foi visto que a biodegradação do P[3HB] e P[3HB-co-3HV] aumentou
com a adição de elastômeros, devido à morfologia de dispersão e a diminuição do tamanho
dos esferulitos que aumentam a área interfacial para a ação das enzimas, facilitando a
biodegradação.
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ABSTRACT
In this work a study with the biodegradable polyester P[3HB] (poly[R-3hydroxybutyrate]) and its copolymer P[3HB-co-3HV] (poly[R-3-hydroxybutyrate-co-3hydroxyvalerate]) was conducted. These materials are known for their high biodegradability
but their use is still limited because of their poor mechanical properties. In order to improve
these properties it was chosen to blend these biodegradable polymers with EPDM (Ethylene
propylene diene monomer) and PVB (Polyvinyl butyral). Four groups of blends were
obtained: P[3HB]/EPDM and P[3HB-co-3HV]/EPDM blends were prepared using an internal
mixer and then compressed molded; P[3HB]/PVB and P[3HB]/EPDM blends were prepared
using an extruder and further injected. The blend concentrations ranged from 10 to 30 wt. %
of the rubbery phase.
Initially, the effect of rubber type on the crystallinity, the crystalline structure, thermal
and dynamic-mechanical properties of the matrices and the effect of processing method to
obtain the blends were investigated. The addition of elastomers on P[3HB] (and P[3HB-co3HV]) increases the nucleation, resulting in an increase of matrix crystallinity. PVB showed a
plasticizing effect on the P[3HB] structure. Film samples showed a higher thermal
degradation than injected ones, resulting in a slower crystallization and higher crystallinity.
The morphology, interfacial tension, rheological behavior, mechanical properties (tensile and
impact) and biodegradability of samples were also studied. A droplet dispersion morphology
type was obtained for all the blends except for P[3HB]/EPDM injected samples which
presented some extent of degree of continuity. The experimental results indicated that the
final morphology observed for the blends was controlled by the viscosity ratio between the
matrix and dispersed phase. Elastomer addition increased P[3HB] impact strength mainly for
P[3HB]/EPDM blends, probably due to its co-continuous morphology. Moreover, elastomer
incorporation resulted in a decrease of P[3HB] elastic moduli and tensile strength and increase
of elongation of break, mainly for P[3HB]/PVB blends. It was observed that P[3HB] and
P[3HB-co-3HV] biodegradation increased with elastomer addition due to the droplet
dispersion morphology and decrease of spherulites size witch causes an increase of interfacial
area for enzymes, facilitating biodegradation.
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RÉSUMÉ
Dans ce travail, une étude avec le polyester biodégradable P[3HB] (poly[R-3hydroxybutyrate]) et son copolymère P[3HB-co-3HV] (poly[R-3-hydroxybutyrate-co-3hydroxyvalerate]) a été menée. Ces matériaux sont connus pour leur grand potentiel de
biodégradation, mais leur utilisation par l'industrie est encore limitée en raison de leur faible
performance mécanique. Afin d'améliorer ces propriétés, nous avons choisi de mélanger ces
polymères biodégradables avec un EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) et un PVB
(poly(vinyle butyrale)). Quatre groupes de mélanges ont été obtenus: les mélanges
P[3HB]/EPDM et P[3HB-co-3HV]/EPDM ont été préparés en utilisant un mixeur interne puis
par pressage à chaud nous obtenons des films; et les mélanges P[3HB]/PVB et
P[3HB]/EPDM ont été préparés en utilisant une extrudeuse puis mis en forme par injection.
Les mélanges ont été réalisés avec des taux massiques de 10, 20 et 30% d’élastomère.
Tout d'abord, l'effet de l'incorporation des élastomères sur, la cristallinité et la
microstructure du P[3HB], les propriétés thermo-mécaniques des mélanges ainsi que
l'influence de la méthode de mise en œuvre ont été étudiées. L'ajout d'élastomères sur le
P[3HB] (et P[3HB-co-3HV]) peut favoriser la nucléation, et il en résulte également une
augmentation de la cristallinité de la matrice. Le PVB a montré un effet de plastification sur la
structure du P[3HB]. Ensuite, la morphologie, la tension interfaciale, le comportement
rhéologique, les propriétés mécaniques et la biodégradabilité des échantillons ont été analysés.
Une morphologie du type dispersion de gouttelettes a été obtenue pour tous les mélanges, sauf
pour le P[3HB]/EPDM injecté qui a montré un degré de co-continuité. Pour les mélanges
injectés, les résultats indiquent que la morphologie finale est influencée fortement par les
valeurs intrinsèques de viscosité de la matrice et de la phase dispersée. L'ajout d'élastomères a
augmenté la résistance à l'impact du P[3HB], en particulier dans le cas du mélange
P[3HB]/EPDM, ce qui peut être liée à la morphologie co-continue observée dans ce cas.
L'incorporation des élastomères a entraîné une réduction du module d'élasticité et de la
résistance à la traction par rapport au P[3HB] seul, toutefois l’allongement à la rupture
augmente en particulier dans le cas de mélange avec PVB. La biodégradation du P[3HB] et
P[3HB-co-3HV] s’est accélérée avec l'ajout d'élastomères en raison de la morphologie du
type dispersion de gouttelettes des mélanges et de la diminution de la taille des spherulites
qui ont provoqué une augmentation de la zone interfaciale pour l'action des enzymes.
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