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A modernidade exige materiais versáteis, resistentes e, durante um longo tempo os 
plásticos  serviram  a  esse  propósito.  Entretanto,  o  acúmulo  desses  materiais  ao  serem 
descartados  no  meio  ambiente  tornou-se  um  problema  Os  polímeros  biodegradáveis 
surgiram neste cenário como alternativa para evitar o acúmulo de resíduos plásticos no meio 
ambiente. O polihidroxibutirato (PHB) representa uma classe de polímeros biodegradáveis, 
mas que apresenta um alto custo e possui ainda propriedades térmicas limitadas. A borracha 
natural  possui  excelentes  propriedades  mecânicas,  resistência  ao  envelhecimento, 
flexibilidade e apresenta melhor custo benefício se comparada com as borrachas sintéticas. 
Neste estudo, foram elaboradas misturas poliméricas de polihidroxibutirato (PHB) borracha 
natural em diferentes concentrações,  por prensagem à quente.  Os ensaios de calorimetria 
diferencial de varredura (DSC), análise termogravimétrica (TGA), espectrometria na região 
do infravermelho (FTIR),  microscopia  ótica (MO) e microscopia  eletrônica de varredura 
(MEV) foram utilizados para caracterizar e avaliar as propriedades das misturas poliméricas. 
O  PHB  e  as  misturas  com  borracha  natural  foram  submetidos  ao  ensaio  de 
biodegradabilidade através do enterro em solo simulado, conforme a norma ASTM G 160-
03,  variando  por  um  período  de  2  a  17  semanas.  Ao  final  de  cada  período,  foram 
determinadas a perda de massa,  a morfologia dos corpos de prova e foram realizadas  as 
análises  de DSC, TGA e FTIR. As misturas  poliméricas  apresentaram menor resistência 
térmica  do  que  o  PHB  puro.  No  ensaio  de  biodegradabilidade,  as  misturas  foram 
consideradas biodegradáveis, segundo a norma ASTM G 160-03 e tiveram a porcentagem de 
cristalinidade reduzida, tendo o teor de borracha natural contribuído para aumentar a taxa de 
biodegradação. As análises por MEV comprovaram o aumento da fragmentação e dos poros 
do PHB puro e das misturas poliméricas, em função do tempo de enterro em solo simulado.


