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Introdução 

A modificação química de cadeias poliméricas tem 

aplicações específicas, tais como a compatibilização 

de blendas imiscíveis, as quais devido às interações 

nas interfaces com os grupos enxertados podem 

modificar propriedades macro ou microscópicas. O 

objetivo deste estudo foi avaliar o processo e efeito 

do enxerto de anidrido maleico (AM) na cadeia 

macromolecular do poli(hidroxibutirato) (PHB) na 

compatibilização de blendas de amido termoplástico 

(TPS) e PHB. 

Resultados e Discussão 

O enxerto de AM foi realizado por extrusão reativa, 

utilizando-se uma extrusora monorrosca (CSI Max 

Extruder), com L/D igual a quatro e duas zonas de 

aquecimento, mantidas a 150
o
C e com velocidade 

do parafuso de 150 rpm. Foi avaliado o efeito da 

concentração de AM e presença de peróxido de 

dicumil (PD). Para remoção do AM que não reagiu 

durante o processo de extrusão, o PHB enxertado 

foi mantido em água destilada e a cinética de 

remoção do AM acompanhada por espectroscopia 

UV-Vis (λmáx = 213 nm). A Figura 1 apresenta um 

gráfico de um dos experimentos da cinética de 

remoção do AM para amostra PHBMOD3 conforme 

condições experimentais indicadas na Tabela 1. A 

Tabela 1 apresenta o grau de enxerto em diferentes 

condições experimentais. O maior grau de enxerto 

foi obtido com uso de 0,5% (m/m) de PD e 5% 

(m/m) de AM.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cinética de extração do AM livre na 
amostra PHBMOD3. 
 

Tabela 1. Condições reacionais e grau de enxerto. 

Amostra  [PD] % [AM] % Enxerto % 

PHBMOD1  0,5 2 1,50 

PHBMOD2  0,5  5 3,50 

PHBMOD3  0,0 5 2,30 

PHBMOD4  0,0 2 1,10 

Blendas de TPS/PHBMOD com e sem AM livre, ou 

seja, sem tratamento após o processo de extrusão 

ou lavado, foram preparadas por extrusão e 

avaliadas quanto as propriedades mecânicas, 

através de ensaios de tensão-deformação a 25
o
C 

em Analisador Mecânico-Dinâmico (DMA) (DMA-

Q800, TA Instruments) na frequência de 1Hz, taxa 

de 0,01 N/s até 18N. As curvas de tensão-

deformação das blendas TPS/PHBMOD3, com e sem 

AM livre (TPS/PHBMOD3 e TPS/PHBMOD3LAV) e 

TPS/PHBPURO (PHB sem enxerto de AM) são 

apresentadas na Figura 2. O enxerto de AM no PHB 

produz materiais mais rígidos. Por outro lado, a 

presença de AM livre na blenda apresenta um efeito 

plastificante, reduzindo a rigidez do material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Curvas de tensão-deformação das 
amostras TPS/PHBMOD3, TPS/PHBMOD3LAV e 
TPS/PHBPURO. 

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos conclui-se que o 

enxerto influi na compatibilização da blenda, 

alterando as propriedades mecânicas. Por outro 

lado, a presença de AM livre tem um efeito 

antagônico ao enxerto. 
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