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O uso de plásticos está cada vez mais presente em nosso cotidiano através de 
diversos produtos como embalagens, garrafas, automóveis, etc. No entanto, 
sua utilização vem causando muitos impactos ambientais. Para tanto tem-se 
buscado diversas alternativas para minimizar esses impactos e uma delas é a 
utilização de polímeros biodegradáveis que podem ser degradados pela ação 
de microrganismos como bactérias, fungos ou algas. Porém o uso de tais de 
tais polímeros, requer melhorias em suas propriedades mecânicas. Dessa 
forma, novas misturas poliméricas vêm sendo utilizadas como uma forma mais 
barata de inovação. Neste sentido, o presente trabalho apresenta uma 
metodologia de preparação de novas misturas poliméricas contendo PBAT 
[Poli(butileno adipato co-tereftalato)] PCL (Policaprolactona) denominada 
PBAT-PCL, com e sem adição de ferro para fins de testes de degradação em 
solo. O principal objetivo do trabalho é o estudo da cinética de degradação dos 
polímeros PBAT e das Blendas PBAT/PCL, com e sem adição de ferro, a partir 
dos valores de perda de massa, para o qual serão propostos modelos 
matemáticos de ajuste. O trabalho consiste no estabelecimento das melhores 
condições experimentais para a degradação em solo (húmus) dos polímeros 
PBAT e PBAT-PCL, com e sem adição de Fe, segundo a metodologia ASTM. 
Para isto foram produzidos filmes do polímero PBAT e a blenda polimérica 
PBAT/PCL (75% PBAT/ 25% PCL (m/m) que foram obtidos por casting, 
utilizando-se uma concentração de 20% (m/v) e solvente clorofórmio. Os 
corpos-de-prova foram enterrados em solo com microrganismos, e colocados 
em triplicata em garrafas PET transparentes para favorecer a entrada de luz e 
cortadas a uma altura de 25 cm e diâmetro de 23 cm com algumas perfurações 
que permitem a umidificação do sistema por capilaridade durante os 150 dias 
de experimento. As coletas destas amostras foram realizadas nos períodos de 
30, 60 e 90, faltando ainda as coletas em 120 e 150 dias. Após as retiradas das 
amostras, foram realizadas análises de caracterização para identificar a perda 
de massa por gravimetria e TGA; alterações superficiais de composição e 
morfologia por FTIR, ângulo de contato e MEV; e grau de cristalinidade por 
meio de DSC e DRX, realizadas apenas para comprovação do processo de 
degradação. Os resultados preliminares de degradação dos polímeros PBAT e 
PBAT-PCL em solo, bem como as caracterizações das amostras, têm 
demonstrado uma maior eficácia na biodegradação da blenda PBAT-PCL em 
relação ao polímero PBAT isolado. Entretanto, a adição de Fe não tem 
mostrado maior eficiência no processo de degradação desses polímeros.  
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