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Transesterificação catalisada no estado fundido foi usada para produzir copolímeros triblocos de 3-hidroxibutirato e de 
óxido de etileno (PHB-PEG-PHB), em um processo simplificado. Poli(3-hidroxibutirato) (PHB) de alta massa molar foi 
despolimerizado por pirólise e transesterificado com poli(óxido de etileno) di-hidroxiterminado (PEG) através de 
reações parte simultâneas e parte consecutivas. A efetivação do processo foi verificada através da caracterização dos 
copolímeros obtidos por Espectrometrias de Ressonância Magnética Nuclear (NMR) de hidrogênio e de carbono-13 e 
análise de solubilidade em uma série de solventes. 
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CHEMICAL MODIFICATION OF BIODEGRADABLE POLYMER POLY(3-HYDROXYBUTYRATE) BY 

POLY(ETHYLENE OXIDE) 
 
Catalyzed transesterification in the melt was used to produce triblock copolymers from poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) 
and poly(ethyleneoxide) (PEG), in a simplified process. PHB of high molecular weight was depolymerized by pyrolysis 
and transesterification with dihydroxyterminated PEG occurred through consecutive and partly simultaneous reactions. 
The effectiveness of the process was verified by the characterization of the formed copolymers by Hydrogen and 
Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopies (NMR) and solubility analysis in a series of solvents. 
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Introdução 

O interesse em polímeros biodegradáveis tem crescido muito nos últimos anos em nível mundial. 

Apesar disso, o alto custo de produção dos biodegradáveis em comparação aos plásticos 

convencionais ainda tem se constituído num problema para ser resolvido [1]. 

Entre os polímeros biodegradáveis, o mais conhecido é o poli(hidroxibutirato) (PHB). Sua produção 

em grande escala acontece por um processo de fermentação bacteriana, sendo ainda um processo 

relativamente caro [2].  

Lemoigne do Instituto Pasteur (1925) apud Sudesh et al [3] foi o primeiro a descrever o isolamento 

de um poliéster alifático – poli(3-hidroxibutirato) (PHB) (Figura 1), do citoplasma de bactérias 

Alcaligenes eutrophus.  

 
Figura 1-Estrutura química do PHB. 
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O polímero é sintetizado pela bactéria como uma reserva de energia e pode ser consumido por 

enzimas com obtenção de energia quando necessário. A proporção mássica entre o peso de polímero 

e o peso total da bactéria seca pode ser muita elevada atingindo 90%. 

O PHB possui características que melhoradas podem torná-lo um polímero com ampla aplicação 

tecnológica. Entre as características que dificultam sua maior utilização estão: sua fragilidade nas 

aplicações em embalagens e filmes (quebradiço e duro), o aumento de cristalinidade quando 

estocado à temperatura ambiente e sua baixa estabilidade térmica, o que dificulta seu 

processamento. 

O PHB já é produzido em escala piloto no Brasil, com a sua produção integrada a de açúcar e 

álcool, tornando-o economicamente viável e com uma vantagem competitiva no país, num ciclo 

verde, conforme Nonato et al [4]. 

Nessa pesquisa, a composição de PHB com PEG (Figura 2) tem como objetivo tornar o material 

altamente cristalino em um material mais hidrofílico e homogêneo através de reação de 

copolimerimerização. Um método simples e possível seria através da transesterificação dos dois 

polímeros com naturezas químicas diversas formando copolímeros segmentados (Figura 3). 

 
Figura 2: Estrutura química do PEG 

 

 
 

Figura 3: Mecanismo de transesterificação proposto e produtos. 

 
Experimental 

Materiais 

PHB de alta massa molar (300.000 g/mol) fornecido pela PHB do Brasil S.A., Usina da Pedra, S.P., 

PEG, (ATPEG 4000F USP) da Oxiteno com índice de hidroxila de 28 mg KOH/g, Octanoato de 
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Estanho (catalisador) Sigma Aldrich, clorofórmio, dimetilformamida, dicloroetano, N-metil - 2- 

pirrolidona, tetrahidrofurano, metanol, etanol 95%, isopropanol, metil-etilcetona e acetona, todos 

solventes da Synth. Todos reagentes e solventes foram utilizados como recebidos. 

 

Reação de Transesterificação.  

Experimento foi conduzido a 190 °C (banho de óleo) em um balão de vidro de 50 ml, com agitador 

magnético, onde foram colocados 2 g de PHB e 2 g de PEG. Durante um período de 15 min, a 

mistura foi homogeneizada, e todo o processo foi mantido em ambiente controlado com fluxo de 

nitrogênio, para garantir a retirada de toda a água residual do sistema. Foi adicionado 280 mg de 

catalisador e, após 15 min de reação, o balão foi retirado do aquecimento e resfriado até a 

temperatura ambiente. O método utilizado foi similar ao usado por Ravenelle et al [5] e Zhang et al 
[6]. O produto obtido foi, então, dissolvido em clorofórmio (CHCl3) (copolímero 1) ou 

dimetilformamida (DMF) (copolímero 2). As soluções contendo os copolímeros foram, então, 

precipitadas em hexano gelado e o copolímero precipitado formado filtrado. 

 

Caracterização. 

Espectrometria de Ressonância Magnética (NMR). Utilizou-se para análise o equipamento Inova da 

Varian, com frequência de Ressonância de 300 MHz para 1H-NMR e 75 MHz para 13C. Todas as 

amostras foram dissolvidas em clorofórmio deuterado.  

 

Solubilidade. Foram realizados diversos testes de solubilidade do PHB e dos copolímeros 

sintetizados, em uma série de solventes diferentes a temperatura ambiente. Em cada tubo de ensaio 

foram colocados de 1 a 3 mg de polímero com 0,5 a 1 mL de solvente, todos os tubos foram 

aquecidos a 50ºC em banho com ultra-som. 

 

Resultados e Discussão 

Após o processo de transesterificação, os produtos da reação foram purificados duas vezes por 

dissolução em clorofórmio e precipitação em hexano gelado. Após a purificação, os copolímeros 

obtidos apresentaram-se como sólidos brancos levemente acinzentados. 

 

Espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear (NMR) 

Os espectros NMR de 1H do PHB e dos copolímeros são apresentado nas Figuras 4 e 5, 

respectivamente. Os prótons correspondentes aos diferentes grupos funcionais estão assinalados nos 

espectros e estão de acordo com o esperado. 
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Pelo espectro de NMR dos copolímeros (Figura 5), notamos o aparecimento de um pico na região 

próxima de 3,6 ppm referente ao CH2 do PEG, o que confirma a copolimerização obtida através da 

reação de transesterificação entre o PHB e o PEG (Figura 3).                   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Espectro de Ressonância Magnética de 1H do PHB em CHCl3 

 

A integração dos picos correspondentes aos segmentos do PHB e do PEG nos espectros de 1H-NMR 

nos permitiu fazer o cálculo da composição relativa presente nos copolímeros, ou seja, tamanhos 

relativos médios dos blocos, uma vez que a massa molar do PEG utilizado é conhecida, Mn = 4000 

g/mol. A estrutura dos copolímeros também está representada na Figura 5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Espectros de Ressonância Magnética de 1H dos copolímeros em CHCl3 
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Para o Copolímero 1 obtivemos m = 70 e n = 91, enquanto que para o Copolímero 2 m = 67 e  n = 

91, indicando que os copolímeros apresentam composições similares. 

A Figura 6 apresenta o espectro de NMR de 13C do PHB e a Figura 7 os espectros de NMR de 13C 

dos copolímeros. 

Pelo Espectro de Ressonância Magnética Nuclear de 13C, confirmamos novamente a formação dos 

copolímeros triblocos, pois houve o aparecimento do pico referente ao CH2 (PEG) na região de 70 

ppm provando que a reação de transesterificação de fato ocorreu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Espectro de Ressonância Magnética de 13C do PHB em CHCl3 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Espectros de Ressonância Magnética de 13C dos copolímeros em CHCl3 
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Solubilidade 

A Tabela 1 apresenta os parâmetros de solubilidade dos solventes utilizados e a Tabela 2 o 

comportamento dos polímeros frente aos solventes utilizados. 

Através dos testes de solubilidade podemos confirmar a modificação do polímero biodegradável 

PHB, pois este se apresenta insolúvel em praticamente todos os solventes (exceto em CHCL3 que se 

mostra eficaz em todos os polímeros), enquanto os copolímeros mostram-se solúveis ou 

emulsificados em solventes em que o PHB é insolúvel. Tanto o copolímero 1 quanto o copolímero 2 

quando emulsificados apresentaram pequena quantidade de resíduos, tal fato, provavelmente, se 

deve às condições em que os testes foram feitos. O solvente NMP não se mostrou eficaz na 

solubilização de todos os polímeros testados, enquanto o THF e o DCE se mostraram os melhores 

solventes, formando soluções homogêneas. Os parâmetros de solubilidade dos solventes utilizados 

não explicam os resultados dos testes de solubilidade, uma vez que em solventes com valores de 19 

a 20,1 MPa1/2, os copolímeros apresentaram solubilização e emulsificação, assim como em 

solventes com valores de até 29,7 MPa1/2 (metanol), enquanto que em N-metilpirrolidona (23,1 

MPa1/2) os copolímeros são insolúveis. Frente a estes resultados, conclui-se que o ideal seria testar 

um maior número de solventes, a fim de que se possa fazer um mapeamento das três componentes 

do parâmetro de solubilidade (parâmetros de dispersão (d), dipolar (p) e de ligação de hidrogênio 

(h)), e com isso prever o comportamento de solubilização dos copolímeros. 

 

Tabela 1: Parâmetros de solubilidade () de diversos solventes. 

  Solventes 
Parâmetro de Solubilidade [7] CHCl3 DCE NMP THF DMF MeOH EtOH  IPOH MEK Acetona 

(MPa1/2) 19,0 20,1 23,1 19,4 24,9 29,7 26,0 23,5 19,0 20,3 
 

 

Tabela 2: Comportamento dos polímeros frente à solubilidade, 

 Solventes 
Polímero/ Solubilidade CHCl3 DCE NMP THF DMF MeOH EtOH  IPOH MEK Acetona 

PHB S I I I I I I I I I 
COPOLÍMERO 1 S S I E E E E I E E 
COPOLÍMERO 2 S S I S E E E I E E 
            

Siglas de solventes: DCE (dicloroetano); NMP (N-metil - 2- pirrolidona); THF (tetrahidrofurano);   

MeOH (metanol);EtOH (etanol 95%) ; IPOH (isopropanol); MEK (metil-etilcetona),  

Resultados: I (insolúvel); S(solúvel); E (emulsificado), 
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Conclusões 

Com as análises de NMR e testes de solubilidade, comprovamos que um novo copolímero 

biodegradável tribloco PHB-PEG-PHB foi sintetizado com sucesso. Os espectros de NMR 1H nos 

permitiram comprovar a formação de copolímeros segmentados, através do aparecimento do pico 

referente ao CH2 do PEG e também viabilizou estimar o tamanho relativo dos blocos. Já os 

espectros de NMR 13C comprovaram que a reação de transesterificação de fato ocorreu, mostrado 

pelo pico referente ao C de éter vizinho ao oxigênio. A solubilidade completa ou parcial dos 

copolímeros em diferentes solventes nos permite concluir que o polímero foi de fato modificado, 

pois nosso polímero de partida (PHB) tem como principais características a elevada cristalinidade e 

caráter hidrofóbico, e uma vez que o copolímero apresenta-se solúvel ou emulsificado isso indica 

que este caráter hidrofóbico foi atenuado. 
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