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BIODEGRADAÇÃO DE FILME POLIMÉRICO 
SINTETIZADO NAS CONDIÇÕES DE UM 
LABORATÓRIO 

 

RESUMO 

No presente trabalho foi avaliado o potencial de biodegradação de um filme 
polimérico sintetizado em um solo simulado (húmus) através da 
determinação da massa de dióxido de carbono (CO2) gerada no processo 
(Respirometria) pelo teste de Sturm, que é um método de fácil execução, 
baixo custo e de grande eficiência. Nesse estudo obteve-se uma velocidade 
rápida na produção de dióxido de carbono, demonstrando ser este filme 
polimérico biodegradável. O Polímero testado mostrou-se facilmente 
biodegradável, sendo uma alternativa proposta para a substituição do 
polímero sintético, diminuindo possíveis impactos ambientais causados por 
plásticos no meio ambiente. 

Palavras-Chave: meio ambiente; impactos ambientais; biodegradação; 
polímeros biodegradáveis. 

ABSTRACT 

In this work the potential for biodegradation of the polymer film synthesized 
in the Faculty of Technology SENAI Roberto Mange, the simulated soil 
(humus) by determining the mass of carbon dioxide (CO2) generated in the 
process (Respirometry) by the Sturm test, which is a method of easy 
implementation, low cost and high efficiency, which was obtained the result 
if a production rate of carbon dioxide rapidly, demonstrating that this 
biodegradable polymer film. The polymer was tested is readily 
biodegradable, and an alternative proposal to replace the synthetic polymer, 
reducing potential environmental impacts caused by plastics in the 
environment. 

Keywords: environment; environmental impacts; biodegradation; 
biodegradable polymers. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os critérios na busca de proteção ao meio ambiente levam a pesquisa de novos materiais 

com melhores características que ofereçam um maior potencial de biodegradação, 

diminuindo possíveis impactos ambientais. Os primeiros estudos relativos a 

biodegradação foram realizadas visando retardar e prevenir o ataque por fungos, 

bactérias e outros organismos vivos a esses materiais, isto é retardar a biodegradação. Em 

particular, os polímeros formados por hidrocarbonetos são resistentes ao ataque químico 

e biológico, de tal forma que isso lhes assegura longevidade e outras propriedades que se 

mantém por longo tempo (ROSA et al., 2002). O tempo degradação de alguns resíduos 

plásticos sintéticos pode ser superior a 50 anos. Este fator requer soluções para a 

diminuição do volume de resíduos plástico ou uma rápida degradação destes materiais 

têm sido sugeridos na última década (FECHINE et al., 2009; OJEDA et al., 2009). 

Até pouco tempo atrás, era importante descobrir materiais cada vez mais 

duráveis para utilização diária no mercado e dentre estes estavam os plásticos sintéticos 

com grande variedade de aplicações, devido as suas propriedades, versatilidade de uso e 

preço. Com o tempo, observou-se que os plásticos sintéticos por serem macromoléculas 

poliméricas, têm uma degradação natural mais lenta, gerando grande preocupação com o 

ambiente, pelo fato de possuírem descartabilidade rápida, associado à grande dificuldade 

de fragmentação (VINHAS et al., 2007). As pesquisas apostam na substituição dos 

plásticos convencionais por plásticos biodegradáveis, sendo atualmente, um dos 

principais alvos de pesquisas em polímeros é a produção de materiais com características 

de biodegradação (MANO et al., 2000; MOTTA et al., 2009; SILVA et al., 2008). 

Diferentes testes são utilizados para determinação da potencialidade de 

biodegradação de um polímero. Um deles constitui da exposição do polímero a ser 

testado a um determinado tipo de solo fazendo o acompanhamento da 

biodegradabilidade pela determinação da produção de CO2 (Respirometria), a fim de que 

a manutenção e a qualidade de diferentes tipos de solo seja aperfeiçoada (COELHO et al., 

2008). 

Os estudos relativos à biodegradação se iniciaram visando retardar e prevenir o 

ataque por fungos, bactérias e outros organismos vivos aos polímeros sintéticos. A 

durabilidade e longevidade desses polímeros sintéticos resultaram problemas ambientais, 

fazendo com que crescesse a idéia de um produto biodegradável. Os problemas 

decorrentes da poluição ambiental gerada pelo lixo plástico convencional têm levado a 

comunidade científica a refletir sobre possíveis alternativas para o problema. Para o 
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gerenciamento do lixo plástico produzido na sociedade, a biodegradação é uma das 

alternativas que tem sido propostas (ROSA et al., 2002). Uma das alternativas aos 

plásticos convencionais, que já vem sendo estudada, são os polímeros biodegradáveis 

(COELHO et al., 2008). Os polímeros biodegradáveis mais conhecidos são: (PHB) – 

Polihidroxibutirato e (PHBHV) – Polihidroxibutirato – co – hidroxivalerato 

A produção de Poli-β-hidroxibutirato e Poli-β-hidroxibutirato-co-valerato ocorre 

por fermentação bacteriana, sendo ainda um processo de alto custo. Estes podem ser 

degradados completamente por ataques de macro e micro-organismos em um curto 

espaço de tempo. No entanto, ainda carecem estudos sobre a utilização de outros 

materiais que possam ser utilizados visando substituir o plástico convencional (FECHINE 

et al., 2009). 

 Um plástico é considerado biodegradável quando sua degradabilidade é 

determinada, após o mesmo ser submetido, em laboratório, ao atacado natural de micro-

organismos, algas, etc., tornando-se novamente parte integrante do meio ambiente. A 

determinação da biodegradação de plásticos pode ser determinada pelo método ou teste 

de Sturm (Figura 1). 

Fonte: (COELHO et al., 2008). 

Figura 1: Equipamentos utilizados no Teste de Sturm. Onde: a) entrada do ar do compressor;  
b) formação do dióxido de carbono; c) formação do produto final (carbonato de bário). 

Este tipo de ensaio é tido como sendo o mais confiável para a avaliação da 

biodegradabilidade de um polímero em meio microbiano ativo. O teste de Sturm baseia-se 

na avaliação da capacidade de biodegradação de bactérias e fungos, através da 

quantificação de CO2 (Respirometria) produzido durante o ensaio (COELHO et al., 2008). 
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A produção de CO2, durante a biodegradação do polímero, é considerada um parâmetro 

importante do processo. Assim, quanto maior a quantidade de CO2 gerado no processo, 

maior a potencialidade de biodegradação do polímero (ROSA et al., 2002). 

O monitoramento da produção de CO2 é realizado pela determinação 

barométrica do BaCO3, um precipitado branco insolúvel em água, formado pela reação do 

CO2 contido no ar, com Ba(OH)2 presente em uma solução após a passagem do (Figura 2). 

O sistema deve ser vedado, com finalidade de não sofrer interferência do dióxido de 

carbono provindo de fora do sistema (VINHAS et al., 2007). 

 
Fonte: (ROSA et al., 2002). 

Figura 2. Representação do processo na biodegradação de um plástico pelo processo de Sturm. Onde a) 
solução de hidróxido de bário para retirada do excesso de CO2 contido no ar do compressor; b) erlenmeyer 
de reação contendo húmus, o polímero (plástico) e água destilada; c) solução de hidróxido de bário para a 

formação do carbonato de bário. 

Este monitoramento (Figura 3) é efetuado diariamente e sem interrupção por um 

período pré determinado (COELHO et al., 2008). 

 
Fonte: (COELHO et al., 2008). 

Figura 3. Resultados de produção de CO2 pela biodegradação de um tipo de plástico. 



 Rafael Lopes Pena de Sousa, Thiago Paiva 81 

Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 15, Nº. 2, Ano 2011 • p. 77-86 

Os polímeros biodegradáveis são assim, aqueles que apresentam quebra de 

ligações químicas em suas cadeias poliméricas através de agentes biológicos, levando a 

uma fragmentação ou desintegração dos mesmos (PELLICANO et al., 2009). 

A utilização de solo ou composto orgânico como meio inoculante é muito 

importante no estudo da biodegradação do plástico , pois é um ambiente que simula um 

cenário onde o lixo , com essa composição, é jogado todos os dias sem o devido cuidado. 

2. METODOLOGIA 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Química da Faculdade de Tecnologia 

SENAI Roberto Mange (FATEC) na cidade de Anápolis, Goiás no período de Junho à 

Agosto de 2010. Foram utilizados 2,48 gramas de polímero sintetizado na própria 

Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange. Foi utilizado como inoculante um 

composto orgânico (húmus) comercializado em supermercados para uso em hortas e 

jardins. 

O teste de Sturm consiste no monitoramento da produção de CO2 

(Respirometria) gerada na biodegradação. Para a realização do teste, foi montado um 

sistema de digestão nas condições do laboratório (Figuras 4 e 5) semelhante ao 

preconizado segundo Coelho et al. (2008) e Rosa et al. (2002) (Figuras 1 e 2 

respectivamente). 

O teste de Sturm é um sistema para quantificação de CO2 (Respirometria) 

produzido pela biodegradação de matéria orgânica, reagindo o mesmo com uma solução 

de Ba(OH)2 obtendo-se BaCO3 como produto final (COELHO et al., 2008). 

A equação da reação é:   

 CO2 (g) + Ba(OH)2 (aq) → BaCO3 (s) + H2O (aq)  (1) 

Nos kitassatos laterais (A e C) foram solubilizados 2,0 gramas de Ba(OH)2 em 150 

mL de água destilada. O hidróxido do recipiente A tem como objetivo reagir com o CO2, 

presente no ar insuflado pela bomba de ar (compressor), deixando que apenas o CO2 

formado pela decomposição do plástico presente no erlenmeyer central (recipiente B) 

reaja com o Ba(OH)2 presente no recipiente C formando BaCO3. O produto resultante é 

um composto químico muito insolúvel BaCO3 . O mesmo foi coletado de 12 em 12 horas, 

durante cinco dias, pulverizado por ultra-som, para melhorar sua homogeneização, e 

filtrado em filtro milex. O sistema foi incubado a temperatura ambiente, isto é, sem seu 

controle visando obter uma biodegradação o mais próximo possível das condições 

naturais. 
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Figura 4. Sistema de ensaio adaptado na FATEC Roberto Mange, Anápolis, GO. Onde: A) recipiente para 
retirada do excesso de CO2 ;B) recipiente de liberação de CO2 através da biodegradação do polímero; C) 
produto final da reação (BaCO3).Em um módulo do sistema de ensaio foram misturadas 2,48 gramas do 
polímero triturados em pedaços menores, 60 gramas de húmus e 75 mL de água destilada (recipiente B). 

As soluções (hidróxido de bário e água) nos recipientes “A” e “C” foram 

renovadas durante cada coleta no estudo da biodegradação do polímero. 

A determinação da concentração da variação de massa de CO2 gerada nos dois 

sistemas foi determinada pela filtragem do BaCO3 do recipiente C e a secagem dos filtros 

em estufa com temperatura de 60°C, até peso constante. As massas em gramas de CO2 

obtidas foram somadas ao longo dos tempos do processo. As massas em gramas de CO2 

obtidas do branco foram determinadas pelo mesmo procedimento e subtraídas ao longo 

dos tempos do processo. 
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Figura 5. Representação do sistema durante os ensaios realizados. Onde: A) recipiente retirando o excesso de 
CO2 insuflado pela bomba (compressor); B) recipiente liberando CO2 na biodegradação do filme polimérico; 

C) produto final da reação (BaCO3). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o teste de Sturm, foram obtidos os seguintes resultados de massa de CO2 

em gramas durante 96 horas de ensaio (Tabela 1). 

Tabela 1. Massa de CO2 gerada durante o ensaio num total de 96 horas. 

Período (horas) Massa de CO2 (g) 

12 0,0121 

24 0,1698 

36 0,3217 

48 0,372 

60 0,3113 

72 0,2882 

84 0,2714 

96 0,2696 

A plotagem dos dados da Tabela 1 resulta no gráfico observado na Figura 6. 
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Figura 6. Massa de CO2 produzido em gramas. 

Os dados obtidos na Tabela 1 e na Figura 6 sugerem uma velocidade crescente de 

decomposição do polímero até 48 horas do ensaio. Neste tempo (48 horas) ocorreu a 

produção máxima de CO2 (0,372g) e a seguir observa-se um declínio com tendência a 

estabilização na curva de produção até o final do ensaio (96 horas) com uma produção de 

0,2696g. 

A somatória da soma das massas de CO2, em gramas, gerada durante todo o 

processo de biodegradação do plástico podem ser observados na Tabela 2 e na Figura 7. 

Tabela 2. Somatória das massas de CO2 produzido durante o ensaio de biodegradação. 

Período (horas) Soma das massas de CO2 (g) 

0 0 

12 0,0121 

24 0,1819 

36 0,5036 

48 0,8756 

60 1,1863 

72 1,4745 

84 1,7459 

96 2,0161 
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Figura 7. Curva de massa de CO2, em gramas, produzidos durante a biodegradação. 

Pelo comportamento da curva apresentada (Figura 7) constatou-se que o 

composto analisado apresentou uma maior velocidade de produção de CO2 entre 12 e 48 

horas. A velocidade de produção de CO2 foi de 0,0240 g/hora ou 0,5757 g/dia. Rosa et al. 

(2002) estudando o processo de biodegradação de três polímeros já previamente 

conhecidos como biodegradáveis, observaram que o polihidroxibutirato (PHB) 

apresentava uma maior velocidade de biodegradação (2,72 g/dia) quando comparada aos 

outros dois polímeros testados. O resultado obtido com o filme polimérico testado neste 

trabalho foi inferior ao obtido por Rosa et al. (2002), entretanto, o polímero em estudo 

sugere ter melhor biodegradação do que o PHB, pois em 96 horas (4 dias) observa-se um 

perfil de estabilização da curva de produção de CO2 enquanto que para o PHB a mesma 

só ocorreu com 07 dias segundo Rosa et al. (2002). 

4. CONCLUSÃO 

Como não encontrei os objetivos do seu trabalho, logo não sei se estas conclusões 

realmente são respostas que você pretendia obter. Portanto coloque os objetivos do 

trabalho lá na introdução e verifique se estas conclusões de fato respondem seus objetivos. 

Os resultados sugerem que o polímero testado é degradado de forma rápida, 

demonstrando ser biodegradável. 

O filme polimérico testado, mostra-se promissor quanto à sua aplicação como 

embalagens para diversas utilizações. 
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