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Resumo: O objetivo principal do projeto será o estudo 

da biodegradação de compostos de PLA (com adição de 

fibra de bagaço de cana de açúcar), através de duas 

técnicas bastante usuais: a respirometria e a perda de 

massa em solo simulado. O objetivo principal será 

avaliar o efeito da fibra natural na biodegradação do 

PLA e comparar ambas as técnicas e seus resultados. 

Uma vez que até o momento não foram obtidos 

resultados experimentais, o presente artigo apresenta um 

desenvolvimento teórico dos temas relevantes para o 

projeto, com foco para as técnicas de biodegradação que 

serão utilizadas.  

 

1. Introdução 
Problemas ambientais envolvendo os polímeros vem 

sendo destaque nas discussões da comunidade 

cientifica. O benefício proporcionado pelos polímeros 

de baixa biodegrabilidade se tornou um malefício para o 

meio ambiente em virtude da larga utilização dos 

mesmos com o posterior descarte [1]. Com o uso 

excessivo do polímero em todo o mundo (mais de 100 

milhões de t/ano de plásticos produzidos) é grande a 

quantidade de resíduos plásticos descartados no meio 

ambiente [2].  

Em resposta a esse problema a elaboração de 

polímeros biodegradáveis tem sido a alternativa mais 

considerada para a substituição dos polímeros 

convencionais. Define-se polímeros biodegradáveis 

como polímeros cuja degradação resulta da ação de 

microorganismos como bactérias, fungos e algas de 

ocorrência natural. O interesse em polímeros 

biodegradáveis nos últimos anos tem aumentado em 

nível mundial, principalmente quando se considera o 

desenvolvimento de novos produtos e produtos de 

rápido descarte que provoquem menor impacto 

ambiental [1].  

A biodegradação consiste na decomposição do 

polímero pela ação de enzimas produzidas por 

microorganismos, como fungos e bactérias, 

decompondo esses materiais em dióxido de carbono, 

metano, água, compostos inorgânicos ou biomassa. Esse 

processo é natural, onde os microorganismos utilizam 

dos compostos orgânicos como fonte de alimento [2]. 

A biodegradação de materiais poliméricos inclui 

vários passos e o processo pode parar em cada fase, 

como demonstra a Figura 1. A seguir, estão explicados 

cada um desses passos [4]. 

Biodeterioração: é a ação combinada de 

comunidades microbianas que fragmentam os materiais 

biodegradáveis em pequenas frações.  

Despolimerização: os microrganismos secretam 

enzimas e radicais capazes de quebrar moléculas 

poliméricas reduzindo seu peso molecular. Este 

processo gera oligômeros, dímeros e monômeros.  

Algumas moléculas são reconhecidas por receptores 

de células microbianas e podem atravessar a membrana 

plasmática. As outras moléculas permanecem no 

ambiente extracelular e podem ser objeto de diferentes 

modificações. 

 

 
Figura 1- Esquema de biodegradação de 

polímeros[4]. 

 

Assimilação: no citoplasma, as moléculas 

transportadas integram o metabolismo microbiano para 

produzir energia, nova biomassa, vesículas de 

armazenamento e numerosos metabolitos primários e 

secundários. 

Alguns metabolitos simples e complexos podem ser 

excretados e atingir o ambiente extracelular, como por 

exemplo: ácidos orgânicos, aldeídos, terpenos, 

antibióticos, etc. 

Mineralização: moléculas simples como CO2, N2, 

CH4, H2O e sais diferentes de metabolitos intracelulares 

que são completamente oxidados são liberados no 

ambiente. [4] 

O polímero biodegradável objeto de estudo neste 

trabalho será o PLA. O PLA apresenta-se como um 

grande promissor na substituição dos polímeros 

derivados do petróleo. Tem sua aceitação tanto no 

mercado quanto no meio cientifico, o que o torna 

competitivo para aplicações em embalagens em geral. 

Sua produção apresenta inúmeras vantagens, como: 

pode ser obtido de fontes agrícolas renováveis, sua 

produção consome quantidades consideráveis de 

dióxido de carbono, é reciclável e compostável, sendo 

uma alternativa do ponto de vista ambiental e apresenta 

potencial para melhorar a economia nas propriedades 

agrícolas [3]. 
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2. Metodologia 
Materiais 

Nesse trabalho serão utilizados os seguintes 

materiais:  

Poli Ácido Láctico, fornecido pela empresa de 

embalagens ELOS do Brasil. 

Fibra do bagaço da cana-de-açúcar, fornecido pela 

empresa ADL Automação e Reciclagem. 

Métodos 

O PLA puro e a mistura de PLA com 20% em massa 

de fibra de cana de açúcar foi obtida de um trabalho 

anterior utilizando uma extrusora [5]. Essas misturas 

serão prensadas em filmes para a realização dos ensaios 

de biodegradação. Uma explicação mais detalhada sobre 

esses ensaios está apresentada no tópico 3.  

 

3. Ensaios de biodegradação 

Neste projeto serão utilizados dois tipos de testes 

para medir a biodegradação: ensaio de perda de massa 

em solo simulado e medição da emissão de CO2 por 

respirometria. Esses dois testes estão apresentados a 

seguir. 

Ensaio de perda de massa em solo simulado 

 Seguindo a norma padrão ASTM G160-12, que 

determina o método de avaliação da susceptibilidade 

microbiológica de um material não metálico quando em 

contato com o ambiente natural do solo, a amostra a ser 

testada não poderá exceder o comprimento de 2 cm e 

uma área de 100 cm2. O solo preparado para teste é 

composto por partes iguais de solo vegetal fértil, esterco 

e areia grossa. Esses três tipos de solos foram 

misturados e peneirados, e a mistura envelhecida. A 

norma também determina que o ambiente de 

acondicionamento tem que ter a temperatura mantida a 

30º C ± 2º C, iremos utilizar uma câmara com controle 

de temperatura e umidade para acondicionamento das 

amostras.  

A norma ASTM G160-12 recomenda que o teste 

seja realizado com quatro repetições. Recomenda-se 

também que as amostras de teste não sejam removidas 

do solo, uma vez que enterradas, até que o período de 

exposição tenha sido concluído. Deve ser utilizado um 

conjunto separado de amostras para cada intervalo de 

tempo. No final do período de exposição, os espécimes 

serão removidos do solo, limpos e condicionados para 

serem testados. O material será avaliado de acordo com 

as alterações físicas e químicas. 

Ensaio de emissão de CO2 por respirometria 

Conforme a norma ASTM D5988-12, que determina 

a biodegradação aeróbica de materiais plásticos no solo. 

O solo utilizado deve ser um solo natural e fértil 

coletado das camadas superficiais de campos e florestas, 

consistindo de partes iguais (em massa), feita em 

laboratório, obtidas de pelo menos três locais diferentes. 

Será utilizado um respirômetro de Bartha (Fig. 2) que 

consiste kitassato com filtro (para o solo+amostra) com 

um tubo em anexo (para a solução de hidróxido de 

potássio). Conforme o polímero no solo sofre a 

biodegradação, há produção de CO2 que reage com a 

solução de KOH. Serão preparados três respirômetros 

sem amostra, para servir como base de cálculo, e três 

com amostra. Para cada respirômetro será pesado 50 g ± 

0,1 g onde a amostra será enterrada.  Na parte superior 

do respirômetro há um filtro que deve ser preenchido 

com ascarita, e cuja válvula de ventilação permanece 

fechada. Os respirômetros serão incubados a 28°C ± 

2°C. A  

 
Figura 2 – Respirômetro de Bartha esquematizado 

simplificadamente [6]. 

  

A cada 7 dias será feita a titulação do KOH com HCl 

para determinar a quantidade de CO2 produzido.  

 

4. Conclusões 
Os polímeros biodegradáveis são uma alternativa 

viável para a substituição dos polímeros convencionais 

e uma solução para o problema ambiental, 

especialmente para produtos de rápido descarte. Os 

ensaios de perda de massa por solo simulado e emissão 

de CO2 por respirometria são testes viáveis, simples e 

eficazes para o estudo do PLA.  
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