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RESUMO 
 
 

As blendas poliméricas compostas por polímeros sintéticos e naturais, como o amido, vêm 
merecendo destaque na área de desenvolvimento de novos materiais por apresentarem 
propriedades similares aos polímeros sintéticos, e maior facilidade de se degradar na 
exposição aos microrganismos presentes no meio ambiente, quando são descartadas. O 
presente trabalho teve por objetivo avaliar a capacidade biodegradadora de uma cultura mista 
de fungos Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces wortmannii, durante 90 dias de 
exposição, através do teste de Sturm, pela produção de CO2, numa blenda composta por 
polietileno de baixa densidade (PEBD) e amido, quando estas foram previamente esterilizadas 
através da radiação gama. Também se avaliou o efeito da exposição à luz ultravioleta nos 
tempos de 6, 24, 48, 60 e 72 horas, nas blendas poliméricas. A capacidade da fotodegradação, 
biodegradação e radiação gama foram avaliadas por ensaios mecânicos, microscopia 
eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia no infravermelho com Transformada de 
Fourier (FTIR), difração de raios-X e variação de massa. Os resultados obtidos comprovaram 
a degradação das blendas pelas radiações gama e ultravioleta, através da formação de grupos 
carbonila e vinila na sua estrutura química, e perda de propriedades mecânicas. O consumo 
crescente e gradativo da blenda pela cultura de fungos, como fonte alternativa de carbono, 
ficou evidente no acompanhamento da produção de CO2. O efeito combinado da radiação 
gama e a exposição à cultura de fungos nas blendas poliméricas, foi favorecido quando 
comparadas às blendas que sofreram apenas a exposição aos fungos. 
 
 
Palavras-chave: Blenda; Polietileno; Amido; Fotodegradação; Radiação gama e 
Biodegradação.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

The polymeric blends composed by synthetic and natural polymers, as the starch, come 
deverving prominence in the development of new materials for presenting similar properties 
to synthetic polymers, and greater easiness of degrading when exposed to microorganisms in 
the environment, when they are discarded. The current work had for objective to evaluate of 
the biodegrading capacity of a mixed culture of Phanerochaete chrysosporium and 
Talaromyces wortmannii fungi, during 90 days of exposure, through the Sturm test, for the 
accompaniment of CO2 produced, in a blend composed by low density polyethylene (LDPE) 
and starch, when these were previously sterilized through the gamma radiation. Also 
evaluated the effect of the exposure to the ultraviolet light in the times of 6, 24, 48, 60 and 72 
hours in polymeric blend. The photodegradation, biodegradation and gamma degradation had 
been evaluated by mechanical properties, scanning electron microscopy (SEM), Fourier 
Transformed infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction and change mass. The results 
had proven the degradation of blends by the UV and gamma irradiation, by the formation of 
carbonyl and vinyl groups in its chemical structure, and loss of mechanical properties. The 
increasing and gradual consumption of blend for the culture of fungus, as alternative source of 
carbon, was evident in the accompaniment of the CO2 produced. The effect combining 
gamma radiation and the exposition to the culture of fungus, in polymeric blends, was favored 
when compared with the blends that had suffered only the exposition to the fungus.  
 
 
Keywords: Blend; Polyethylene; Starch; Photodegradation; Gamma radiation; 
Biodegradation. 
 



Fotodegradação e efeito combinado da radiação gama/biodegradação em blendas polietileno/amido 1 

 

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Do início do século passado aos dias atuais, o uso dos polímeros sintéticos tem se 

tornado cada vez mais freqüente na sociedade. Basta um olhar ao redor para se perceber a 

incrível quantidade de artefatos produzidos pelo homem em que se utilizam polímeros como 

matéria-prima para suas diferentes aplicações. Das garrafas de refrigerantes, passando pelas 

hastes de cotonetes, sacos de supermercados, tubos de encanamento, revestimentos de panelas 

e de latas de conserva, mamadeiras, tintas para paredes, próteses, materiais de higiene pessoal, 

pára-choques de veículos, tapetes, cobertores, pneus ou suportes para componentes 

eletrônicos, os polímeros estão presentes em quase a totalidade dos utensílios de uso cotidiano 

(ROSA et al., 2002). 

 Os polímeros sintéticos são considerados os grandes vilões ambientais, ocupando 

grande parte do volume dos aterros sanitários, interferindo de forma negativa nos processos 

de compostagem e de estabilização biológica. Além disto, os resíduos poliméricos quando 

descartados em lugares inadequados, como lixões, rios, encostas, etc., causam um forte 

impacto ao meio ambiente (SPINACÉ & DE PAOLI, 2005).  

 Os polímeros sintéticos são materiais inertes e não degradáveis, higiênicos, 

convenientes e confortáveis, mas apresentam uma propriedade indesejável em nível 

ambiental, a não biodegradabilidade. Pelo fato de algumas de suas aplicações serem de 

descarte rápido, associado à grande dificuldade de degradação no meio ambiente, eles têm 

despertado forte preocupação nos dias atuais (ALMEIDA et al., 2001).  
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 O descarte de plásticos nas últimas décadas tem sido problemático, pois tem 

representado 20% em volume do lixo total descartado em aterros (MARTINS-FRANCHETTI 

& MUNIZ, 2002). 

 Devido às propriedades dos polímeros, o consumo destes vem crescendo no Brasil e 

no mundo. No Brasil, em 1998, o consumo de termoplásticos era de cerca de 3x106 toneladas. 

Segundo levantamentos feitos em grandes cidades brasileiras, os principais polímeros 

encontrados nos resíduos urbanos são o polietileno de alta e baixa densidade (PEAD e 

PEBD), o poli(tereftalato de etileno) (PET), o poli(cloreto de vinila) (PVC) e o polipropileno 

(PP). Outros tipos de polímeros encontrados correspondem apenas 11% do total, como ilustra 

a Figura 1 (SPINACÉ & DE PAOLI, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Termoplásticos mais encontrados nos resíduos sólidos urbanos 

brasileiros (SPINACÉ & DE PAOLI, 2005). 

 

 A composição do lixo do Aterro da Muribeca em Jaboatão dos Guararapes – PE, é de 

20% em peso total constituído por plástico, como ilustra a Figura 2.  
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Figura 2 – Composição do lixo (%) do Aterro da Muribeca, Jaboatão dos Guararapes – PE 

(LIMA, 2005). 

 

A Figura 3 apresenta os tipos de plásticos encontrados no Aterro da Muribeca, 

merecendo destaque o polietileno (62%), que é o polímero mais usado em materiais de 

descarte rápido (LIMA, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Polímeros mais abundantes no Aterro da Muribeca, Jaboatão dos Guararapes – PE 

(LIMA, 2005). 

  

 Os polímeros sintéticos comerciais são considerados inertes ao ataque imediato de 

microrganismos. Essa propriedade faz com que esses materiais apresentem um tempo longo 
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de vida útil e, consequentemente, provocam sérios problemas ambientais visto que, após o seu 

descarte, demoram em média 400 anos para se decomporem totalmente, aumentando, assim, a 

cada dia, a quantidade de lixo plástico descartado no meio ambiente (ROSA et al., 2001). 

 Estudos voltados para a minimização dos resíduos plásticos têm recebido, cada vez 

mais, uma maior atenção, incentivados não só por fatores econômicos, como também com a 

finalidade de diminuir a poluição causada no ambiente pelo seu descarte. Entre as alternativas 

desenvolvidas para diminuir o volume de materiais plásticos estão a reciclagem, a incineração 

e os plásticos biodegradáveis (CHANDRA & RUSTGI, 1997). 

A obtenção de polímeros biodegradáveis baseia-se não só naqueles elaborados 

biologicamente, como também na mistura de polímeros naturais com polímeros sintéticos, 

que não são biodegradáveis, mas podem ser degradados mais facilmente.  

Na produção de polímeros a partir de moléculas naturais produzidas pelas plantas ou 

por microrganismos misturados com os polímeros sintéticos, obtêm-se blendas mais 

facilmente biodegradáveis, tornando-as uma alternativa promissora para minimizar a poluição 

derivada dos plásticos, pois reduzem, significativamente, após seu descarte, o tempo de 

permanência na natureza em relação aos polímeros convencionais (ZUCHOWSKA et al., 

1998; AVELLA et al., 2000). 

 Diversos materiais que reúnem as características de termoplasticidade e 

biodegradabilidade têm sido estudados e produzidos comercialmente, como poliglicolato, 

poli-caprolactona (PCL), álcool polivinílico, polihidroxialcanoatos (PHA) (ALMEIDA et al., 

2001).  

 Os principais microrganismos responsáveis pela biodegradação de materiais 

poliméricos, principalmente no caso dos polímeros de origem natural, tais como o amido e a 

celulose são os fungos. Essa capacidade de degradação ocorre pelo fato deles produzirem 

enzimas que hidrolisam os substratos para suprir-se de nutrientes, sendo este um processo 
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necessariamente aeróbio, que libera gás carbônico na atmosfera e devolve ao solo compostos 

nitrogenados e outros materiais (ROSA & PANTANO FILHO, 2003). 

 O processo de biodegradação dos plásticos pode ser ainda acelerado quando esses 

materiais poliméricos são expostos às intempéries, como radiação solar, absorção da radiação 

na região do ultravioleta e radiação gama. Essas formas de radiação geralmente promovem a 

fragilidade mecânica, diminuição do brilho, formação de fissura e perda de transparência nos 

plásticos (VINHAS, 2004).  

 A biodegradação dos polímeros pode estar relacionada não apenas às estruturas 

químicas, físicas e morfológicas do polímero, como também às condições ambientais tais 

como temperatura, umidade, radiação UV, microrganismo, ao tratamento dos polímeros antes 

do descarte nas áreas de aterros, entre outros (SHAH et al., 1995). 

 A durabilidade dos polímeros é um problema que acompanha o homem 

contemporâneo. A enorme quantidade de lixo produzido nos grandes centros urbanos é 

constituída em grande parte por produtos industrializados como polímeros sintéticos, pode 

levar séculos para se decompor, resultando em problema ambiental que pode ser desastroso 

para a humanidade (ROSA et al., 2002). 

 Neste aspecto, são fundamentais os estudos para o desenvolvimento de novas 

formulações de materiais plásticos, bem como a compreensão do mecanismo que possa 

induzir e acelerar a degradação dos mesmos, levando em consideração alguns fatores que 

possam interferir, tais como: estrutura química, pH, temperatura, morfologia do polímero, 

presença de aditivos e tipos de microrganismos envolvidos (GU, 2003). 

 O plástico composto por uma mistura de amido e polímeros sintéticos constitui uma 

alternativa para a diminuição do grande acúmulo de rejeitos plásticos. Estudos preliminares 

mostram que a remoção do amido da mistura polímero/polissacarídeo, altera as propriedades 

físicas do plástico, facilitando sua desintegração física ao ambiente e, conseqüentemente, sua 
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biodegradação (CHANDRA & RUSTGI, 1997). Mas, para que o polímero seja degradado 

pelo meio ambiente, são necessários meios apropriados, além dos microrganismos agentes do 

processo.  

Uma busca extensiva de termoplásticos biodegradáveis conduziu à descoberta do 

amido como aditivo eficaz. O amido satisfaz as exigências de estabilidade térmica adequada, 

interferência mínima nas propriedades de fusão e na alteração da qualidade de produto 

(SHAH et al., 1995). 

 Os objetivos deste trabalho abordaram inicialmente o estudo da degradação de blendas 

poliméricas biodegradáveis, que previamente foram expostas à radiação gama, e 

posteriormente, inoculadas por culturas de fungos das espécies Phanerochaete chrysosporium 

e Talaromyces wortmannii. Também se avaliou o efeito causado pela exposição à radiação 

gama, na dose utilizada para a esterilização de objetos, 25 kGy, e a fotodegradação nas 

blendas, quando estas foram expostas à luz ultravioleta em diferentes tempos. A blenda 

estudada era constituída de polietileno de baixa densidade (PEBD)/Amido anfótero, na 

proporção 20% de amido para 80% de polietileno em peso. Pela análise da estrutura 

molecular, por infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) e difração de raios-X; 

ensaio mecânico, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e variação de massa, do 

material plástico pode-se determinar as alterações sofridas após a sua degradação.    

 A descrição do trabalho desenvolvido foi estruturada em 5 capítulos. O presente 

capítulo tem por objetivo permitir ao leitor uma visão ampla do problema ambiental causado 

pelos plásticos e as soluções que vêm sendo aplicadas para minimizá-los. 

 O capítulo 2 traz uma revisão do estado da arte sobre o conceito geral de polímeros e 

suas principais características, bem como a definição e a aplicação de blendas poliméricas, os 

processos de degradação por radiação gama e UV, a biodegradação desses materiais e seus 

principais microrganismos biodegradadores. 
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  O capítulo 3 apresenta os materiais e a metodologia utilizados, enquanto que o 

capítulo 4 mostra os resultados obtidos e as principais discussões. No capítulo 5 têm-se as 

principais conclusões e sugestões para trabalhos futuros. O trabalho também apresenta 

referencias bibliográficas, apêndice e anexos. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Polietileno 

 

 O polietileno, representado na Figura 4, é um dos polímeros de maior produção 

mundial.  

⎯ [ CH2 ⎯ CH2 ]n ⎯ 

Figura 4 - Estrutura repetitiva do polietileno. 

  

Este polímero está presente em diversas aplicações, inclusive nas aplicações de descarte 

rápido, como é o caso de sacolas plásticas e de embalagens de alimentos. Portanto, o seu 

percentual de descarte acaba sendo também muito grande e muitas vezes superior aos outros 

plásticos (MANO, 1985). A Figura 5 apresenta as aplicações do polietileno de baixa 

densidade em diversas áreas, devido a sua grande versatilidade de suo. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5 – Distribuição em aplicações do PEBD (ABQUIM, 2004). 
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Devido ao seu processo de polimerização em cadeia, pode-se ter polietileno de baixa 

densidade (PEBD), polietileno de baixa densidade linear (PEBDL) e o polietileno de alta 

densidade (PEAD). O PEBD (cadeia ramificada) apresenta densidade entre 0,91-0,94 g/cm3 e 

pode ser processado a alta ou baixa pressão (Figura 6). Já o PEBDL e o PEAD (cadeia linear), 

apresentam densidades entre 0,92-0,94 g/cm3 e 0,94-0,97 g/cm3, respectivamente (MANO, 

1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 6 – Estrutura do polietileno de baixa densidade (PEBD) (site: 

http://www.qmcweb.org). 

 

O PEBD tem aspecto de um sólido opaco e de toque parafínico. Apresenta uma 

temperatura de fusão de 120ºC, aspecto cristalino e temperatura de transição vítrea de –20oC. 

Não é tóxico, totalmente insolúvel em água, e pouco permeável ao vapor d’água. Apresenta 

notável resistência aos agentes químicos (MANO, 1985; ARGOLO, 2002). 

 

 

 

http://www.qmcweb.org/
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2.2. Amido 

 

 O amido é um carboidrato natural armazenado por plantas verdes na forma de 

grânulos (Figura 7). Ele participa de vários processos vitais, sendo a mais importante fonte de 

energia para animais e para os seres humanos (PIMENTEL, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Estrutura do amido (PIMENTEL, 2003). 

 

O amido apresenta-se na forma de pequenos grânulos semicristalinos, que podem ser 

isolados a partir de diversas fontes, tais como milho, batata, mandioca, aveia, ervilha, arroz, 

etc. (THIRÉ et al., 2004). 

 Os amidos não modificados, in natura, são obtidos do próprio cereal e/ou raiz através 

de processos de extração específicos, os quais mantêm as características físico-químicas 

originais do amido. Os amidos catiônicos são amidos regulares in natura tratados 

quimicamente com reagentes que possuem um íon carregado positivamente. A ligação 

química pode ser um éster ou um éter, embora a ligação éter seja preferida por ser mais 

estável. Os reagentes típicos usados para a preparação destes produtos são os sais de amônio 

quaternário (Figura 8) (PIMENTEL, 2003).  
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Figura 8 – Estrutura do éter de amido (PIMENTEL, 2003). 

Os amidos anfóteros, representados na Figura 9, são amidos catiônicos que, além dos 

íons carregados positivamente, possuem também, ligados a molécula de amido, radicais 

carregados negativamente, grupos aniônicos, geralmente presentes na forma de fosfatos 

(PIMENTEL, 2003).  

 

 

 

Figura 8 – Estrutura do éter de amido anfótero (PIMENTEL,). 

  

 

 

Figura 9 – Estrutura do éter de amido anfótero (PIMENTEL, 2003). 

 

 O principal fator que diferencia os amidos catiônicos e/ou anfóteros é o grau de 

cationicidade, que é avaliado medindo-se o grau de substituição do amido, que é feita 

quantificando-se o número de moles de nitrogênio que foi ligado à molécula de amido no 
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decorrer da reação de cationização, uma vez que o reagente utilizado contém nitrogênio 

(PIMENTEL, 2003). 

 O amido não é um composto homogêneo, é formado de moléculas lineares de 

polissacarídeo, amilose e de moléculas ramificadas, amilopectina, ambos formados por 

unidades do tipo (1,4)-α-D-glicose, e é um polímero de baixo custo, renovável e natural. 

Dependendo da matéria prima original, a composição do amido pode variar nos teores de 

amilose e amilopectina (RODRIGUES-GONZALES et al., 2003). 

 A amilose é um polímero formado por cadeias lineares através de ligações 

glucosídicas (α 1 → 4) (Figura 10). Possui uma conformação helicoidal e é essencialmente 

linear, de massa molecular na faixa de 105 a 106 g/mol, que forma a parte amorfa do grânulo e, 

na maioria dos amidos naturais, corresponde a 20-30% de sua composição. A amilose é 

responsável pela retrogradação do amido, quando o mesmo é resfriado após a sua 

gelatinização (STRYER, 1996). 

 Após a gelatinização e o rompimento da estrutura granular, as moléculas de amilose, 

livres em solução, se agruparão e formarão entre si pontes de hidrogênio criando regiões 

cristalinas. Este fenômeno é conhecido como retrogradação e é caracterizado pelo aumento da 

viscosidade da solução (PIMENTEL, 2003). 

 A amilopectina é altamente ramificada através de ligações glucosídicas (α 1 → 6) 

(Figura 11), de massa molecular da ordem de 106 g/mol, seus segmentos lineares estão 

arranjados em hélices duplas e formam a parte cristalina do grânulo. A amilopectina não 

apresenta a característica de retrogradar como a amilose, após o resfriamento da solução 

cozida (STRYER, 1996). 
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Figura 10 – Estrutura da cadeia da amilose 

(site: http://www.geocities.com/bioquimicaplicada/Carboidratospolissacarideos.htm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Estrutura da cadeia da amilopectina 

(site: http://www.geocities.com/bioquimicaplicada/Carboidratospolissacarideos.htm). 

 

 O conhecimento das propriedades do amido durante o processamento térmico mostra-

se muito importante para o desenvolvimento de material biodegradável a partir deste produto. 

As moléculas de D-glucose possuem dois importantes grupos funcionais: o grupo –OH 

susceptível às reações de substituições e as ligações C–O–C susceptíveis à ruptura de cadeias. 

O grupo hidroxila tem caráter nucleofílico. Através das reações com esse grupo, modificações 

em várias propriedades podem ser obtidas. Reticulação e ponte de hidrogênio mudam a 

estrutura da cadeia, aumentam a viscosidade, reduzem a retenção de água e aumentam a 

resistência ao cisalhamento (site: http://.cori.rei.unicamp.br). 

http://www.geocities.com/bioquimicaplicada/Carboidratospolissacarideos.htm
http://www.geocities.com/bioquimicaplicada/Carboidratospolissacarideos.htm
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 Os estudos sobre o amido incluem sua capacidade de adsorção, sua modificação 

molecular, seu comportamento a altas temperaturas e sob agitação, além de suas propriedades 

termomecânicas. O amido não apresenta alta estabilidade a tensões, mesmo se tratando de um 

polímero. As suas ligações glicosídicas começam a se romper a temperaturas superiores a 

150oC, e seus grãos sofrem um colapso endotérmico acima de 250oC. Em baixas 

temperaturas, sofre retrogradação. Quando sofre um resfriamento até temperatura inferior a 

10oC, ocorre uma reorganização das ligações de hidrogênio e um alinhamento de suas cadeias, 

podendo ocorrer uma precipitação (CHANDRA & RUSTGI, 1997; ARGOLO, 2002). 

 Os grânulos de amido incham quando absorvem a água através da ligação do 

hidrogênio com seus grupos livres de hidroxila, mas eles ainda conservam sua ordem e 

cristalinidade. Entretanto, quando estes grânulos inchados do amido são aquecidos, as 

ligações de hidrogênio entre unidades de glicose são rompidas e a cristalinidade é destruída 

progressivamente. Este processo é chamado gelatinização (RODRIGUES-GONZALES et al., 

2003). 

 O amido pode sofrer gelatinização quando em presença de uma quantidade suficiente 

de água. Ocorre freqüentemente a temperaturas entre 10oC e 15oC, e inclui: difusão pela 

ruptura dos grãos e dissolução das moléculas lineares, diminuição da turvação da mistura 

amido-água, hidratação e intumescimento dos grãos por muito tempo, aumento de sua 

densidade, e formação de uma massa pastosa ou gel (RODRIGUES-GONZALES et al., 

2003). 

 O amido como biopolímero na sua conformação mais estável é oriundo de fontes 

renováveis que são as plantas tais como: cereais, raízes, na forma de grânulos de tamanhos 

variáveis, dependendo da fonte; e constituído principalmente de dois homopolímeros de D-

glucose de estruturas primárias diferentes que são a amilopectina ramificada e a amilose linear 

(site: http://.cori.rei.unicamp.br). 



Fotodegradação e efeito combinado da radiação gama/biodegradação em blendas polietileno/amido 15 

 

 O amido e seus derivados, ambos na forma granular e modificados, têm sido usados 

em blendas com diversos polímeros como polietileno, álcool polivinílico, poli(cloreto de 

vinila). O amido ajuda a diminuir o custo do produto final, e também fornece algumas 

características biodegradáveis aos polímeros termoplásticos. Muitas blendas constituídas por 

polímero sintético/amido podem sustentar o crescimento microbiano e tendem a perder a 

resistência da tensão na ruptura, após exposição ambiental (KOENIG & HUANG, 1995).   

 Shah, Bandopadhyay & Bellare (1995) utilizaram amido modificado existente no 

mercado, na composição de uma blenda com polietileno de baixa densidade. Verificou-se que 

esse amido pode ser usado como enchimento biodegradável de baixo custo em termoplásticos 

como o PEBD e foi consumido na superfície do material por várias espécies de fungos e 

bactérias. 

 

2.3. Blendas poliméricas  

 

 O processo de mistura física de dois ou mais polímeros ou copolímeros, a blenda, 

permite melhorar determinada(s) propriedade(s) do plástico, com o mínimo ou nenhuma 

perda das demais propriedades. As principais propriedades que, geralmente, se deseja 

melhorar com o processo de mistura são: resistência ao impacto, resistência térmica, 

resistência química e resistência ao envelhecimento (site: http://www.jorplast.com.br). 

De maneira geral, misturas poliméricas são definidas como a combinação de materiais 

distintos, ou seja, a combinação de dois ou mais polímeros podendo haver ou não ligação 

química (ligação covalente) entre os materiais. 

“Blenda polimérica” é uma mistura física de dois ou mais polímeros, dando origem a 

um novo material, normalmente, de propriedades específicas para um determinado uso 
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tecnológico. As propriedades mecânicas de uma blenda, composta pelos mesmos polímeros, 

irão variar com a sua composição (ZUCHOWSKA et al., 1998).  

Dependendo dos componentes poliméricos, a mistura pode se apresentar de forma não 

homogênea, sendo então classificada como uma blenda imiscível. Blendas com esta 

característica apresentam alta tensão interfacial e fraca adesão entre a matriz e a fase dispersa. 

Do ponto de vista microscópico, a miscibilidade pode ser discutida pela morfologia 

apresentada pelas moléculas dos polímeros. Isto ocorre devido a maioria dos polímeros serem 

imiscíveis entre si, de forma que a mistura de polímeros geralmente forma compostos com 

uma morfologia grosseira e com má adesão entre as fases. A morfologia influi diretamente 

nas propriedades das blendas poliméricas (BARRA et al., 2003).  

Para misturas miscíveis e parcialmente miscíveis, as propriedades do material 

dependem da força de adesão na interfase. Esta força, por sua vez, depende da morfologia da 

dispersão e da interdifusão das fases. A dispersão fina geralmente melhora as propriedades 

mecânicas das misturas, pois confere maior área de contato entre as fases aumentando a 

“magnitude” das interações. O grau de dispersão depende da relação processabilidade e 

tempo, velocidade, temperatura de mistura mecânica e tensão interfacial entre os componentes 

(site: http://www.jorplast.com.br). 

Devido a atual preocupação mundial em não agredir o meio ambiente, um tipo de 

blenda que vem merecendo atenção é a mistura de polímero sintético com polímero 

biodegradável, originando as chamadas “blendas biodegradáveis”.  Acredita-se que o sistema 

polimérico com a mistura do polímero convencional com o polímero biodegradável possa 

resultar em um produto com boas propriedades mecânicas, apresentando resistência ao calor, 

à luz e a umidade, e que, ao ser descartado, possa ser facilmente degradado por 

microrganismos cujo habitat natural seja o próprio solo (HA & CHO, 2002).  
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Entre os métodos empregados para obtenção de blendas, estão a mistura mecânica no 

estado fundido, a solubilização dos polímeros em solvente comum, e a polimerização in situ. 

No primeiro caso, o mais utilizado comercialmente, os polímeros são misturados, 

mecanicamente no estado fundido, sob temperaturas elevadas em uma extrusora (ROSA & 

PANTANO FILHO, 2003). 

 Para superar esta incompatibilidade, tanto o amido quanto o polietileno podem ser 

modificados. Chandra & Rustgi (1997) estudaram a modificação do polietileno de baixa 

densidade com anidrido maleico nas blendas com amido, com a finalidade de aumentar a 

miscibilidade entre o polietileno e o amido, e assim melhorar algumas propriedades das 

blendas comprometidas por essa falta de interação entre os polímeros sintético e natural. 

 Arvanitoyannis et al. (1998) estudaram as propriedades da blenda de polietileno de 

baixa densidade e amido de arroz e batata para aplicação em embalagens de alimentos. 

Verificaram que com o aumento da proporção de amido na composição da blenda, uma maior 

permeabilidade dos gases atmosféricos e vapor de água eram alcançados, além da perda em 

resistência através das análises das propriedades mecânicas. 

 Embora as blendas biodegradáveis possam apresentar aspectos desfavoráveis, em 

relação à diminuição de algumas propriedades mecânicas, o seu desempenho vem adquirindo 

importância nos materiais poliméricos. São econômicas e versáteis, e prometem reduzir o 

tempo de vida dos plásticos nos aterros, pois apresentam características intermediárias aos 

polímeros naturais e aos sintéticos convencionais. 

 

2.4. Degradação de polímeros 

 

 A degradação de um polímero é um processo ocasionado por vários fatores e pode ser 

definida como qualquer mudança indesejável em suas propriedades. Nesse processo, em 
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geral, ocorre cisão da cadeia polimérica e também a quebra da estrutura no retículo cristalino. 

Os fatores que podem provocar a degradação de um polímero podem ser decorrentes do 

processamento e dos efeitos ambientais, tais como, oxigênio, calor, radiação e 

microrganismos. Esses fatores levam à formação de produtos oxidáveis, especialmente grupos 

carbonilas, que juntamente com cisões moleculares, causam mudanças em suas propriedades, 

levando ao amarelamento, fissuramento, fragilização, migração de aditivos, etc. (FECHINE, 

1998; DUPRET et al., 2000). 

 Dentre os principais mecanismos de degradação de um polímero, pode-se citar: 

i) fotodegradação, que é iniciada pela absorção de radiação luminosa com energia suficiente 

para formar espécies químicas altamente reativas no material, tais como radicais livres 

(SARON & FELISBERTI, 2005);  

ii) degradação térmica, que ocorre quando o polímero é submetido a altas temperaturas. A alta 

sensibilidade térmica das substâncias orgânicas é devido às ligações covalentes que possuem 

resistência limitada. A energia de dissociação de ligações simples no estado fundamental é da 

ordem de 150-400 kJ/mol em 25°C. Geralmente a quantidade de energia suficiente para 

exceder a energia de dissociação ocorre em temperatura da ordem de 400 a 600°C 

(SCHNABEL, 1981); 

iii) degradação química, acontece quando uma espécie química reage com o polímero 

causando cisão na cadeia, podendo ser por hidrólise ou por oxidação (ROSA & PANTANO 

FILHO, 2003);  

iv) degradação microbiológica, ou biodegradação, que consiste na “decomposição” do 

polímero pela ação de enzimas produzidas por microrganismos, tais como fungos e bactérias. 

Neste mecanismo, o carbono é a fonte de energia utilizada pelos microrganismos (GRIMA et 

al., 2000; ROSA & PANTANO FILHO, 2003);  
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v) degradação radioativa, que é provocada por radiações de alta energia como radiações 

eletromagnéticas (raios-X e raios gama) ou por partículas (α, elétrons, nêutrons). A absorção 

de altas energias não é um processo seletivo, pois as moléculas poliméricas são capazes de 

interagir com a radiação e sofrer sua ação (SCHNABEL, 1981; FECHINE, 2001). 

 

2.5. Radiação ultravioleta 

 

A fotodegradação promove a deterioração dos polímeros quando expostos à luz solar. 

Em alguns países, o crescente uso de garrafas de poliéster e polietileno pode requerer que elas 

sejam foto e biodegradáveis, enquanto que em outros paises elas deverão ser recicladas, 

visando a diminuição do acúmulo de material plástico descartado (CARLSSON & WILES, 

1976). 

Sob a ação da luz solar, materiais poliméricos sofrem uma série de reações oxidativas 

que conduzem à degradação química, tendo como conseqüências fragilidade do material, 

perda do brilho, mudança da cor (da opacidade) e formação de fraturas na superfície. Além da 

redução do peso molecular, mudanças ocorrem nas moléculas durante a fotodegradação com a 

formação de grupos químicos como a carbonila, ácidos carboxílicos e hidroperóxidos 

(FECHINE et al., 2002). 

 A luz ultravioleta, emitida na faixa de 280 a 400 nm, representa aproximadamente 5% 

da radiação total que alcança a superfície da terra. A radiação UV tem efeitos prejudiciais 

tanto em polímeros sintéticos, como também em polímeros naturais. Muitos polímeros 

comums, como nylon, PP e PET, podem ser degradados rapidamente pela luz solar 

(KATANGUR et al., 2006). 

 A fotodegradação pela ação da luz solar é considerada uma causa comum de fraturas 

prematuras em polímeros. A absorção de radiação UV um determinado comprimento de onda 
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pelas moléculas do polímero dá início ao mecanismo de formação de radicais livres 

resultando na modificação química e redução do peso molecular (RABELLO et al., 2006).  

Durante a exposição dos polímeros à radiação UV, as moléculas excitadas são 

formadas numa primeira etapa e em processos secundários, podendo ocorrer cisão das cadeias 

poliméricas, ligações entre as cadeias poliméricas e oxidação. A cisão principal poderá 

ocorrer devido à foto-dissociação e a formação de radicais. Se os radicais livres puderem 

migrar e recombinar entre si, poderão ocorrer outras ligações na cadeia principal (TSE et al., 

2006). 

Vários são os métodos utilizados para se avaliar a fotodegradação de polímeros, quer 

seja por exposição direta do material à luz solar (exposição natural), ou por simulação da 

radiação solar, utilizando fontes geradoras de radiação UV (exposição artificial). 

 Para cada procedimento de exposição, aplica-se um método específico, de acordo com 

o que se deseja investigar. Gordienko & Dmitriev (1996), Sánchez & Estrada (1996), Girois et 

al. (1996) e Allen et al. (1996) utilizaram o envelhecimento artificial, pois se consegue de 

certa forma simular as condições ambientais quando o experimento é conduzido em câmaras 

de intemperismo. Mesmo sem utilizar câmaras de intemperismo, as fontes geradoras de 

radiação UV podem ser utilizadas num processo denominado de “fotodegradação simples”, 

onde há apenas a irradiação das amostras sem simulação ambiental (dia e noite, chuva, gases, 

etc.). A fonte geradora de radiação UV neste caso é um fator determinante para este 

procedimento. Estas podem ser de arco de carbono, arco de xenônio, lâmpadas fluorescentes e 

lâmpadas de vapor de mercúrio, tendo cada uma delas suas vantagens e desvantagens. O arco 

de carbono traz como desvantagem a curta vida útil, pois a sua duração é de 22 horas, além de 

não possuir boa correlação com o espectro solar. O arco de xenônio possui uma melhor 

correlação com a radiação solar, e esta fonte está disponível sob diversos tipos, além de 

possuir um maior tempo de vida útil. As lâmpadas fluorescentes possuem muitas vantagens, 
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como baixo consumo de energia e baixo custo, possibilitando expor um grande número de 

amostras devido a seu maior tempo em relação às demais, além de possuir uma boa correlação 

com espectro solar. As lâmpadas de vapor de mercúrio são de grande utilidade quando se 

deseja resultados mais rápidos, pois sua intensidade de radiação é superior à das lâmpadas 

fluorescentes (RABEK, 1995). 

 Qayyum & White (1987), Hulme & Mills (1994) e Gallo et al. (1997) optaram por 

utilizar o envelhecimento natural, já que este método expõe amostras em situação real. Apesar 

desta vantagem, precisa-se tomar alguns cuidados durante a exposição, incluindo a escolha 

correta do local da exposição, pois este deve ser representativo do ambiente de interesse e 

deve-se evitar sombras a qualquer hora do dia sobre as amostras. Outro cuidado é com a 

fixação das amostras, a qual deve ser feita em uma estante de exposição, segundo normas pré-

estabelecidas pela ASTM D 1435-05 (1988). 

 Ambos os procedimentos de exposição, artificial e natural, possuem vantagens e 

desvantagens, sendo a escolha de um deles relativa ao interesse do estudo, tempo disponível e 

infra-estrutura. No caso do envelhecimento artificial, já foram citados alguns problemas com 

as fontes de radiação UV, porém este método é muito utilizado quando se deseja resultados 

rápidos. Um dos problemas deste método é a difícil correlação com o envelhecimento natural 

devido, principalmente, à diferença da intensidade e composição espectral da fonte para com a 

radiação solar. Também existem outros problemas, como a dificuldade de reproduzir 

componentes do ambiente, o espaço físico reduzido, e diminuição da radiação UV devido ao 

tempo de vida útil da fonte (O’DONNELL et al., 1994). 

 Existem várias técnicas para investigar a degradação do polímero, cada uma delas 

relacionadas às mudanças específicas ocorridas durante o ensaio de fotodegradação. Tais 

mudanças estão relacionadas às modificações da estrutura química, massa molar, 

propriedades térmicas, elétricas, mecânicas, óticas e etc. A literatura é uma grande fonte de 
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informação para as diferentes técnicas empregadas nestes estudos, e diversos autores já 

publicaram artigos de revisão sobre o tema (POHL, 1954; EDGE et al., 1996; SCHEIRS & 

GARDETTE, 1997). 

 Modificações na estrutura química do polímero, com a formação de grupos funcionais 

específicos, podem ser qualificadas e quantificadas por espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR), espectroscopia no ultravioleta/visível (UV/VIS), ressonância 

magnética nuclear (RMN) e espectroscopia de fluorescência. 

 Os testes mecânicos de avaliação da degradação ocorrida nos polímeros são sensíveis 

a mudanças de algumas características físicas, tais como: fissuramento, concentração de 

moléculas atadoras e tamanho de cristais e não necessariamente fornecem dados que elucidem 

a degradação da estrutura química do material. Fann et al. (1996), Guerrica et al. (1996) e 

Xingzhou (1997) utilizaram estes ensaios para acompanhar a degradação de polímeros através 

da determinação da resistência a tração e alongamento na ruptura. 

 Os ensaios mecânicos, quando acompanhados de análises das superfícies de fraturas 

através de microscopia eletrônica de varredura (MEV), fornecem informações importantes 

quanto aos mecanismos de fratura dos polímeros durante o período de exposição à radiação 

UV (OGIER et al., 1995; RABELLO & WHITE, 1997; FECHINE & RABELLO, 1998). 

 Ogier et al. (1995) e Rabello & White (1996) obtiveram dados sobre a alteração do 

grau de cristalinidade do polímero, devido a mudanças estruturais, através da análise de 

difração de raios-X (DRX).  

A foto-oxidação causa mudanças na estrutura molecular dos polímeros pela redução 

do peso molecular e geração de grupos químicos como carbonila e hidroperóxidos 

(RABELLO et al., 2006).  Tse et al. (2006) estudaram, através da espectrometria de 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), a cisão fotoquímica de grupos funcionais 

como C-C, C-H, C-O, causada pela exposição à radiação UV. Em ambos os trabalhos, os 
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pesquisadores evidenciaram as mudanças ocorridas na estrutura química do polímero, pela 

formação e/ou cisão de grupos funcionais, causadas pela fotodegradação do material.  

 

2.6. Radiação gama 

 

 A radiação gama possui comprimento de onda da ordem de 10-9 cm e é emitida por 

núcleos atômicos em transformações radiativas naturais ou em reações nucleares. A principal 

fonte de radiação utilizada em aplicações científicas ou na esterilização de objetos é a fonte de 

cobalto-60 (60Co), cujo núcleo no processo de decaimento emite raios gama com energias de 

1,17 e 1,33 MeV (energia média de 1,25 MeV) (CHARLESBY, 1960). 

 Diferentes dos elétrons, os fótons, quantum de energia, não são eletricamente 

carregados e não perdem energia de maneira contínua quando penetram no material. Quando 

a radiação gama passa através da matéria, uma série complexa de eventos ocorre, envolvendo 

combinações de efeito foto-elétrico, espalhamento Compton e produção de pares. A 

importância relativa dos três efeitos vai depender da energia da radiação e do material 

(BIGGIN, 1991).   

 O efeito da produção de pares ocorre quando fótons de alta energia (E ≥ 1,025 MeV) 

passam próximos de núcleos dotados de levados números atômicos, neste caso, o fóton 

interage com o campo elétrico do núcleo e desaparece dando origem a um par de elétron-

positron (BIGGIN, 1991). 

 O espalhamento Compton caracteriza-se pela transferência parcial de energia do fóton 

para um elétron orbital. Após a interação, o fóton perde sua energia e é espalhado de sua 

direção original, enquanto o elétron primário é ejetado do átomo podendo interagir novamente 

por efeito Compton ou fotoelétrico, dando origem a elétrons secundários, até que toda a sua 

energia tenha sido totalmente absorvida. O espalhamento Compton, que envolve transferência 
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parcial de energia gama para um elétron primário com formação simultânea de um íon, é 

predominante na interação de raios gama com as moléculas orgânicas (BIGGIN, 1991). 

 Os elétrons primários apresentam energia de cerca de 450 keV e são capazes de excitar 

e ionizar uma quantidade de átomos produzindo elétrons secundários de mais baixa energia. 

Desde que a energia média de mais de 95% dos elétrons secundários produzidos é menor que 

500 eV, implicando em baixa energia por ionização secundária, e que a perda média de 

energia dos elétrons primários é de apenas 200 eV/μm, o caminho dos elétrons primários 

através da amostra pode ser descrito como um rastro (“track”) (KENNETH et al., 1991; 

ZAGÓRKI, 2002). 

 Os elétrons secundários perdem sua energia em distâncias muito curtas dando origem 

a “spurs” (centros de energia) dos átomos excitados e ionizados em pequenas regiões 

cilíndricas, adjacentes aos “rastros” (Figura 12) (KENNETH et al., 1991). 

 A energia do elétron secundário é suficiente para excitar e ionizar muitas moléculas, 

até atingir a energia térmica (elétron termalizado) e ser absorvido por uma molécula neutra ou 

por um cátion. Ao absorver o elétron termalizado, a molécula polimérica pode se tornar um 

ânion ou uma molécula excitada, e se dissociar em íons ou radicais, sendo esta última espécie 

reativa a principal responsável pela degradação em polímeros. Assim, os íons criados em um 

dado “spur”, rapidamente se recombinam com os elétrons gerando uma nova população de 

espécies (GUILLET, 1985). 
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Figura 12 – Esquema de múltiplas ionizações a partir de “spurs” (GUILLET, 1985). 

 

 No processo de reticulação, duas cadeias poliméricas (ou dois macroradicais) ligam-se 

quimicamente formando uma única molécula de massa molar maior. O polímero torna-se 

insolúvel e sua massa molar e temperatura de fusão cristalina (Tm) aumentam. A fração gel é 

um dos parâmetros mais estudados em química das radiações e indica a porção insolúvel e, 

portanto reticulada do polímero (CHARLESBY, 1960).  

 Quando um polímero sofre cisão na sua cadeia principal, a molécula pode ser dividida 

em duas moléculas menores ou ocorrer redução no número de insaturações da cadeia 

principal, como conseqüência da cisão dos polímeros. Os efeitos da radiação nos polímeros 

incluem ainda a formação de produtos gasosos com a predominância da liberação de CO, 

CO2, H2, N2 e CH4 (DOLE, 1973). 

 Ambos os processos, cisão e reticulação, coexistem na grande maioria dos polímeros, 

e a predominância de um deles sobre o outro depende principalmente da estrutura química do 

polímero e das condições de irradiação, como temperatura, presença de oxigênio, dose, entre 

outras. Uma regra geral para polímeros lineares, contendo as seguintes unidades (Figura 13), 

sofrem cisões homolíticas do tipo C-C na sua cadeia principal. Neste caso, R1 e R2 são grupos 
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volumosos que geralmente impedem a aproximação das cadeias. Polímeros que podem sofrer 

esse tipo de cisão são poli(metilmetacrialto) (PMMA), poli(isobutileno) e policarbonato 

(CHAPIRO, 1962). 

  

 

 

 

Figura 13 – Unidade de repetição de polímero com radicais alquila (CHAPIRO, 1962). 

 

 Por outro lado, polímeros lineares contendo as unidades, representadas na Figura 14, 

reticulam, ou seja, ocorre cisão homolítica C-H da cadeia principal, originado ligações 

cruzadas entre as cadeias. O polietileno (PE) é um exemplo de polímero que sofre 

predominantemente reticulação (CHAPIRO, 1962). 

 

ou 

 

 

 

Figura 14 – Unidades de repetição de polímero (CHAPIRO, 1962). 

  

 As propriedades dos materiais poliméricos podem ser drasticamente afetadas pela 

radiação ionizante ou de alta energia. O efeito da radiação gama nas propriedades do 

polietileno de baixa densidade linear tem sido investigado, comprovando-se alterações 

indesejáveis principalmente nas propriedades térmicas e mecânicas. Este fato é devido à 

degradação provocada pela modificação na estrutura do polímero pela cisão e/ou reticulação 
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da cadeia (KACAREVIĆ-POPOVIĆ et al., 1997; SUAREZ & MANO, 2001). Na maioria dos 

casos, a dose de radiação necessária para provocar mudanças significativas nas propriedades 

desses materiais (>15 kGy) é consideravelmente menor do que aquela requerida para causar 

qualquer alteração em metais, cerâmica ou vidros (CHARLESBY, 1991; O’DONNEL, 1991).  

 A radiação gama provoca cisões inicialmente e predominantemente nas moléculas da 

região amorfa do polímero, pois as cadeias poliméricas desta região não apresentam uma 

organização e empacotamento, quando comparadas à região cristalina do polímero. Sendo 

assim, torna-se mais fácil o rompimento das ligações nessa região menos “ordenada”. A 

alteração na propriedade de tensão na ruptura do material polimérico está mais relacionada 

aos danos causados pela radiação na região amorfa do material (LUO & NETRAVALI, 

1999). 

 As condições da irradiação e a taxa de dose utilizada podem interferir na 

predominância de um efeito sobre o outro. O polietileno que sofre reticulação apresenta 

grande difusão de oxigênio em suas moléculas quando irradiado na presença desse gás. Neste 

caso, recombinações entre o polímero e a molécula podem acontecer gerando radicais 

peróxidos, que são altamente reativos e responsáveis pelas cisões na cadeia. A etapa de 

difusão do O2 e conseqüentes efeitos tornam-se ainda mais significativos quando alguns 

polímeros são irradiados com taxas em doses menores. Nessa condição, reações de 

recombinação podem acontecer influenciando na ocorrência de cisões (KENNETH et al., 

1991).      

 

2.7. Biodegradação de polímeros 

 

A biodegradação consiste na degradação dos materiais poliméricos através da ação de 

organismos vivos. Segundo estabelecido pela American Standard for Testing and Methods 
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(ASTM D-883), polímeros biodegradáveis são polímeros nos quais a degradação resulta 

primariamente da ação de microrganismos tais como bactérias, fungos e algas de ocorrência 

natural. Em geral, derivam desse processo CO2, CH4, componentes celulares microbianos e 

outros produtos (ROSA et al., 2002). 

 

 

Figura 15 – Ilustração das vias de degradação de uma cadeia polimérica (INNOCENTINI-

MEI & MARIANI, 2005). 

 

A Figura 15 ilustra as principais vias de degradação de um material polimérico. Na 

primeira etapa da biodegradação, a despolimerização, ocorre a fragmentação; nessa fase, a 

área de contato entre o polímero e o microrganismo aumenta, e se inicia o processo de 

decomposição das moléculas em cadeias menores, monômeros e oligômeros, solúveis em 
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água. Esse processo é extracelular, e está relacionado ao tamanho da cadeia polimérica e a 

natureza insolúvel da maioria dos polímeros (GRIMA et al., 2000). 

Vários microrganismos, como bactérias e fungos, produzem enzimas, as 

despolimerizadoras extracelulares, capazes de hidrolisar um determinado polímero em 

monômeros e oligômeros solúveis em água, utilizando os produtos restantes como nutrientes 

(SUDESH et al., 2000). O segundo passo, a mineralização, corresponde à fragmentação 

desses monômeros e oligômeros em tamanhos suficientemente pequenos, tais como os que 

possam ser transportados através das células, onde são bioassimilados e então mineralizados 

em produtos gasosos (CO2, CH4, N2, H2), água, sais e novas biomassas (GRIMA et al., 2000). 

A biodegradação vai depender de três fatores:  

i) presença de microrganismos capazes de sintetizar enzimas específicas (GRIMA et al., 

2000),  

ii) ambiente: condições ambientais, como temperatura, radiação solar, umidade, presença de 

oxigênio, entre outros (KACZMAREK, 2004),  

iii) substrato: fatores estruturais do polímero, como ligações químicas, presença e grau de 

ramificação e reticulação, hidrofobicidade, estereoquímica, massa molar, cristalinidade 

(SCHNABEL, 1981).        

A degradação da maioria dos plásticos na natureza é um processo muito lento que 

envolve fatores ambientais, seguidos pela ação dos microrganismos selvagens (ABD EL-

REHIM et al., 2004). A biodegradação depende de várias propriedades físico-químicas do 

polímero, como aumento de massa molar e de ramificações na cadeia que dificultam a 

biodegradação do material (MARTINS-FRANCHETTI & MUNIZ, 2002). 

O mecanismo preliminar para a biodegradação de polímero de elevado massa 

molecular é a oxidação ou hidrólise pelas enzimas dos microrganismos, gerando grupos 

funcionais que melhoram a hidrofilicidade do material polimérico. Conseqüentemente, as 
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cadeias principais do polímero são degradadas resultando num polímero de baixo peso 

molecular e propriedades mecânicas frágeis, e, assim, tornando-o mais acessível ao ataque 

microbiano (ABD EL-REHIM et al., 2004).  Em geral, a biodegradação de polímeros 

pode ocorrer via hidrólise ou oxidação de cadeias. A maioria dos polímeros sintéticos 

biodegradáveis e biopolímeros contêm grupos hidrolisáveis ao longo da cadeia principal. A 

presença de ligações hidrolisáveis e/ou oxidáveis de substituintes, a estereoconfiguração 

correta, o balanço entre hidrofobicidade, e a flexibilidade conformacional contribuem para a 

biodegradabilidade dos polímeros (MARTINS-FRANCHETTI & MUNIZ, 2002). 

 Áreas marítimas, solos, águas de esgoto e adubo representam ambientes biológicos 

complexos, nos quais estão presentes um grande número de microrganismos de diferentes 

espécies e gêneros, que exibem um largo espectro de habilidades polímero-degradativas, 

variando da completa degradação de um polímero em um ambiente, até a degradação nula do 

polímero em outro meio (ROSA & PANTANO FILHO, 2003).    

 Os microrganismos encontram dificuldade em agir na degradação dos polímeros 

sintéticos, pois, na grande maioria das vezes, não possuem enzimas capazes de reconhecer as 

ligações destas macromoléculas, devido ao seu caráter hidrofóbico. Sendo assim, o uso de 

misturas de polímeros naturais com polímeros sintéticos vem crescendo, uma vez que a ação 

dos microrganismos sobre os polímeros de origem natural tende a ser mais eficaz (CHA & 

PITT, 1990; MARTINS-FRANCHETTI & MUNIZ, 2002). A interação entre fungos e 

superfícies poliméricas é um fenômeno complexo, pois depende da estrutura molecular e do 

estado físico do polímero, bem como das condições do meio: pH, presença de oxigênio, 

umidade e temperatura (KARLSSON & ALBERTSSON, 1995). 

 Vários métodos de medição e avaliação da biodegradação de polímeros têm sido 

utilizados para avaliar a mudança estrutural do material. Testes de biodegradabilidade foram 

desenvolvidos a fim de quantificar a capacidade dos microrganismos degradarem esses 
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polímeros. A ASTM, através do Comitê para Plásticos Degradáveis Ambientalmente, 

propuseram vários métodos de análise e acompanhamento da biodegradação de polímeros 

(ROSA et al., 2000; ROSA & PANTANO FILHO, 2003).    

 Dentre outras formas, o monitoramento do processo de biodegradação pode ser feito 

medindo-se a quantidade CO2 liberada (teste de Sturm). Esse tipo de ensaio é considerado o 

mais confiável para a avaliação da biodegradabilidade de um polímero em meio microbiano 

ativo. Entre os meios propostos como inoculantes para a avaliação da biodegradação de 

polímeros, encontra-se lodo ativado, solo compostado e composto orgânico (ROSA et al., 

2002).  

 Dentre as blendas biodegradáveis que já estão sendo comercializadas, está a 

PEBD/Amido. O ataque microbiano sobre essa blenda se dá, primeiramente, sobre o amido, 

por hidrólise enzimática. A remoção deste na matriz da mistura, alterará as propriedades 

físicas do plástico, facilitando sua desintegração física no meio ambiente, ocorrendo o ataque 

ao polímero sintético, já fragmentado, pelos microrganismos, que irão utilizá-lo como 

alternativa nutricional (CHANDRA & RUSTGI, 1997; DUPRET et al., 2000, ALMEIDA et 

al., 2001). 

 Para se obter sucesso no processo de biodegradação, além de levar em consideração os 

parâmetros físicos (temperatura, pressão, ação mecânica dos ventos, chuva, ação da luz, 

umidade do solo), deve-se ter uma atenção especial sobre os microrganismos, afinal, eles são 

os reais agentes biodegradadores. É importante fazer um estudo do tipo de microrganismo, ou 

uma mistura deles (cultura mista), apto a degradar a blenda, bem como, conhecer sua 

morfologia, sua cinética de crescimento, suas condições ótimas de atuação, enfim, tudo que 

venha a ser fundamental para o processo de biodegradação (CHANDRA & RUSTGI, 1997). 
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2.7.1. Microrganismos degradadores de polímeros 

 

Os fungos filamentosos são os microrganismos responsáveis pela biodegradação de 

materiais poliméricos e são atualmente bastante estudados como agentes biodegradadores de 

blendas poliméricas com amido (ROSA & PANTANO FILHO, 2003).  A utilização de 

fungos na degradação de compostos químicos de importância ambiental surgiu a partir da 

observação de fenômenos naturais como a proliferação de colônias de fungos na madeira com 

relativa facilidade (site: http://www.enq.ufsc.br). 

São organismos eucarióticos, quimio-heterotróficos, não fotossintéticos, que obtém 

seu alimento por absorção, podendo reproduzir-se sexual ou assexuadamente. Enquanto 

muitos deles são unicelulares, alguns são multicelulares e macroscópicos. A maioria dos 

fungos é estritamente aeróbia, e seu crescimento é estimulado pelo fornecimento de oxigênio 

(PELCZAR et al., 1996; TORTORA et al., 2003).   

 Esta classe de microrganismo possui um sistema enzimático capaz de degradar 

substâncias químicas de estrutura complexa, de maneira a produzir moléculas mais simples e 

mais facilmente assimiláveis pelo meio ambiente. Produzem enzimas como lipases, 

invertases, lactases, proteinases, amilases, entre outras que hidrolisam o substrato tornando-o 

assimilável através de mecanismos de transporte. Alguns substratos podem induzir a 

formação de enzimas degradativas; há fungos que hidrolisam substâncias recalcitrantes como 

quitina, ossos couros e materiais plásticos. Preferencialmente as substâncias orgânicas são os 

carboidratos simples como D-glicose e sais minerais como sulfatos e fosfatos, e muitas 

espécies podem se desenvolver em meios mínimos contendo amônia ou nitritos como fontes 

de nitrogênio. No entanto, certos fungos não conseguem sintetizar algumas vitaminas como 

tiamina, biotina, riboflavina e ácido pantotênico. Portanto, a falta desses nutrientes no meio 

pode ser um fator limitante de crescimento (site: http://www.enq.ufsc.br). 

http://www.enq.ufsc.br/
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Os organismos do Reino Fungi são encontrados na forma de micélio ou de esporos e, 

portanto, o seu crescimento pode iniciar-se a partir de um esporo (que são dispersos por 

corrente de ar) ou fragmento de micélio (PELCZAR et al., 1996). Centenas de espécies 

podem ser encontradas nos mais diversos ambientes como no solo, na água, nos vegetais, em 

animais, no homem e em detritos em geral (TRABULSI & TOLEDO, 1996). Já foram 

descritas, aproximadamente, 70.000 espécies de fungos, porém algumas estimativas sugerem 

que 1,5 milhões de espécies possam existir (HAWKSWORTH, 1991). 

 Um número limitado desses organismos são agentes específicos causadores de 

doenças em seres humanos e, usualmente, são considerados patógenos oportunistas causando 

infecções em indivíduos debilitados ou com baixa imunidade (site: http://www.enq.ufsc.br).  

 Certas condições ambientais são essenciais para otimizar o crescimento e a ação 

degradativa dos fungos. Essas condições incluem temperatura e umidade adequadas, além da 

presença de material nutriente para os mesmos. A temperatura de crescimento abrange uma 

larga faixa, havendo espécies psicrófilas, mesófilas e termófilas, com um ótimo de 

temperatura de 22 a 30°C, para a maioria das espécies (ROSA & PANTANO FILHO, 2003; 

TORTORA et al., 2003).  

Fisiologicamente, os fungos adaptam-se a sobrecargas mais severas do que a maioria 

dos microrganismos. Podem crescer em substratos com concentrações de açúcar intoleráveis 

para as bactérias, pois são menos sensíveis às altas pressões osmóticas. Podem tolerar e 

crescer em concentrações altas de ácidos, suportando variações de pH entre 2 e 9, embora o 

ótimo para a maioria das espécies seja em torno de 5,6 (site: http://www.enq.ufsc.br). 

 Alguns trabalhos têm sido feitos com diferentes microrganismos visando verificar a 

biodegradabilidade. A capacidade de microrganismos que degradam lignina para atacar 

plásticos degradáveis foi investigada em frasco de cultura com agitação (LEE et al., 1991).  
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Lee et al. (1991) estudaram o efeito das bactérias Streptomyces virisosporus T7A, S. 

badius 252 e S. setonil 75Vi2 e do fungo Phanerochaete chrysosporuim, conhecidos como 

degradadores de lignina, como agentes biodegradadores num material plástico degradável 

produzido comercialmente por Polylean Archer-Daniel-Midland, contendo na sua composição 

6% de amido. Os pesquisadores evidenciaram a biodegradação do plástico, pelo consumo do 

amido, pelos microrganismos. 

Chandra & Rustgi (1997) acompanharam a biodegradação de uma blenda de 

polietileno de baixa densidade linear e amido, em diferentes composições, pela ação de uma 

cultura mista de várias espécies de fungos, Aspergillus niger e Penicillium funiculosum por 28 

dias, e pela ação da exposição ao solo num período de 6 meses. Verificaram que as blendas 

expostas aos dois tratamentos obtiveram uma degradação maior, quando comparada àquelas 

expostas apenas ao tratamento com a cultura de fungos.  

El-Shafei et al. (1998) observaram mudanças nas propriedades mecânicas e na massa 

de blendas polietileno/amido após o ensaio de biodegradação por ação das espécies de fungos 

Mucor rouxii e Aspergillus flavus e diversas espécies de Streptomyces. 

 Os micologistas dividem o Reino Fungi em três principais grupos: os fungos limosos, 

os fungos inferiores flagelados e os fungos terrestres. Os fungos terrestres são as espécies 

mais conhecidas entre os fungos. Este grupo inclui leveduras, bolores e cogumelos, entre 

outros. Existem quatro principais grupos de fungos terrestres: Zygomycetes, Ascomycetes, 

Basidiomycetes e Deuteromycetes. 

Neste trabalho foram utilizados para o ensaio de biodegradação os fungos 

Talaromyces wortmannii e Phanerochaete chrysosporium, ambos fungos naturais do solo 

(PELCZAR et al., 1996). 
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2.7.1.1. Talaromyces wortmannii 

 

 O fungo Talaromyces wortmannii pertence à classe dos Deuteromycetes. Possui fase 

conidial assexuada do gênero Penicillium e fase ascal sexuada do gênero Talaromyces. 

Caracteriza-se por apresentar colônias amareladas, possuir ascomata discreta ou confluente 

que surge dentro de duas semanas, tendo ascósporos elipsoidais com filamentos em forma de 

espinhos. Possuem conidióforos esparsos aparecendo submerso das hifas e penicilo 

biverculado simetricamente. Os conídios variam de hialinos a verdes e o seu micélio contém 

polissacarídeos muciloginosos semelhante ao ácido lutéico. O Talaromyces wortmannii é a 

segunda espécie mais comum do gênero existente em solos (ARGOLO, 2002; DOMSCH & 

GAMS, 1990). 

 

2.7.1.2. Phanerochaete chrysosporium 

 

 Phanerochaete chrysosporium pertence à classe dos Basidiomycetes. Nesta classe de 

fungos, os esporos assexuais são relativamente raros, e a reprodução sexual é realizada pela 

fusão de hifas compatíveis, levando à produção de basidiósporos produzidos exogenamente 

em célula em forma de clava denominada basídeo; os basídeos são formados em 

basideocarpos bem diferenciados. Apresenta colônias de coloração esbranquiçadas sem 

pigmento solúvel (ARGOLO, 2002, PELCZAR et al., 1996). 

 Este fungo é conhecido pela sua capacidade de degradar lignina e celulose, pois possui 

enzimas como endo e exoglucanases, celobiose e celobiose-quinona redutase, que degradam a 

celulose, e fenoloxidases, lacases, e peroxidases, que degradam a lignina. Este fungo ainda 

pode degradar uma variedade de poluentes e substâncias químicas usando suas enzimas 

intracelulares e extracelulares (ARGOLO, 2002; TORTORA et al., 2003). 
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 CAMPOS et al. (2005) utilizaram este microrganismo nas blendas de PVC/PCL 

submetidas a dois tipos de degradação, a degradação pela ação da radiação ultravioleta, e a 

degradação pelo ataque microbiano. Foi possível verificar modificações estruturais e 

morfológicas significativas através de espectros de absorção UV-Vis, indicando mudança na 

faixa de absorção de grupos carbonílicos e também por MEV, ocasionando o aparecimento de 

crateras, bolhas e hifas aderidas. A união dos tratamentos foto/bio sugere a ocorrência de 

sinergismo entre os dois tipos de degradação. 

 

2.7.2. Teste de Sturm 

 

 A produção de CO2 em função do tempo constitui um elemento fundamental, mas não 

o único, para obtenção de informações sobre a biodegradação do polímero (ROSA & 

PANTANO FILHO, 2003).  

 O monitoramento da biodegradabilidade de um polímero pode ser realizado segundo 

algumas normas da ASTM. A norma D 5209-92 e, mais recentemente, a D 5338-98 são as 

referências que têm sido utilizadas para o acompanhamento da biodegradabilidade de 

polímeros. Os métodos de determinação da biodegradação aeróbia propostos pela ASTM são 

baseados no teste de Sturm (Figura 16). Este tipo de método é tido como sendo o mais 

confiável para a avaliação da biodegradabilidade de um polímero em meio microbiano ativo 

(ROSA & PANTANO FILHO, 2003). 

 As vias catabólicas utilizadas pelos microrganismos quimioheterotróficos em 

condições aeróbias, produzem além de energia, o gás carbônico (CO2). A produção de CO2 

durante o processo de biodegradação aeróbia de um polímero é considerada um fator 

importante no acompanhamento do processo. O monitoramento dessa produção pode ser feito 

através do teste de Sturm, onde o material é colocado em contato com os microrganismos em 
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um reator, o qual é oxigenado continuamente, e o CO2 é recolhido por precipitação numa 

solução de Ba(OH)2 (ROSA & PANTANO FILHO, 2003).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Esquema da montagem utilizada no Teste de Sturm (ROSA & PANTANO 

FILHO, 2003). 

 

 Roldán-Carrillo et al. (2003) verificaram a evolução do CO2 durante o crescimento do 

fungo Phanerochaete chrysosporium em meio contendo glicose e outro contendo polímero de 

amido. Eles observaram um aumento da produção semelhante para os dois meios até dois 

dias, seguido por um decréscimo maior no meio de glicose que se manteve inferior nos dias 

posteriores. Esses autores observaram que a evolução do CO2 variou bastante durante os 40 

dias de experimento.  

 Lima (2005) acompanhou a produção de CO2 pelos fungos Phanerochaete 

chrysosporium e Talaromyces wortmannii, através do teste de Sturm, no qual pode observar 

uma produção elevada nos primeiros dias, seguida de uma diminuição aleatória, até alcançar 

uma estabilidade. Sendo assim, pode verificar a degradação das blendas PEBD/Amido 

anfótero pela cultura mista dos fungos, através da produção de CO2.    
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2.8. Modelos cinéticos 

 

 Muitas tentativas têm sido realizadas no sentido de se interpretar resultados 

experimentais com auxílio de modelos matemáticos visando-se, por um lado, colaborar na 

elucidação de mecanismos envolvidos no processo e, por outro lado, estabelecer um conjunto 

de equações que possibilitem o adequado controle do sistema e sua otimização. O modelo 

cinético baseia-se sempre em hipóteses fundamentais, a partir das quais se procura deduzir 

expressões que relacionem as variáveis escolhidas no estudo experimental (BORZANI et al., 

1975). Um modelo cinético adequado permite uma fácil análise de dados e fornece uma 

estratégia para resolver problemas encontrados na etapa posterior, relacionada ao aumento da 

escala (LIMA, 2005).  

Um estudo cinético de um processo bioquímico ou fotoquímico é uma etapa 

importante a ser investigada, pois prevê e quantifica o comportamento da degradação do filme 

pelos microrganismos e pela luz ultravioleta, respectivamente. 

 Reda (2006) estudou a cinética de fotodegradação do PMMA, pela exposição à luz 

solar, foi estudada pelas mudanças das intensidades de absorção em diferentes tempos. O 

processo de degradação encontrado obedece a cinética de 1a ordem abaixo: 

 

kt
A
A

t

o =ln  

onde k é a constante de velocidade de 1a ordem, Ao e At são as absorbâncias nos tempos t = 0 e 

t = t, respectivamente  
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

3.1. Materiais e microrganismos 

 

3.1.1. Polímeros 

 

 O Polietileno utilizado neste trabalho foi o polietileno de baixa densidade EB-853 

fornecido pela Indústria Petroquímica BRASKEM, com especificações descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Propriedades do PEBD EB-853.  

Propriedade Método ASTM Valor 

Densidade D-1505 0,923 g/cm3 

Opacidade D-1003 4,9 % 

Índice de Fluidez 
(190ºC / 2,160 kg) D-1238 2,7 g / 10 min 

Tensão na ruptura D-638 10 MPa 

Alongamento na ruptura D-638 626 % 

 

 O amido utilizado foi Foxhead® 5901, do tipo anfótero, contendo 27% de amilose e 

73% de amilopectina, fornecido pela Indústria Corn Products do Brasil. 
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3.1.2. Reagentes 

 

 Os principais reagentes utilizados na preparação dos meios, desinfecção das blendas e 

realização das análises estão relacionados a seguir. 

• Glicose P.A., Vetec 

• Cloreto de sódio, Vetec 

• Ágar-agar, Vetec 

• Peptona bacteriológica, Oxoid 

• Extrato de carne, Oxoid 

• Hidróxido de bário, Vetec 

• Ácido clorídrico, Merck 

• Hidróxido se sódio, Vetec 

• Dispersante Tween 80, Vetec 

• Etanol, Synth 

• Benzeno P.A., Grupo Química  

 

3.1.3. Microrganismos 

 

 Foram utilizadas uma linhagem da espécie Phanerochaete chrysosporium proveniente 

da coleção de cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Brasil, e uma linhagem 

selvagem da espécie Talaromyces wortmanni isolada do solo do Aterro da Muribeca, 

Jaboatão dos Guararapes – PE – Brasil.  
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3.2. Manutenção das culturas de fungos 

 

 As linhagens dos fungos foram mantidas em meio de cultivo Saboraud – Ágar com a 

seguinte composição: peptona (10 g/L), glicose (40 g/L), NaCl (7,5 g/L), extrato de carne (3,5 

g/L), ágar (12 g/L), água destilada (1 L). O pH foi ajustado entre 4 e 5 e a esterilização do 

meio foi realizada a 120°C por 20  minutos. As linhagens foram estocadas a temperatura de 

5°C e repicadas a cada 2 meses. 

 

3.3. Preparação da suspensão de esporos 

 

 A biomassa fúngica foi coletada com alça de platina e introduzida em tubos de ensaio 

contendo 10 mL de solução estéril de Tween 80 a 0,01%, seguida de agitação. Os esporos 

foram contados em câmara de Neubauer e a concentração das suspensões ajustadas para 106 

esporos/mL (ARGOLO, 2002). Essa concentração foi utilizada para inoculação de todos os 

experimentos realizados. 

 

3.4. Preparação das blendas poliméricas 

 

A blenda de PEBD/Amido anfótero, na composição de 80/20 m/m, foi obtida por 

mistura e fusão dos componentes na câmara de mistura do reômetro de torque modelo 

HAAKE com tempo de mistura de 10 minutos, temperatura de mistura de 140°C e velocidade 

dos rotores de 50 rpm. Para a composição em estudo foi utilizado 50 g de material. 

A blenda processada no reômetro foi triturada em triturador do tipo eixo rotor, e seus 

filmes obtidos em prensa hidráulica, com espessura de (0,175 ± 0,025) mm, com tempo de 

prensagem de 1 minuto e força de 8 toneladas. As temperaturas dos pratos inferior e superior 
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foram de 140°C, utilizando-se um molde quadrado vazado de área de 400 cm2 

aproximadamente. As blendas foram preparadas no Departamento de Engenharia de Materiais 

da Universidade Federal de Campina Grande.     

Foram obtidos corpos de prova de formato retangular de 7,5 cm de comprimento e 2,5 

cm de largura, para a realização dos ensaios de caracterização.  

 

3.5. Exposição à radiação UV 

 

As blendas PEBD/Amido anfótero foram expostas à radiação ultravioleta usando 

lâmpadas fluorescentes Cleo-65 80W-R em temperatura ambiente. Esse tipo de fonte de 

radiação UV é normalmente usado para banho de sol artificial. A distância entre a lâmpada e a 

amostra foi de 75 mm e a exposição foi conduzida em temperatura ambiente constante em 

torno de 23°C, com intensidade de radiação de 2 W m-2. As amostras foram expostas nos 

tempos de 6, 24, 48 e 72 horas. A câmara de exposição pertence ao Departamento de 

Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Campina Grande.     

 

3.6. Exposição à radiação gama 

 

 As blendas PEBD/Amido anfótero foram irradiadas na dose de 25 kGy, sendo 

utilizada uma fonte de 60Co do tipo Gammacell com taxa de dose de 10,925 kGy/h em 

temperatura ambiente, pertencente ao Departamento de Energia Nuclear da Universidade 

Federal de Pernambuco. 
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3.7. Biodegradação das blendas 

 

3.7.1. Desinfecção das blendas 

 

 A desinfecção das blendas foi realizada segundo ASTM D 5247-62 (ASTM, 1982). Os 

corpos de prova da blenda foram imersos em uma solução contendo 980 mL de água 

bidestilada estéril, 14 mL de Tween 80 estéril e 20 mL de hipoclorito de sódio 5%. Após 1 h, 

foram transferidos para um recipiente estéril contendo solução de etanol a 70% por 30 min. 

Em seguida, os corpos de prova foram postos em placas de Petri estéreis, previamente pesadas 

e identificadas, e acondicionadas em dessecador por 72 h para posterior pesagem e utilização 

no ensaio. 

 Após o ensaio de biodegradação, os corpos de prova foram desinfetados por imersão 

em solução de etanol 70% por 30 min, transferidos para suas respectivas placas de Petri, e 

acondicionados em dessecador por 72 horas para posterior pesagem.  

 

3.7.2. Teste de Sturm 

  

 O monitoramento da produção de CO2 no processo de biodegradação pelo teste de 

Sturm (Figura 17), é realizado em um sistema composto por um compressor de ar, um reator e 

dois recipientes coletores de CO2 , um colocado antes e outro após o reator, contendo 400 e 

200 mL, respectivamente, de solução de hidróxido de bário (ROSA & PANTANO FILHO, 

2003). As soluções de Ba(OH)2 foram preparadas dissolvendo-se 4,8 e 3,2 g do reagente em 

400 e 200 mL de água destilada, respectivamente para o primeiro e último recipientes. Todo 

sistema foi conectado por mangueiras e tubos imersos no conteúdo dos recipientes. Foram 

utilizados Erlenmeyers de 500 mL como recipiente coletor e como reator. No reator foram 
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introduzidos 200 mL de meio de crescimento Sabouraud com um corpo de prova da blenda, 

previamente esterilizado com radiação gama, o qual, após 24 horas de agitação, na ausência 

de contaminação, foi inoculado com a cultura mista dos fungos Phanerochaete chrysosporium 

e Talaromyces wortmanni. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 – Sistema para monitoramento da biodegradação aeróbia (Teste de Sturm). 

 

A cada 24 horas, o último recipiente do sistema foi substituído por outro contendo 

uma nova solução de hidróxido de bário, e o conteúdo do recipiente substituído, filtrado sob 

vácuo. O filtrado foi titulado com HCl 1M para determinação da produção de CO2 por 

diferença, isto é, por determinação do Ba(OH)2 em excesso e conseqüente obtenção do 

Ba(OH)2 precipitado como BaCO3, que é diretamente proporcional ao CO2 produzido, de 

acordo com as equações abaixo:  

Ba(OH)2   +  CO2  →  BaCO3 ↓  +  H2O 

Ba(OH)2 (excesso)  +  2HCl  →  BaCl2  +  2H2O 
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3.8. Avaliação da degradação pela radiação gama, fotodegradação e biodegradação 

 

3.8.1. Ensaios Mecânicos 

 

 As propriedades mecânicas das blendas PEBD/Amido anfótero, antes e após 

exposição à radiação gama, fotodegradação e biodegradação, foram analisadas em triplicata 

em uma máquina de ensaio universal EMIC DL 500 MF, seguindo a ASTM D 638-03, a 

temperatura ambiente de aproximadamente 23°C e sem controle da umidade. A velocidade da 

garra foi de 450 mm/min e distância entre as garras de 35 mm. 

 

3.8.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

O microscópio utilizado foi o JEOL JSM-6360 com aumento de 100 e 250 vezes, 

pertencente ao Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP), e a superfície micrografada foi 

a área de ruptura após o ensaio mecânico das blendas PEBD/amido anfótero, antes e após 

exposição à radiação gama, fotodegradação e biodegradação. As amostras foram cobertas por 

uma fina camada de ouro em suporte de carbono.  

 

3.8.3. Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

 Os espectros de FTIR foram obtidos utilizando o equipamento Brucker 1FS66 usando 

a técnica de pastilhas de KBr. Foram analisadas as amostras de blendas PEBD/Amido antes e 

após exposição à radiação gama, fotodegradação e biodegradação. As análises de FTIR foram 

realizadas num intervalo de freqüência de 500 - 4000 cm-1. O equipamento utilizado pertence 

ao Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco.  
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3.8.4. Difração de raios X 

 

 As análises de difração de raios-X foram realizadas com amostras das blendas de 

PEBD/amido anfótero antes e após exposição à radiação gama, fotodegradação e 

biodegradação. O equipamento utilizado foi o difratômetro da marca Siemens Modelo D 

5000, tubo de Cu, voltagem de 40 kV e corrente de 40 mA. O ângulo foi de 2θ° com 

varredura de 5 a 35° e aquisição contínua de 0,02° por segundo, pertencente ao Departamento 

de Física da Universidade Federal de Pernambuco.  

 

3.8.5. Variação de massa 

 

 A avaliação da alteração do peso das amostras da blenda PEBD/Amido anfótero 

durante o processo de biodegradação foi realizada com a pesagem das mesmas, antes da 

exposição aos microrganismos e após 90 dias de exposição, em balança analítica da marca 

Fisatom, com capacidade de 200 g e precisão de 0,001g.                                                                               
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Avaliação da degradação pela radiação ultravioleta 

 

4.1.1. Ensaios mecânicos 

 

 É muito conhecido que a luz ultravioleta-visível provoca o deterioramento de vários 

materiais plásticos incluindo o PEBD. Esses materiais, quando expostos ao ambiente, podem 

sofrer mudanças significativas devido a fotodegradação, causando perda das características 

mecânicas, dependendo principalmente da intensidade solar e outros fatores ambientais (ABD 

EL-REHIM et al., 2004).  

Neste trabalho, as propriedades mecânicas determinadas foram, resistência à tração 

(MPa), que avalia a carga aplicada às blendas de PEBD/Amido anfótero, e alongamento na 

ruptura (%), antes e após exposição à radiação ultravioleta, que avalia a capacidade de 

estiramento desse material polimérico, como ilustra a Figura 54 (Apêndice).  

O efeito da fotodegradação nas propriedades tensão na ruptura e alongamento na 

ruptura está representado nas Figuras 18 e 19, de acordo com os dados obtidos nos ensaios 

mecânicos presentes na Tabela 12 (Apêndice).  

Na Figura 18, um aumento significativo da tensão na ruptura é observado em 60 horas 

de exposição à radiação UV, quando comparado com as amostras expostas 6, 24, 48 e 72 

horas. Embora o número de intervalos da exposição não seja grande bastante para dar um 

retrato conclusivo deste comportamento, é possível que essa recuperação parcial nas 

propriedades seja resultado de uma camada de superfície muito frágil incapaz de transmitir o 
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“stress” na camada subjacente, devido à imiscibilidade dos componentes da blenda. Uma 

outra possibilidade é que as reações de ligação entre as cadeias possam ocorrer junto com as 

reações de quebras das mesmas, ou seja, ocorre uma competição entre a ligação e quebra de 

tais cadeias, devido à degradação fotoquímica, e assim podem promover alguma estabilidade 

nas propriedades mecânicas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 18 – Tensão na ruptura (MPa) em função do tempo de exposição à radiação 

ultravioleta das blendas de PEBD/Amido anfótero. 

 

Estes resultados são concordantes com os encontrados por Sánchez-Solís & Estrada 

(1996) e Rabello et al. (2006) onde ambos em seus trabalhos com PEBD e poliestireno, 

respectivamente, determinaram que o efeito da radiação UV pode promover a cisão de 

algumas cadeias do polímero na região amorfa do material, e conseqüentemente gerar novas 

cadeias poliméricas no mesmo material. Sendo assim, interferindo diretamente nas 

propriedades mecânicas do polímero, como a tensão na ruptura. 

O alongamento na ruptura apresentou um decréscimo significativo em relação ao 

tempo de exposição das blendas PEBD/Amido anfótero à radiação UV, como pode ser 

observado na Figura 19. Esse é um comportamento típico de um polímero semicristalino que 
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é submetido a reações de quebra de ligações das moléculas, após um longo tempo de 

exposição à radiação, causando fragilidade das amostras. 

 A alteração da estrutura química da blenda PEBD/Amido anfótero, após exposição à 

radiação ultravioleta, resulta na formação de novos grupos na cadeia polimérica, como grupos 

carbonila e vinila, principalmente na região amorfa do material, podendo ser esta uma das 

causas responsáveis pela diminuição das propriedades mecânicas. A quebra das cadeias 

poliméricas causa a diminuição da porcentagem de alongamento do material, por deixá-lo 

mais frágil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19 – Alongamento na ruptura (%) em função do tempo de exposição à radiação 

ultravioleta das blendas de PEBD/Amido anfótero. 

 
 

 Fechine et al. (2002) verificaram em seu trabalho que as propriedades mecânicas 

investigadas, tensão na ruptura e alongamento máximo, do PET, apresentaram um decréscimo 

com o tempo de exposição à radiação ultravioleta, que é um comportamento típico de um 

polímero semicristalino que sofre cisão de suas cadeias durante o período de exposição. Abd 

El-Rehim et al. (2004) também observaram que a porcentagem de alongamento das blendas 

PEBD/Amido diminuiu com o aumento da exposição à luz solar.    
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4.1.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 As análises das superfícies de fratura das amostras de PEBD/Amido anfótero, antes e 

após exposição à radiação ultravioleta, mostraram uma superfície de fratura típica de 

polímeros termoplásticos sem bandas de deformação (Figuras 20 a 25).  

 

 

Figura 20 – Micrografias da região de fratura das blendas PEBD/Amido anfótero sem 

exposição à radiação ultravioleta, com aumento de (a) 100x e (b) 250x. 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Micrografias da região de fratura das blendas PEBD/Amido anfótero após 6 

horas de exposição à radiação ultravioleta, com aumento de (a) 100x e (b) 

250x. 

 

 

 

(a) (b) 

(a)

Amido

(b) 
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Figura 22 – Micrografias da região de fratura das blendas PEBD/Amido anfótero após 24 

horas de exposição à radiação ultravioleta, com aumento de (a)100x e (b) 

250x. 

 

 

Figura 23 – Micrografias da região de fratura das blendas PEBD/Amido anfótero após 48 

horas de exposição à radiação ultravioleta, com aumento de (a) 100x e (b) 

250x. 

 

  

 
 
Figura 24 – Micrografias da região de fratura das blendas PEBD/Amido anfótero após 60 

horas de exposição à radiação ultravioleta, com aumento de (a) 100x e (b) 

250x. 
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Figura 25 – Micrografias da região de fratura das blendas PEBD/Amido anfótero após 72 

horas de exposição à radiação ultravioleta, com aumento de (a) 100x e (b) 

250x. 

 

 Observando-se as micrografias apresentadas nas Figuras 20 a 25 verifica-se que a 

ruptura da amostra, que não foi exposta à radiação ultravioleta, ocorreu de forma mais dúctil, 

evidenciado pela formação de “fibrilas” típicas de um material que apresenta certo 

alongamento para romper quando submetido a uma tensão. Com o aumento do tempo de 

exposição das blendas PEBD/Amido anfótero à luz ultravioleta-visível, essas “fibrilas” 

diminuem, caracterizando um material menos elástico, isto é, apresenta um menor 

alongamento antes de romper, sendo, portanto, mais quebradiço (Figura 24 e 25). Uma outra 

característica que também fica evidente nas micrografias é a presença do amido no interior da 

matriz polimérica, nas Figuras 20 a 25 com aumento de 250x.  

 Rabello et al. (2006) verificaram que as amostras de poliestireno expostas a luz 

ultravioleta apresentaram ondulações na sua superfície, que provavelmente foram originadas a 

partir da região fraturada, após o ensaio mecânico.  
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4.1.3. Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Os espectros de infravermelho para as blendas PEBD/Amido anfótero, na composição 

80% de polietileno e 20% de amido, foram obtidos numa região de 500 cm-1 a 4000 cm-1. As 

mudanças estruturais ocorridas nas blendas PEBD/Amido anfótero após a exposição à 

radiação UV podem ser detectadas por FTIR. 

As principais bandas de absorção características do polietileno e do amido estão 

representadas na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Principais bandas do polietileno e do amido no infravermelho (CHANDRA & 

RUSTGI, 1997). 

Componente Número de onda (cm-1) Atribuições 

PEBD 

2896 (F) 
1466, 1455 (m-F) 
1378, 1369, 1353 (f) 
724 
772 

Estiramento C-H 
Estiramento assimétrico do CH2 
C-H devido ao CH2 e CH3 
Rotação CH2 
-CH2-CH3 do grupo etil ligado à cadeia 
principal 

AMIDO 

3000-3650 (F, I) 
2926 (F) 
1640 (f-m) 
1461 (m, e) 
1445-1325 (m-F) 
1244 (m-F) 
400-930 (f-m, e) 

Estiramento O-H com absorção de água 
Estiramento C-H 
Estiramento O-H (água absorvida) 
CH2 
C-H 
Estiramento C-O (C-O-C e C-O-H) 
Deformação O-H, vibração do anel C-O-C  

F = forte, m = média, f = fraca, l = larga, e = estreita. 

  

A radiação ultravioleta causa a formação de grupos carbonila (-C=O), hidrolixa (-

OH), vinila (-CH=CH-). As Figuras 26 a 31 mostram a formação de novos grupos carbonila 

com banda em 1715-1740 cm-1 e vinila 1620-1680 cm-1 resultado da fotodegradação das 

blendas PEBD/Amido anfótero. 
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Figura 26 – Espectro FTIR da blenda PEBD/Amido anfótero sem exposição à radiação 

ultravioleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Espectro FTIR da blenda PEBD/Amido anfótero após 6 horas de exposição à 

radiação ultravioleta. 
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Figura 28 – Espectro FTIR da blenda PEBD/Amido anfótero após 24 horas de exposição à 

radiação ultravioleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Espectro FTIR da blenda PEBD/Amido anfótero após 48 horas de exposição à 

radiação ultravioleta. 
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Figura 30 – Espectro FTIR da blenda PEBD/Amido anfótero após 60 horas de exposição à 

radiação ultravioleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Espectro FTIR da blenda PEBD/Amido anfótero após 72 horas de exposição à 

radiação ultravioleta. 
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 As mudanças estruturais ocorridas nas blendas PEBD/Amido anfótero após a 

exposição à radiação UV podem ser detectadas por FTIR. A radiação ultravioleta causa a 

formação de grupos carbonila (-C=O), hidroxila (-OH), vinila (-CH=CH-). O espectro mostra 

a formação de novos grupos carbonila com banda em 1715-1740 cm-1 e vinila 1620-1680 cm-1 

resultado da fotodegradação das blendas PEBD/Amido anfótero. 

 Para quantificar a modificação estrutural que a blenda PEBD/Amido anfótero sofreu 

durante a exposição à radiação ultravioleta, determinou-se os índices de carbonila e vinila das 

blendas. Os índices de carbonila e vinila da blenda PEBD/Amido anfótero aumentaram em 

função do tempo de exposição à radiação ultravioleta. A Figura 32 apresenta os resultados do 

índice de carbonila que foram calculados de acordo com a absorbância da banda da carbonila, 

1715 cm-1, onde foi usada a área de absorbância correspondente banda de 2970 cm-1, ligação 

C-H, como banda de referência, de acordo com a equação 1 (ARGOLO, 2002). Após 72 horas 

de exposição à luz ultravioleta-visível, o índice de carbonila (IC) e o índice de vinila (IV) 

apresentaram um aumento de 65,58% e 53,29%, respectivamente, quando comparado com as 

amostras que não foram expostas à radiação. 

  

IC = (área absorbância 1715 cm-1) / (área absorbância 2970 cm-1) ⋅ 100     (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodegradação e efeito combinado da radiação gama/biodegradação em blendas polietileno/amido 58 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

Tempo de exposição (horas)

IC
 (%

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Índice de carbonila em função do tempo de exposição à radiação ultravioleta das 

blendas de PEBD/Amido anfótero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Índice de vinila em função do tempo de exposição à radiação ultravioleta das 

blendas de PEBD/Amido anfótero. 
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cm-1, ligação C-H, como banda de referência, de acordo com a equação 2 (ARGOLO, 2002), 

cujos resultados são apresentados na Figura 33: 

 

IV = (área absorbância 1640 cm-1) / (área absorbância 2970 cm-1) ⋅ 100     (2) 

 

   De acordo com as Figuras 32 e 33, os dados confirmaram os danos causados pela 

fotodegradação em materiais poliméricos, ou seja, a formação de novos grupos funcionais, 

carbonila e vinila, devido ao rompimento e formação de ligações químicas nas cadeias do 

polímero.   

 Rabello & White (1997) verificaram que a exposição do PP à radiação ultravioleta 

durante 25 semanas, provocou a formação de grupos carboxila com o tempo de exposição. 

Fechine et al. (2002) verificaram a formação de grupos carboxila durante a fotodegradação do 

PET, determinante para avaliar a degradação polimérica. Concluiu que as amostras de PET 

contendo vários tipos de absorvedores de UV apresentaram um aumento de 14% na 

concentração de carbonila, após 1000 horas de exposição à radiação UV, quando comparadas 

com amostras que não foram expostas. 

Entre os pesquisadores que utilizaram a análise de espectroscopia no infravermelho 

com transformada de Fourier para caracterizar a degradação de materiais poliméricos, 

ressalta-se os trabalhos desenvolvidos por Gorna & Gogolewski (2003) e Abd-El-Rehim et al. 

(2004). 

Gorna & Gogolewski (2003) determinaram, pela análise de infravermelho, que 

ocorreu a quebra das cadeias do poliuretano devido ao processo de degradação pela à radiação 

UV. 

Abd-El-Rehim et al. (2004) observaram em seu trabalho a formação de novos grupos 

carbonila, quando as blendas PEBD/Amido foram expostas à radiação UV seguidas do 
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tratamento microbiológico do solo. Determinaram também que com o aumento do tempo de 

exposição das blendas ao processo de degradação, ocorra um aumento do índice de carbonila.  

 

4.1.4. Difração de raios X 

  

 Comparando os difratogramas das blendas PEBD/Amido anfótero, apresentados na 

Figura 34, pode-se verificar que ocorreu a formação de novas simetrias cristalinas, ou o 

aumento da intensidade dos picos já existentes, quando as blendas foram expostas à radiação 

UV.  
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Figura 34 – Aproximação gaussiana para a subtração do halo amorfo no difratograma de 

raios-X do PEBD/Amido anfótero (a) sem exposição, (b) 6 horas, (c) 24 

horas, (d) 48 horas, (e) 60 horas e (f) 72 horas de exposição à radiação 

ultravioleta. 

 

A determinação da fração cristalina ou grau de cristalinidade é um importante 

parâmetro para definir propriedades físicas e químicas do material polimérico. O grau de 

cristalinidade, apresentado na Tabela 3, foi calculado considerando a área sob os picos 

difratados, descontando-se o halo amorfo de acordo com a Equação 3: 
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onde %C é a fração cristalina, Ic é o resultado da integração dos picos de difração, Ia  é o 

resultado da integração do halo amorfo, obtida através da aproximação Gaussiana dos 

difratogramas (Figura 34) e K é uma constante de proporcionalidade característica de cada 

polímero, sendo utilizada a do polietileno, 1,23 (CANEVAROLO, 2003). Os dados referentes 

à subtração do halo amorfo, obtidos a partir da aproximação Gaussiana, estão na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Parâmetros do cálculo de cristalinidade e fração cristalina (%C) da blenda 

PEBD/Amido anfótero expostos à radiação ultravioleta. 

Tempo de exposição 
(horas) 

Integral do  
Difratograma 

Área (Aproximação 
Gaussiana) %C 

0  1121,62 958,89 ± 18,82 48,74

6  866,41 735,88 ± 13,21 48,90

24  1480,33 758,61 ± 24,43 61,34

48  1501,48 751,96 ± 54,97 61,78

60  1518,74 759,98 ± 63,76 61,90

72  1588,54 774,16 ± 14,26 67,73

  

A capacidade de um material difratar um feixe de raios-X em direções determinadas 

está associada a sua cristalinidade e ao retículo cristalino. 

 O grau de cristalinidade apresentou um aumento conforme o tempo de exposição à 

radiação ultravioleta. Este fato reforça a hipótese de que fragmentos de moléculas da região 

amorfa e de moléculas atadoras se rearranjam sobre os cristalitos, causando um aumento no 

grau de cristalinidade do material polimérico (OLIVEIRA, 2005). 

 

4.1.5. Modelo cinético de fotodegradação 

 
 

A cinética de fotodegradação das blendas PEDB/Amido anfótero neste estudo foi 

acompanhada pela evolução dinâmica do alongamento na ruptura (L), índices de grupos 

carbonila (IC) e vinila (IV) em todo intervalo de exposição à radiação ultravioleta.  

Nas Figuras 35 e 36 observou-se a correlação existente entre a perda da propriedade 

mecânica, alongamento na ruptura, e alteração da estrutura molecular, com a formação dos 

índices de carbonila e vinila na blenda PEBD/Amido anfótero. À medida que o tempo de 



Fotodegradação e efeito combinado da radiação gama/biodegradação em blendas polietileno/amido 63 

 

exposição à luz ultravioleta aumenta, verificou-se a diminuição da elasticidade do material em 

função da formação de novos grupos funcionais (carbonila e vinila). Isso se explica pelo fato 

da fotodegradação promover a cisão das moléculas atadoras das cadeias do polímero, 

ocorrendo alteração da estrutura molecular do material polimérico e assim uma diminuição da 

sua capacidade de se alongar. Na Figura 37 está representada a correlação entre a propriedade 

alongamento na ruptura com os índices carbonila e vinila, e pode-se dizer que L = f (IC, IV). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Alongamento na ruptura (%) e índice de carbonila (%) em função do tempo de 

exposição à radiação ultravioleta. 
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Figura 36 – Alongamento na ruptura (%) e índice de vinila (%) em função do tempo de 

exposição à radiação ultravioleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 37 – Índice de carbonila e vinila (%) em função do alongamento na ruptura (%). 
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diminuição da capacidade do material de se alongar, em função do tempo de exposição à 

radiação UV (Figuras 54 a 56 do anexo).  

O modelo cinético proposto para a diminuição do alongamento na ruptura e formação 

dos índices de carbonila e vinila (Equação 4)  

  

                             (4) 

 

De acordo com o método diferencial obteve-se o parâmetro cinético (Equação 5)    

 

 (5)  

 

Os parâmetros dos modelos cinéticos para a perda da propriedade mecânica 

(alongamento na ruptura) e formação dos índices de carbonila e vinila estão apresentados na 

Tabela 4, que foram obtidos a partir da linearização das curvas das Figuras 54 a 56, 

correspondentes a cada parâmetro analisado. Na Tabela 4, A indica a medida do parâmetro 

analisado, função do tempo de exposição à luz ultravioleta, n é a constante de velocidade da 

reação de fotodegradação e R2 a correlação da curva.  

  

Tabela 4 – Parâmetros da cinética de decaimento do alongamento na 

ruptura e formação de IC e IV das blendas PEBD/Amido anfótero. 

φ A n R2 

Alongamento na ruptura (L) 3,08 - 0,21 0,989 

Índice carbonila (IC) 2,94 0,71 0,979 

Índice vinila (IV) 4,18 0,55 0,911 
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 Experimentos mostraram a diminuição do alongamento na ruptura e a formação dos 

índices de carbonila e vinila devido a exposição da blenda à radiação ultravioleta. Logo, 

evidencia que houve danos fotoquímicos na estrutura química da blenda, alterando suas 

características. Se partirmos do conceito de dose de radiação, podemos quantificar as 

alterações sofridas pela blenda. Esta definição é resultado da dose de radiação fornecida ao 

material, que é dependente da intensidade de radiação emitida pela luz UV, neste caso 200 

W⋅cm-2 representada na Equação 9: 

 

Dose = Io x tE          (9) 

 

onde Io é a intensidade de radiação expressa em W⋅cm-2 e tE é o tempo de exposição a luz UV. 

 As Figuras 38 a 40 apresentam a relação da dose de radiação UV com a perda da 

propriedade mecânica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Curva do alongamento na ruptura com a dose de radiação UV. 
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Figura 39 – Curva do índice de carbonila com a dose de radiação UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Curva do índice de vinila com a dose de radiação UV. 
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do tempo de exposição da blenda à luz UV, a dose de radiação absorvida aumenta, 

ocasionando maior degradação do material polimérico.    

 
4.2. Avaliação da degradação pela radiação gama 

 

4.2.1 Ensaio mecânico 

 

A radiação gama na dose 25 kGy, causa no material polimérico, alteração das suas 

características mecânicas e da estrutura química. As blendas PEBD/Amido anfótero depois de 

irradiadas apresentaram uma diminuição de 11% da tensão na ruptura e 35% no percentual de 

alongamento na ruptura, quando comparadas com as amostras que não foram irradiadas 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Propriedades mecânicas das blendas PEBD/Amido anfótero com e sem exposição 

à radiação gama, na dose 25 kGy. 

Condições Tensão na ruptura (MPa) Alongamento na ruptura (%) 

Sem exposição 44,84 ± 8,65 16,16 ± 1,42 

Exposição à radiação gama 31,63 ± 3,19 9,36 ± 1,27 

 

As propriedades mecânicas foram comprometidas devido a exposição à radiação 

gama, pois esta possivelmente causou cisão das moléculas de ligação (moléculas atadoras), 

entre as cadeias poliméricas principalmente na região amorfa do material, diminuindo a força 

suportada pela blenda.  

Os resultados encontrados nesse trabalho foram concordantes com os resultados de 

Gorna et al. (2003), onde verificaram que amostras de PCL expostas à radiação gama na dose 

de 25 kGy, apresentaram uma redução de 12% da tensão na ruptura.  
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4.2.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As análises das superfícies de fratura, após o ensaio mecânico, das blendas 

PEBD/Amido anfótero antes e após exposição à radiação gama, na dose 25 kGy, mostraram 

uma superfície de fratura típica de polímeros que apresentam certo alongamento quando 

submetido a uma força (Figuras 41 e 42).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 – Micrografias da região de fratura das blendas PEBD/Amido anfótero sem 

exposição à radiação gama, com aumento de (a) 100x e (b) 250x. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 – Micrografias da região de fratura das blendas PEBD/Amido anfótero expostas à 

radiação gama, com aumento de (a) 100x e (b) 250x. 

 

As micrografias das regiões de fratura das blendas PEBD/Amido anfótero, obtidas 

através do MEV confirmaram que as amostras que foram submetidas à radiação gama 

(a) (b) 
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diminuíram a deformação específica, que se refere à capacidade do material em se alongar. 

Isso se confirma com a diminuição das “fibrilas” formadas após o rompimento dos corpos de 

prova, quando são submetidos a uma força, caracterizando uma maior fragilidade do material. 

Suarez e Mano (2001) estudaram, utilizando MEV, o efeito da radiação gama, nas 

doses de 100, 1.000, 1.500 e 2.000 kGy, das regiões de fratura das blendas de polietileno e 

observaram que o comportamento dúctil característico de material com pouca elasticidade, foi 

alterado devido a radiação. Os resultados desse trabalho concordam com os encontrados por 

Suarez e Mano (2001), pois as blendas PEBD/Amido anfótero após exposição à radiação 

gama, na dose 25 kGy, também apresentaram comportamento dúctil e pouca elasticidade. 

 

4.2.3. Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

As blendas PEBD/Amido anfótero que foram submetidas à radiação gama, na dose 25 

kGy, apresentaram a formação de novas bandas de absorção, grupos carbonila e vinila, que 

são provenientes da cisão das cadeias poliméricas do material, e assim a formação de uma 

estrutura química, que altera as características da blenda. 

 A degradação do material polimérico se confirmou com a formação de novos grupos 

funcionais, carbonila e vinila, que após exposição à radiação gama aumentou quando 

comparados com as amostras não irradiadas (Figuras 43 e 44). A formação do grupo carbonila 

ocorre na banda em 1715-1740 cm-1 e grupo vinila na banda em 1620-1680 cm-1 resultado da 

degradação do material.  
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Figura 43 – Espectro FTIR da blenda PEBD/Amido anfótero sem exposição à radiação gama. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44 – Espectro FTIR da blenda PEBD/Amido anfótero expostas à radiação gama na 

dose de 25 kGy. 
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 Os resultados da Tabela 6 ilustram o aumento dos índices de carbonila e vinila, após 

exposição à radiação gama. O índice de carbonila (IC) e o índice de vinila (IV) foram 

calculados de acordo com o procedimento descrito no item 4.1.3. 

 

Tabela 6 – Índice de carbonila e vinila das blendas PEBD/Amido anfótero 

com e sem exposição à radiação gama, na dose 25 kGy. 

Condições IC (%) IV (%) 

Sem exposição 10,26 12,23 

Exposição à radiação gama  35,51 28,98 

 
 
 O aumento dos índices de carbonila e vinila caracterizou o processo de degradação do 

material polimérico pela radiação gama, devido a mudanças de sua estrutura química 

proveniente da cisão das cadeias poliméricas. A região amorfa do polímero é a principal 

responsável pela cisão e reticulação das moléculas atadoras das cadeias da amostra, com a 

formação de novos grupos funcionais, principalmente carbonila e vinila.  

 

 4.2.4. Difração de raios-X 

 

 A Figura 45 apresenta os difratogramas com aproximação gaussiana para a subtração 

do halo amorfo das blendas PEBD/Amido anfótero antes e após a exposição à radiação gama. 
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Figura 45 – Aproximação gaussiana para a subtração do halo amorfo no difratograma de raios-

X do PEBD/Amido anfótero (a) sem exposição (b) expostas à radiação gama na 

dose 25 kGy. 

 

 

Comparando estes difratogramas pode se verificar que ocorreu a formação de novos 

picos de difração, ou o aumento dos picos já existentes, o que indica que a irradiação causa o 

surgimento de novas simetrias cristalinas, da mesma forma que o efeito provocado pela 

fotodegradação.  

O grau de cristalinidade, apresentado na Tabela 7, foi calculado considerando a área 

sob os picos difratados da Figura 45, de acordo o procedimento do item 4.1.4. 
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Tabela 7 – Parâmetros do cálculo de cristalinidade e fração cristalina (%C) das 

blendas PEBD/Amido anfótero com e sem exposição à radiação gama na dose 25 

kGy. 

Condições Integral do  
Difratograma 

Área (Aproximação 
Gaussiana) %C 

Sem exposição 1121,62 958,89 ± 18,82 48,74

Exposição à radiação gama  2554,11 1045,86 ± 1855 66,50

 

A radiação gama pode ter causado fragmentos na região amorfa, através das moléculas 

atadoras que se rearranjaram sobre os cristalitos, causando um aumento no grau de 

cristalinidade do material polimérico. 

Mitomo et al. (1994) e Luo & Netravali (1999) observaram o aumento da 

cristalinidade do PHB, induzido pela radiação gama. Luo & Netravali (1999) justificaram esse 

aumento por meio do fenômeno da nucleação, em que grandes cristalitos ou grandes ordens 

cristalinas são destruídos aleatoriamente pela radiação gama, havendo o surgimento de 

pequenos e inúmeros cristalitos.  
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4.3. Avaliação da biodegradação 

 

4.3.1. Variação de massa 

 

 A variação da massa das blendas PEBD/Amido anfótero antes e após a biodegradação, 

das amostras previamente esterilizadas com radiação gama, na dose 25 kGy, foi determinada 

pela pesagem dos corpos de prova. O ensaio foi realizado em triplicata e os resultados obtidos 

estão apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Medida das massas das blendas PEBD/Amido anfótero antes e após 

biodegradação, previamente esterilizadas. 

Blenda  M1 (mg)  
(antes biodegradação) 

M2 (mg)  
(após biodegradação) 

∆M (%) 

PEBD/Amido 
anfótero 76,05 ± 4,65 75,60 ± 4,65 0,48 ± 0,035 

 

 Pode-se observar pelos resultados da Tabela 8 uma redução da massa da blenda 

PEBD/Amido anfótero após 90 dias de exposição aos fungos Phanerochaete chrysosporium e 

Talaromyces wortmanni. Isso provavelmente se deve a fragilidade causada pela radiação 

gama principalmente na região amorfa da blenda, e posterior consumo do amido presente na 

blenda pelos microrganismos. Essa redução não foi mais acentuada devido a possível 

presença do microrganismo no interior da blenda, os quais buscam nutrientes para dar 

continuidade ao seu metabolismo.  

Esses resultados são concordantes com o trabalho de Arvanitoyannis et al. (1998), que 

observaram a perda de massa da blenda PEBD/Amido, pelo fungo Phanerochaete 

chrysosporium, inicialmente devido a remoção do amido do material, e em segundo lugar à 

degradação gradual e lenta do PEBD.  
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4.3.2. Ensaio mecânico 

 

 Através deste ensaio foi possível determinar as alterações das propriedades mecânicas, 

tensão na ruptura (MPa) e deformação específica (%), da blenda PEBD/Amido anfótero, após 

exposição aos fungos Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces wortmanni, previamente 

esterilizadas com radiação gama, na dose 25 kGy, e amostras que não passaram pela 

esterilização.  

O efeito combinado da radiação gama e o ataque microbiano às blendas PEBD/Amido 

anfótero, quando comparadas as que não estiveram expostas a nenhuma forma de degradação, 

se mostraou bastante eficiente na redução das propriedades mecânicas das amostras (Tabela 

9). 

   

Tabela 9 - Propriedades mecânicas das blendas PEBD/Amido anfótero antes e após a 

exposição à radiação gama na dose 25 kGy e biodegradação. 

Condições Tensão na ruptura 
(MPa) 

Alongamento na ruptura 
(%) 

Sem exposição à radiação gama e 
biodegradação 35,61 ± 8,65 14,43 ± 1,42 

Exposição à radiação gama 31,63 ± 3,19 9,36 ± 1,27 

Biodegradação 2,85 ± 0,19 6,28 ± 1,28 

Exposição à radiação gama e 
biodegradação 0,88 ± 0,05 5,65 ± 1,12 

 
 

De acordo com os resultados observados na Tabela 9, as blendas submetidas ao 

processo de biodegradação, pela exposição aos fungos Phanerochaete chrysosporium e 

Talaromyces wortmanni, apresentaram perda das propriedades mecânicas; 92% de tensão na 

ruptura e 56% o percentual de alongamento quando comparados com as blendas que não 
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foram biodegradadas. Este fato pode ser justificado pelo consumo do amido da blenda pelos 

fungos como fonte de nutriente. Provavelmente, os vazios gerados pela remoção do amido da 

estrutura do material polimérico afetam ainda mais os problemas de interação interfacial, 

sendo mais evidenciado na sua capacidade de alongar, por apresentar maior sensibilidade. 

As amostras que passaram pelas duas formas de degradação, radiação gama e 

biodegradação, a perda das propriedades mecânicas acentuou ainda mais, 97% de tensão na 

ruptura e 61% o percentual de alongamento. A radiação gama promoveu uma redução de 11% 

da tensão na ruptura e 35 % do alongamento na ruptura (Tabela 5). Esses resultados deixaram 

bastante evidente que após esterilização das amostras PEBD/Amido anfótero, estas se tornam 

mais frágeis e susceptíveis ao ataque microbiológico. Portanto, um material polimérico que 

foi submetido a uma degradação prévia, neste caso a radiação gama, promove a fragilidade 

deste material e assim pode acelerar o seu processo de biodegradação.   

Estes resultados podem ser comparados com os trabalhos de Okhan & Büyükgüngör 

(2000) quando estudaram a degradação das blendas de PEBD/Amido expostas ao solo 

inoculado com a espécie Phanerochaete chrysosporium. Os pesquisadores evidenciaram a 

degradação da blenda pela diminuição das propriedades mecânicas a partir de 30 dias de 

ensaio.  

Chandra & Rustgi (1997), Zuchowska et al. (1998), Avella et al. (2000) e Argolo 

(2002) utilizaram o ensaio mecânico para avaliar a biodegradação das blendas poliméricas 

estudadas, assim como Fechine (2001) utilizou no estudo da fotodegradação do 

poli(tereftalato de etileno). Em todos os trabalhos, os pesquisadores concluíram que a 

degradação, seja ela fotoquímica ou microbiológica, altera as propriedades mecânicas do 

material polimérico. 
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4.3.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

  

As análises das superfícies de fratura das amostras de PEBD/Amido anfótero após o 

ensaio de biodegradação, das amostras previamente esterilizadas e não esterilizadas, 

mostraram uma superfície de fratura típica de polímeros termoplásticos (Figuras 46 e 47).  

 

 

 

Figura 46 – Micrografias da região de fratura das blendas PEBD/Amido anfótero após 

biodegradação, com aumento de (a) 100x e (b) 250x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 – Micrografias da região de fratura das blendas PEBD/Amido anfótero após 

biodegradação previamente esterilizadas com radiação gama na dose 25 kGy, 

com aumento de (a) 100x e (b) 250x. 
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 A formação de “fibrilas”, após o ensaio de tração, é típica de um material que 

apresenta certo alongamento para romper-se quando submetido a uma força. Observa-se que 

as amostras que sofreram o ataque dos fungos Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces 

wortmanni, essas “fibrilas” diminuíram, caracterizando um material menos elástico, ou seja, 

um menor alongamento, sendo assim, mais quebradiço. O efeito combinado da esterilização 

(radiação gama) com a biodegradação acentuou ainda mais esta perda de elasticidade, 

evidenciada pela diminuição das “fibrilas”. 

 Kim (2003) verificou por MEV a biodegradabilidade de uma blenda de PEBD com 

amido de batata, modificado por hidroxipropilação, observando a destruição dos grãos de 

amido presentes na superfície do filme pela bactéria Pseudomonas aeruginosa. 

Ishigaki et al. (2004) utilizaram esta técnica para avaliar a degradação de alguns 

plásticos biodegradáveis sob condições simuladas de um aterro aeróbio e anaeróbio, 

verificando a mudança na superfície do filme, que passou de homogênea para o surgimento de 

rachaduras após 40-120 dias de contato com o solo, nas condições estudadas. 

 

4.3.4. Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

As mudanças estruturais ocorridas nas blendas PEBD/Amido anfótero puderam ser 

detectadas por FTIR (Figuras 48 e 49). Primeiramente foram analisadas as blendas 

PEBD/Amido anfótero que foram expostas aos fungos Phanerochaete chrysosporium e 

Talaromyces wortmanni durante 90 dias, verificando-se alteração na sua estrutura química. 

Posteriormente, amostras PEBD/Amido anfótero que foram previamente esterilizadas por 

radiação gama, na dose 25 kGy, e em seguida passaram pelo mesmo processo de 

biodegradação, também foi verificado que as amostras sofreram mudanças na sua estrutura. 

Essas mudanças são as formações de novos grupos na estrutura da blenda, detectadas pelo 
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aumento da intensidade dos grupos já existentes ou o desaparecimento de outros grupos. Os 

principais grupos formados no material polimérico degradado são carbonila (-C=O) e vinila (-

CH=CH-).  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 48 – Espectro FTIR da blenda PEBD/Amido anfótero biodegradada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 – Espectro FTIR da blenda PEBD/Amido anfótero biodegradada previamente 

esterilizada por radiação gama. 
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 Os resultados da Tabela 10 ilustram o aumento dos índices de carbonila e vinila, após 

os ensaios de biodegradação que foram calculados de acordo com o procedimento descrito no 

item 4.1.3. 

 

Tabela 10 – Índice de carbonila e vinila das blendas PEBD/Amido anfótero 

com e sem exposição à radiação gama na dose 25 kGy e biodegradação. 

Condições IC (%) IV (%) 

Sem exposição à radiação gama e 
biodegradação 10,26 12,23 

Exposição à radiação gama  35,51 28,98 

Biodegradação 58,08 60,74 

Exposição à radiação gama e 
biodegradação 61,72 63,04 

 

   De acordo com os resultados da Tabela 10, o aumento da porcentagem dos índices de 

carbonila e vinila, indica a degradação do material pela modificação de sua estrutura química.  

 O processo de esterilização promoveu um aumento dos índicse de carbonila e vinila da 

blenda PEBD/Amido anfótero, quando comparada às amostras que foram esterilizadas. 

Quando comparadas as blendas que sofreram apenas exposição aos microrganismos, com 

aquelas que foram previamente esterilizadas, confirma-se o resultado já esperado, ou seja, que 

a radiação gama promoveu uma fragilidade no material, alterando a sua estrutura e com isso 

as amostras se tornaram mais sensíveis ao ataque microbiano. Pode-se afirmar que o efeito 

combinado dessas duas formas de degradação é satisfatório para acelerar o processo 

degradação da blenda. 
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4.3.5. Difração de raios-X 

 

Na Figura 50 estão os difratogramas das blendas PEBD/Amido anfótero antes e após 

exposição aos fungos Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces, com amostras 

previamente esterilizadas e outras não. 

  Comparando estes difratogramas pode se verificar que mais uma vez ocorreu a 

formação de novos picos de difração, ou o aumento dos picos já existentes, o que indica que o 

efeito combinado das duas formas de degradação, raios gama e biodegradação, causaram o 

surgimento de novas simetrias cristalinas.  

O grau de cristalinidade, apresentado na Tabela 11, foi calculado de acordo com o 

procedimento descrito no item 4.1.4.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 50 – Aproximação gaussiana para a subtração do halo amorfo no difratograma de 

raios-X do PEBD/Amido anfótero (a) biodegradadas e (b) após exposição à 

radiação gama e biodegradadas. 
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Tabela 11 – Parâmetros do cálculo de cristalinidade e fração cristalina (%C) das 

blendas PEBD/Amido anfótero antes e após exposição à radiação gama na dose 25 kGy 

e biodegradação. 

Condições Integral do  
Difratograma 

Área (Aproximação 
Gaussiana) %C 

Sem exposição à radiação gama e 
biodegradação 1121,62 958,89 ± 18,82 48,74

Exposição à radiação gama  2554,11 1045,86 ± 1855 66,50

Biodegradação 1380,45 979,31 ± 21,13 66,98

Após exposição à radiação gama e 
biodegradação 

1501,48 1051,96 ± 54,97 67,49

 

  

Observando os resultados na Tabela 11, o grau de cristalinidade apresentou aumento 

de acordo com as formas de degradação. Pode-se verificar que a associação de formas de 

degradação favoreceu ao aumento da cristalinidade do material. Isso pode ser explicado pelo 

fato de que uma esterilização (radiação gama na dose 25 kGy) causa modificação da estrutura 

do polímero, quebra e surgimento de novas ligações químicas, originando novos grupos 

funcionais. Portanto, a degradação microbiológica pelos fungos, após a esterilização, foi 

favorecida, pois o ataque dos microrganismos ao material polimérico foi facilitado pela 

modificação da estrutura química da amostra.  

  

4.3.6. Teste de Sturm 

 

 A Figura 51 apresenta os resultados da produção de CO2 para cada dia isoladamente. 

Pode-se observar que houve uma elevada produção nos primeiros dias, em ambas as amostras 

das blendas PEBD/Amido anfótero, com e sem a esterilização por radiação gama na dose 25 
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kGy, seguida de uma diminuição aleatória, até alcançar uma estabilidade. Este 

comportamento inicial deve-se provavelmente ao consumo da glicose presente no meio.  

 Acredita-se, que os microrganismos após consumirem a fonte de glicose do meio de 

cultura, ele busca novas fontes de nutrientes, sendo o amido a fonte mais propicia. Após esse 

ataque microbiano, com a retirada do amido da blenda, ocasionando espaços vazios, a amostra 

se torna mais frágil, e assim o PEBD presente na blenda poderá se degradar com maior 

facilidade (LIMA, 2005).       

A exposição da blenda à radiação gama promoveu alteração estrutural no material 

polimérico, possivelmente diminuindo a interação do amido com polietileno. Com isso é 

possível que o amido da blenda torne-se mais “livre” na matriz polimérica, sendo assim mais 

facilmente consumido pelo microrganismo no processo de biodegradação. 

Lima (2005) verificou em seu trabalho na fase de seleção do tipo de amido a ser 

utilizado na composição das blendas, a produção de amilase pelos dos fungos Phanerochaete 

chrysosporium e Talaromyces wortmanni. Segundo a teoria de que a região mais amorfa da 

estrutura do material está mais acessível ao ataque dos fungos (CHANDRA & RUSTGI, 

1997), acredita-se que com a diminuição da glicose proveniente do meio de crescimento 

inicial, os fungos passaram a consumir de forma gradativa as blendas poliméricas como fonte 

de carbono alternativa, sendo que o amido presente nas blendas é o mais propício ao ataque 

enzimático. 

Analisando ainda a Figura 51, nota-se que as curvas de produção de CO2 das blendas 

PEBD/Amido com e sem esterilização, apresentaram o mesmo perfil. Porém, após os 90 dias 

de exposição aos fungos Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces wortmanni, a blenda 

PEBD/Amido esterilizada apresentou um acúmulo na produção de CO2, de 44,97 g de CO2, 

ligeiramente maior quando comparada ao resultado obtido por Lima (2005), no qual a blenda 
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PEBD/Amido foi submetida apenas a biodegradação pelos fungos Phanerochaete 

chrysosporium e Talaromyces wortmanni, 42,95 g de CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 51 – Produção de CO2 em função do tempo de biodegradação das blendas de 

PEBD/Amido anfótero sob aeração, em exposição aos fungos Phanerochaete 

chrysosporium e Talaromyces wortmanni. 

 

Orhan & Büyükgüngor (2000) verificaram que a produção de CO2 aumentou 

consideravelmente na degradação da blenda PEBD/Amido exposta ao solo, quando se 

adicionou a espécie Phanerochaete chrysosporium. Seus resultados não foram concordantes 

com os obtidos neste trabalho para os primeiros dias, porém semelhantes após 40 dias de 

exposição, com comportamento crescente e gradativo. Esta diferença inicial pode ser atribuída 

à ausência de glicose no seu meio de crescimento, o solo, uma vez que nosso trabalho utilizou 

o meio de cultura, Saboraud, que é rico em glicose. 
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O teste de Sturm é eficiente na simulação de um ambiente biodegradável com os 

fungos das espécies Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces wortmanni em meio de 

cultivo Sabouraud, pois apresentam uma boa representabilidade dos dados do processo de 

biodegradação. O pH inicial do meio reacional, quando se iniciou o teste de biodegradação foi 

entre 4,5 e 5,0, porém após o período de 90 dias de exposição aos fungos, o pH do meio 

reacional se elevou para 8,4 - 9,0. Apesar deste aumento considerável do pH do meio, este 

não comprometeu a biodegradação, pois os fungos se mantiveram ativos durante todo o 

processo. 

Estudos sugerem um mecanismo de biodegradabilidade para o PEBD e o amido, 

envolvendo oxidação enzimática, dehidrogenação e quebra das ligações carbono-carbono e 

por último, a degradação dos hidrocarbonetos. Os produtos são compostos de dois ou quatro 

carbonos que podem ser atacados como substratos e metabolizados pelas células microbianas. 

Nos bioreatores pode-se dizer que ocorrem duas etapas de degradação das blendas 

PEBD/Amido. Na primeira etapa, a remoção e degradação do amido (Figura 52), e na 

segunda etapa a gradual e lenta degradação do PEBD como mostra a Figura 53 

(ARVANITOYANNIS et al., 1998). 

                                                    
                                                     Material inicial como substrato 
                                                                      AMIDO 

 
 
 

Produtos intermediários 
AÇÚCAR 

  
 
 

Produtos finais 
CO2, CÉLULAS E POLÍMERO 

 
 

Figura 52 – Modelo de biodegradação para o amido (ARVANITOYANNIS et al., 1998). 
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Figura 53 – Modelo para o mecanismo de biodegradação do PEBD: (A) via de oxidação das 

cadeias principais e grupos finais e (B) vias de oxidação exclusivamente dos 

grupos finais das cadeias principais (ALBERTSSON & KARLSSON, 1995; 

ARVANITOYANNIS et al., 1998). 

 

Vários fatores dos microrganismos como quantidade, mobilidade e taxa de 

reprodução, interferem na absorção do amido das blendas PEBD/Amido anfótero pelos 

mesmos. Através disso é possível prever a cinética de biodegradação das blendas 

PEBD/Amido anfótero, a qual apresenta três fases:  

i) Primeira fase: A fase amorfa do amido é facilmente acessível pelos microrganismos, por ser 

uma região mais desordenada e “volumosa”, e em seguida os microrganismos migram para o 

interior da blenda. 

ii) Segunda fase: Consiste num aprofundamento maior do microrganismo no interior da 

blenda, onde este vai ocupando os espaços vazios deixados pelo amido.   
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iii) Terceira fase: No estágio final da degradação, não existe crescimento microbiano devido a 

falta de nutrientes. O processo de remoção do amido da blenda é considerado uma degradação 

química, o qual promove uma futura biodegradação (ARVANITOYANNIS et al., 1998). 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 A partir de estudos desenvolvidos sobre a fotodegradação de blendas de PEBD/Amido 

anfótero, na composição 80/20 m/m, utilizando diferentes técnicas experimentais chegou-se a 

algumas conclusões que serão discutidas a seguir. 

1. Analisando os resultados obtidos nos ensaios mecânicos, foi possível evidenciar que 

com o aumento do tempo de exposição das blendas à radiação ultravioleta as propriedades 

mecânicas, como tensão na ruptura e percentual de alongamento, foram diretamente afetadas 

pelo aumento do período de exposição à radiação. 

2. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) veio confirmar os resultados obtidos 

pelo ensaio mecânico. De acordo com as micrografias da região de fratura das amostras das 

blendas PEBD/Amido anfótero foi possível observar o aumento da fragilidade do material 

polimérico quando este foi exposto à radiação ultravioleta. A presença de “fibrilas” após o 

ensaio de tração em um material polimérico é característica da elasticidade deste material. 

Entretanto, durante o aumento do tempo de exposição das blendas a radiação UV, estas 

“fibrilas” apresentaram-se menores, quando comparadas às amostras não irradiadas, 

caracterizando assim uma diminuição da capacidade de  alongar deste material. 

3. Nas análises de infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), o aumento das 

bandas de absorção dos grupos carbonila e vinila, evidenciou o processo de degradação da 

blenda pela radiação ultravioleta em função do tempo de exposição.  

4. Na difração de raios-X (DRX) pode-se avaliar o aumento da cristalinidade do material, 

devido a quebra das cadeias poliméricas preferencialmente da região amorfa, e o rearranjo 
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destas moléculas causando uma organização maior das cadeias e assim, aumentando a região 

cristalina da blenda.  

5. O modelo cinético proposto apresentou a relação deformação específica, com o 

aumento do tempo de exposição à luz ultravioleta-visível, paralelamente ao aumento dos 

índices de carbonila e vinila. Verificou-se uma dependência entre a formação de novos grupos 

funcionais com a perda da propriedade mecânica. 

6. Em relação ao efeito da radiação gama nas propriedades químicas e físicas das blendas 

PEBD/Amido anfótero, na composição 80% de polietileno e 20% amido. Num primeiro 

momento foi analisado apenas o efeito da esterilização por radiação gama na dose de 25 kGy 

nas blendas, as quais se mostraram sensíveis ao efeito desta radiação, com perda de suas 

propriedades mecânicas, como percentual de alongamento e tensão na ruptura, formação de 

grupos carbonila e vinila, que caracterizam o processo degradativo. Essa avaliação do 

processo foi realizada através de ensaios mecânicos, MEV, FTIR e DRX. Posteriormente, as 

mesmas amostras foram submetidas ao ensaio de biodegradação, pela exposição do material 

polimérico previamente esterilizado, a uma cultura mista de fungos, Phanerochaete 

chrysosporium e Talaromyces wortmanni, onde foi analisado se a exposição à radiação gama 

deste material favoreceu ao processo de biodegradação. Os resultados obtidos foram 

analisados com amostras que haviam sido apenas expostas aos fungos Phanerochaete 

chrysosporium e Talaromyces wortmanni, e foi possível avaliar o efeito combinado destas 

duas formas de degradação.  

7. De acordo com os resultados dos ensaios mecânicos a esterilização à radiação gama 

promoveu uma diminuição das propriedades mecânicas de 11% para a tensão na ruptura e 

35% no percentual de alongamento. Enquanto a exposição das blendas ao processo de 

biodegradação apresentou uma perda maior das propriedades mecânicas diminuindo 92% de 

tensão na ruptura e 56% o alongamento na ruptura. Já as blendas que passaram pelas duas 
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formas de degradação, raios gama e microbiana, a diminuição das propriedades mecânicas foi 

bastante acentuada, 97% de tensão na ruptura e 61% o alongamento na ruptura.  

8. As análises de infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), mostram o 

aumento das bandas de absorção dos grupos carbonila e vinila, evidenciando o sinergismo 

entre as duas formas de degradação, radiação gama e biodegradação. A ação dos fungos 

Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces wortmanni foi favorecida pela esterilização 

sofrida pela blenda PEBD/Amido anfótero antes da biodegradação, pois se sabe que a 

radiação gama promove alguma fragilidade no material, através da cisão das cadeias 

poliméricas, assim tornando mais acessível ao ataque dos fungos.  

9. A difração de raios-X (DRX) mostrou o aumento da cristalinidade da blenda 

PEBD/Amido anfótero, após a ação combinada da radiação gama seguida da ação dos fungos 

Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces wortmanni. A porcentagem cristalina do 

material aumentou, pois a degradação agiu na região amorfa do material polimérico, o qual se 

reorganizou formando novas estruturas cristalinas.  

10. Comparando as blendas, esterilizadas e não esterilizadas, pode-se observar que, as que 

passaram pelo processo de esterilização, e após os 90 dias de exposição à cultura mista dos 

fungos Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces wortmanni, apresentaram um acúmulo 

da produção de CO2 maior que as que não foram previamente esterilizadas. Esse 

comportamento pode ser explicado pelo fato da radiação gama promover certa fragilidade no 

material, principalmente na região amorfa, e assim os fungos encontraram maior facilidade 

em consumir o amido da blenda como fonte nutriente, evidenciando a degradação do material 

polimérico. 
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Diante das conclusões apresentadas a partir dos resultados obtidos neste trabalho, 

pode-se observar que muitos estudos podem ser feitos para dar enfoques mais específicos e 

continuidade ao trabalho. 

Algumas perspectivas de trabalhos futuros são: 

• Avaliar a capacidade de outras culturas de microrganismos; 

• Utilizar meio de cultura que não contenha glicose, para verificar o consumo do 

amido da blenda;  

• Adicionar compatibilizante na blenda para aumentar a interação entre 

polietileno e amido; 

• Utilizar estabilizantes à luz ultravioleta;  

• Aumentar os períodos de exposição à radiação ultravioleta; 

• Realizar um estudo mais detalhado da cinética de fotodegradação; 

• Fazer um estudo combinado da fotodegradação e biodegradação; 

• Utilizar outras doses de radiação gama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodegradação e efeito combinado da radiação gama/biodegradação em blendas polietileno/amido 93 

 

REFERÊNCIAS BIBIOGRÁFICAS 

 

ABD EL-REHIM, H. A.; HEGAZY, EL-SAYED A.; ALI, A. M.; RABIE, A. M. Synergistic effect of combining 

UV-sunlight-soil burial treatment on the biodegradation rate of LDPE/starch blends. Journal of Photochemistry 

and Photobiology A: Chemistry, 163, 547-556. 2004. 

 

ABQUIM. Anuário da Indústria Química Brasileira 2004. Disponível em: http://www.abquim.org.br. Acesso 

em: 07/02/07. 

 

AL-ALI, M.; MADI, N. K.; AL THANI, N. J.; EL-MURAIKHI, M.; TUROS, A. Mechanical and thermal 

properties of gamma-ray irradiated polyethylene blends. Vaccum, 70, 227-236. 2003. 

  

ALBERTSSON, A. C. & KARLSSON, S. Degradable polymers for the future. Acta polymers, 46, 114-143. 

1995. 

 

ALENCAR, J. N.; GOMEZ, J. G. C.; SILVA, L. F.; CASTRO, M. L.; WANG, S. H. Avaliação da 

biodegradabilidade de copolímeros estatísticos de l,l-lactídeo e ε-coprolactona pelo teste de Sturm. ABPOL - 

Congresso Brasileiro de Polímeros. 2005. 

 

ALLEN, N. S.; EDGE, M.; CORRALES, T.; SHAH, M.; HOLDSWORTH, D.; CATALINA, F.; PEINADO, C.; 

COLLAR, E. P. Thermal and photooxidation of polypropylene influence of long-term ambient oxidation: 

spectroscopic, thermal, and light scattering studies. Polymer, 37, 2323-2333. 1996.  

 

ALMEIDA, U. L.; AQUARONE, E.; BORZANI, W.; SCHEIDELL, W. Biotecnologia industrial: Processos 

fermentativos e enzimáticos. 1ª edição, Editora Edgard, São Paulo. 2001.   

 

ARGOLO, E. J. Avaliação da capacidade biodegradadora de fungos em filmes poliméricos. Dissertação de 

Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 2002. 

 

http://www.abquim.org.br/


Fotodegradação e efeito combinado da radiação gama/biodegradação em blendas polietileno/amido 94 

 

ARVANITOYANNIS, I.; BILIADERIS, C. G.; OGAWA, H.; KAWASAKI, N. Biodegradable films made from 

low-density polyethylene (LDPE), rice starch and potato starch for food packaging applications: Part 1. 

Carbohydrate Polymers, 36, 89-104. 1998. 

 

ASTM, Standard Practice for Outdoor Weathering of Plastics: ASTM D 1435-05, Annual Book of ASTM 

Standards, 1988. 

 

ASTM, Standard Test Method for Determining the Aerobic Biodegradability of Degradable Plastics by Specific 

Microorganisms: ASTM D 5247-92, Annual Book of ASTM Standards, 1992. 

 

ASTM, Standard Test Method for Determining the Aerobic Biodegradation of Plastic Materials in the Presence 

of Municipal Sewage Sludge: ASTM D 5209-92, Annual Book of ASTM Standards, 1992. 

 

ASTM, Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic Materials Under Controlled 

Composting Conditions: ASTM D  883-98, Annual Book of ASTM Standards, 1998. 

 

ASTM, Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics: ASTM D 638-03, Annual Book of ASTM 

Standards, 2003. 

 

ASTM, Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic Materials under Controlled 

Composting Conditions: ASTM D 5338-98, Annual Book of ASTM Standards, 1998. 

  

AVELLA, M.; ERRICO, M. E.; LAURIENO, P.; MARTUSCELLI, E.; RAIMO, M.; RIMEDIO, R.  

Preparation and characterisation of compatibilised polycaprolacton/starch composites. Polymer, 41, 3875-

3881. 2000. 

 

BARRA, G. M. O. O.; ROEDER, J.; SOLDI, V.; PIRES, A. T. N.; AGNELLI, J. A. M. A. Blendas de poliamida 

6/elastômetro: propriedades e influência da adição de agente compatibilizante. ABPOL - Congresso Brasileiro 

de Polímeros. 2003.  

 



Fotodegradação e efeito combinado da radiação gama/biodegradação em blendas polietileno/amido 95 

 

BIGGIN, H. C. An Introdution to Radiation Units and Measurement. In: Irradiation Effects on Polymers, Clegg, 

D.; Collyer, A. A., Eds. New York: Science Publisher, 1991.  

 

BORZANI, W.; LIMA, A. U.; AQUARONE, E. Engenharia Bioquímica. Editora Blucher, São Paulo. 1975. 

 

CAMPOS, A.; FRANCHETTI, S. M. M.; MARCONATO, J. C. Degradação de blendas PVC/PCL 3:1 

irradiadas por UV e submetidas ao ataque microbiano. ABPOL - Congresso Brasileiro de Polímeros. 2005. 

 

CANERAROLO JR., S. V. Técnicas de Caracterização de Polímeros. Artliber Editora Ltda., São Paulo. 2003. 

 

CARLSSON, D. J.; WILES, D. M. The photooxidative degradation of polypropylene. Part 1. Photooxidation 

and photoinitiation processes. J. Macromol. Sci. – Rev. Macromol. Chem. C14, 65-106. 1976. 

 

CHA, Y.; PITT, C. G. The biodegradability of polyesters blends, Biomaterials, 11, 108-112. 1990.  

 

CHANDRA, R., RUSTGI, R. Biodegradation of maleated linear low-density polyethylene and starch blends. 

Polymer Degradation and Stability, 56, 185-202. 1997.    

 

CHAPIRO, A. Radiation Chemistry of Polymeric Systems. John Wiley & Sons, New York. 1962. 

  

CHARLESBY, A. Atomic Radiation and Polymers. Pergamon Press, New York. 1960. 

 

CHARLESBY, A. The effect of Radiation on Polymers. In: Irradiation Effects on Polymers. Ed. D. W. Clegg & 

A. A. Collyer, cap.2, Elsevier Scientific Publishing Company, 1991. 

 

CHRISTPPHER, L. J.; HOLZER, G.; HUBBARD, J. S. Enhancement of polyether biodegradation in activated 

sludge following exposure to conditioning agents. Environmental Technology, 13, 521-530. 1992. 

 

DOLE, M. The Radiation Chemistry of Macromolecules. Vol. 1. Academic Press, New York. 1973. 

 



Fotodegradação e efeito combinado da radiação gama/biodegradação em blendas polietileno/amido 96 

 

DOMSCH, K. H.; GAMS, W. Agricultural and synthetic polymer biodegradation. American Chemical Society. 

65-75. 1990. 

 

DUPRET, I.; DAVID, C.; DARO, A. Biodegradation of polyester-amides using a pure strain or micro-

organisms or papain II. Polymer. Polymer Degradation and Stability, 67, 505-513. 2000.  

 

EDGE, M.; WILES, R.; ALLEN, N. S.; MACDONALD, W. A.; MORTLOCK, S. V. Characterisation of the 

species responsible for yellowing in melt degraded aromatic polyesters – I: Yellowing of poly(ethylene 

terephthalate). Polymer Degradation and Stability, 53, 141-151. 1996. 

 

EL-SHAFEI, H. A.; EL-NASSER, N. H. A.; KANSOH, A. L.; ALI, A. M. Biodegradation of disposable 

polyethylene by fungi and Streptomyces species. Polymer Degradation and Stability, 62, 361-365. 1998. 

 

FANN, D.; HUANG, S. K.; LEE, J. Kinetics and thermal crystalinity of recycled PET. II. Topographic study on 

thermal crystallinity of the injection-molded recycled PET. Journal of Applied Polymer Science, 26, 1787-1797. 

1996. 

 

FECHINE, G. J. M. Fotodegradação de termoplásticos semicristalinos. Dissertação de Mestrado, Universidade 

Federal da Paraíba, Campina Grande. 1998. 

 

FECHINE, G. J. M.; RABELLO, M. S. Sensibilidade de poliolefinas ao envelhecimento natural. Anais do 13º 

Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciências dos Materiais, Curitiba. 1998.  

 

FECHINE, G. J. M. Fotodegradação e fotoestabilização do poli(tereftalato de etileno). Tese de Doutorado, 

Universidade Federal e Pernambuco, Recife. 2001.  

 

FECHINE, G. J. M.; RABELLO, M. S.; SOUTO-MAIOR, R. M. The effect of ultraviolet stabilizers on the 

photodegradation of poly(ethylene terephthalate). Polymer Degradation and Stability, 75, 153-159. 2002. 

 



Fotodegradação e efeito combinado da radiação gama/biodegradação em blendas polietileno/amido 97 

 

GALLO, R.; SEVERINI, F.; IPSALE, S.; DEL FANTI, N. Induction time and later degradation of outdoor 

exposed polypropylene cast film studied by differential scanning calorimetry. Polymer Degradation and Stability, 

55, 199-207. 1997. 

 

GIROIS, S.; AUDOUIN, L.; VERDU, J.; DELPRAT, P.; MAROT, G. Molecular weight changes during the 

photooxidation of isotactic polypropylene. Polymer Degradation and Stability, 51, 125-132. 1996. 

 

GOMES, J. G. C.; BUENO NETTO, C. L. Produção de plásticos biodegradáveis por bactérias. Revista 

Brasileira de Engenharia Química, 17, 24-29. 1997. 

 

GORDIENKO, V. P.; DIMITRIEV, Y. A. The degradation and stability of polyethylene with small additions of 

metal oxides under UV-irradiation. Polymer Degradation and Stability, 53, 79-87. 1996. 

 

GORNA, K.; GOGOLEWSKI, S. The effect of gamma radiation on molecular stability and mechanical 

properties of biodegradable polyurethanes for medical applications. Polymer Degradation and Stability, 79, 

465-474. 2003. 

 

GORNI, A. A. A evolução dos materiais poliméricos ao longo do tempo. Disponível em: www.gorni.eng.br. 

Acesso em: 18/08/2006. 

 

GRIMA, S.; BELLON-MAUREL, V.; FEUILLOLEY, P.; SILVESTRE, F. Aerobic Biodegradation of Polymers 

in Solid-State Conditions: A Review. Journal of Polymers and the Environment, 8, 183-195. 2000. 

 

GU, J. D. Microbiological deterioration and degradation of synthetic polymeric materials: recent research 

advances. International Biodeterioration and Biodegradation, 52, 69-91. 2003.    

 

GUERRICA-ECHEVARRÍA, G.; EGUIAZÁBAL, J. I.; NAZÁBAL, J. Effects of reprocessing conditions on the 

properties of unfilled and talc-filled polypropylene. Polymer Degradation and Stability, 53, 1-8. 1996. 

 

GUILLET, J. Polymer Photo Physics and Photochemistry. Cambridge University Press, New York. 1985. 

http://www.gorni.eng.br/


Fotodegradação e efeito combinado da radiação gama/biodegradação em blendas polietileno/amido 98 

 

HA, C. S.; CHO, W. J. Miscibility, properties and biodegradability of microbial polyester containing blends. 

Progress in Polymer Science, 27, 759-809. 2002. 

 

HAWKSWORTH, D. L. The fungal dimension of biodiversity: magnitude, significance and conservation. 

Mycological Research, 95, 645-655. 1991. 

  

HULME A.; MILLS, N. J. The analysis of weathering tests on industrial helmets, moulded from coloured 

polyethylene. Plast. Rubb. Compôs. Proces. Appl., 22, 285-303. 1994. 

 

INNOCENTINI-MEI, L. H.; MARIANI, P. D. S. C. Visão geral sobre polímeros ou plásticos ambientalmente 

degradáveis PADs. Campinas. 2005. 

 

KACAREVIĆ-POPOVIĆ, Z.; KOTOSKI, D.; STOJANOVIĆ, Z.; DAKOVIĆ, V. DSC melting behavior of 

drawn and gamma-irradiated low-density polyethylene. Polymer Degradation and Stability, 56, 227-233. 1997. 

 

KACMAREK, H.; MALGORZATA, S.; KAMINSKA, A. Modification of polystyrene and poly(vinyl chloride) 

for the purpose of obtaining packaging materials degradable in the natural environment. Polymer Degradation 

and Stability, 83, 35-45. 2003. 

 

KARLSSON, S.; ALBERTSSON, A. C. Techniques and mechanisms of polymer degradation. Degradable 

Polymers: Principles & Applications. Chapman & Hall, London, 29-42, 1995. 

 

KATANGUR, P.; PATRA, P. K.; WARNER, S. B. Nanostructured ultraviolet resistant polymer coatings. 

Polymer Degradation and Stability, 91, 2437-2442. 2006. 

 

KENNETH, T.; GILLEN, A.; CLOUGH, R. L. Accelerated Aging Methods for Predicting Long-term 

Mechanical Performance of Polymers. In: Irradiation Effects on Polymers, Clegg, D., Collyer, A. A., Eds New 

York: Elsevier Science Publisher, 1991. 

 



Fotodegradação e efeito combinado da radiação gama/biodegradação em blendas polietileno/amido 99 

 

KIM, M. Evaluation of degradability of hidroxypropylated potato starch/polyethylene blends films. 

Carbohydrate Polymers, 54, 173-181. 2003. 

 

KOENIG, M. F.; HUANG, S. J. Biodegradable blends and composites of polycaprolactone and starch 

derivatives. Polymer, 36, 9, 1877-1882. 1995.    

 

LEE, B.; POMETO III, A. L.; FRATZKE, A.; BAILEY, T. B. Biodegradation of degradable plastic by 

Phanerochaete and Streptomyces Species. Applied Environmental Microbiology, 57, 678-685. 1991.  

 

LIMA, S. M. Estudo da capacidade biodegradadora de culturas mistas de fungos em blendas poliméricas 

biodegradáveis. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 2005. 

 

LUO, S.; NETRAVALI, N. Effect of 60Co γ-Radiation on the properties of Poly(hydroxybutyrate-co-

hydroxyvalerate). Journal of Applied Science, 73, 1059-1067. 1999. 

 

MANO, E. B. Introdução a polímeros. 3a edição, Edgard Blucher, São Paulo. 1985. 

 

MARTINS-FRANCHETTI, S. M.; MUNIZ, D. K. Interação entre fimes de PVC e chorume enriquecido com 

meio mineral. Arq. Inst. Biol., 69, 103-107. 2002.  

 

ODIAN, G. Principles of polymerization. Jonh Wiley & Sons, New York. 1991. 

 

O’DONNEL, J. H. Chemistry of Radiation Degradation of Polymers. In: ACS Symposium Series 475 – 

Radiation Effects on Polymers, ed. R. L. Clough & S. W. Shalaby, p.402-413, American Chemical Society, 

Washington, DC, 1991.  

 

O’DONNELL, B.; QAYYUM, M. M.; TONG, L.; WHITE, J. R. Mechanisms of failure in polymer weathered in 

an extreme natural environment. Past. Rubb. Comp. Process. Appl., 21, 297-307. 1994. 

 



Fotodegradação e efeito combinado da radiação gama/biodegradação em blendas polietileno/amido 100 

 

OGIER, L.; RABELLO, M. S.; WHITE, J. R. Influence of morphology and surface preparation on the 

weatherability of polypropylene. Journal of Materials Science, 30, 2364-2366. 1995. 

 

OLIVEIRA, L. M. Efeitos da radiação gama no polímero biodegradável poli(hidroxibutirato) e no copolímero 

poli(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato). Tese de Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco. 2005. 

 

PELCZAR, M. J.; CHAN, E. C. S.; KRIEG, N. R. Microbiologia: conceitos e aplicações. Volume II, 2ª edição, 

Makron Books, São Paulo. 1996. 

 

POHL, H. A. Determination of carboxyl end groups in polyester, polyethylene terephthalate. Analytical 

Chemistry, 26, 1614-1616. 1954. 

 

PIMENTEL, R. J. Apostila: Propriedades do Amido. Corn Products Brasil. 2003. 

 

QAYYUM, M. M.; WHITE, J. R. Plastic fracture in weathered polymers. Polymer, 28, 469-476. 1987. 

 

RABELLO, M. S.; WHITE, J. R. Photodegradation of polypropylene containing a nucleating agent. Journal of 

Applied Polymer Science, 64, 2505-2517. 1996. 

 

RABELLO, M. S.; WHITE, J. R. The role of physical structure and morphology in the photodegradation 

behaviour of polypropylene. Polymer Degradation and Stability, 56, 55-73. 1997. 

 

RABELLO, M. S.; SOUZA, A. R.; AMORIM, K. L. E.; MEDEIROS, E. S.; MÉLO, T. J. A. The combined 

effect of photodegradation and stress cracking in polystyrene. Polymer Degradation and Stability, 91, 1504-

1512. 2006. 

 

RABEK, J. F. Mechanisms of Photophysical Processes and Photochemical Reactions in Polymers – Theory and 

Applications. John Wiley & Sons Ltda., New York. 1987. 

 



Fotodegradação e efeito combinado da radiação gama/biodegradação em blendas polietileno/amido 101 

 

RAGHAVAN, D. Characterization of Biodegradable Plastics. Polymer Plastics Technology Engineering, 34, 1, 

41-63. 1995. 

 

REDA, S. M. Stability and photodegradation of phthalocyanines and hematoporphyrin doped PMMA as solar 

concentrators. Solar Energy. 2006. doi: 10.1016/j. solener. 2006.10.004. 

 

RODRIGUES-GONZALES, F. J.; RAMSAY, B. A.; FAVIS, B. D. High performance LDPE thermoplastic 

starch blends: a sustainable alternative to pure polyethylene. Polymer, 44, 1517-1526. 2003. 

 

ROLDÁN-CARRILLO, T.; RODRÍGUEZ-VÁSQUEZ, R.; DÁZ-CERVANTES, D.; VÁSQUEZ-TORRES, H.; 

MANZUR-GUZMÁN, A.; TORRES-DOMÍNGUEZ, A. Starch-based plastics polymer degradation by the white 

rot fungus Phanerochaete chrysosporium grown on sugarcane bagase pith: enzyme production. Bioresource 

Technology, 86, 1-5. 2003. 

 

ROSA, D. S.; PENTEADO, D. F.; CALIL, M. R. Propriedades térmicas e biodegradabilidade de PCL e PHB 

em um pool de fungos. Revista de Ciência & Tecnologia, 15, 75-80. 2000. 

 

ROSA, D. S.; FRANCO, B. L. M.; CALIL, M. R. Biodegradabilidade e propriedades mecânicas de novas 

misturas poliméricas. Polímeros: Ciência e Tecnologia, 11, 2, 82-88. 2001. 

 

ROSA, D. S.; PANTANO FILHO, R.; AGNELLI, J. A. M. Avaliação da biodegradaçção de Poli-β-

(Hidroxibutirato-co-valerato) e Poli-ε-(Caprolactona) em solo compostado. Polímeros: Ciência e Tecnologia, 

12, 4, 311-317. 2002.  

 

ROSA, D. S.; PANTANO FILHO, R. Biodegradação: um ensaio com polímeros. Moara, Itatiba – SP. 2003.   

 

SÁNCHEZ-SOLÍS, A.; ESTRADA, M. R. On the influence of sands on low density polyethylene 

photodegradation. Polymer Degradation and Stability, 52, 305-309. 1996. 

 



Fotodegradação e efeito combinado da radiação gama/biodegradação em blendas polietileno/amido 102 

 

SARON, C.; FELISBERTI, M. I. Ação de corantes na degradação fotoquímica do policarbonato. ABPOL - 

Congresso Brasileiro de Polímeros. 2005. 

 

SCHEIRS, J.; GARDETTE, J. Photo-oxidation and photolysis of poly(ethylene naphthalate). Polymer 

Degradation and Stability, 56, 339-350. 1997. 

 

SCHNABEL, W. Polymer Degradation: Principles and Practical Applications. New York: Macmillan 

Publishing Co., 1981. 

 

SHAH, P. B.; BANDOPADHYAY, S.; BELLARE, J. R. Enviromentally degradable starch filled low density 

polyethylene. Polymer Degradation and Stability, 47, 165-173. 1995.  

 

SPINACÉ, M. A. S.; DE PAOLI, M. A. A tecnologia de reciclagem de polímeros. Química Nova, 28, 1, 65-72. 

2005.   

 

STRAYER, L. Bioquímica. Editora Guanabara Koogan S. A., Rio de Janeiro. 1996. 

 

SUAREZ, J. C. M.; MANO, E. B. Characterization of degradation on gamma-irradiated recycled polyethylene 

blends by scanning electron microscopy. Polymer Degradation and Stability, 72, 217-221. 2001. 

 

SUDESH, K.; ABE, H.; DOI, Y. Synthesis, structure and properties of polyhyddroxyalkanoates: biological 

polyesters. Progress in Polymer Science, 25, 1503-1555. 2000. 

 

SWIFT, G. Requirements to Define Biodegradable Polymers. Biotechonological Polymers: Medical, 

Pharmaceutical and Industrial Applications – A Conference in Print. A Technomic Publishing Company, Inc., 

191-199. 1993. 

 

THIRÉ, R. M. S. M.; SIMÃO, R. A.; ARAÚJO, P. J. G.; ACHETE, C. A. Redução da hidrofilicidade de filmes 

biodegradáveis a base de amido por meio de polimerização por plasma. Polímeros: Ciência e Tecnologia, 14, 1, 

57-62. 2004.  



Fotodegradação e efeito combinado da radiação gama/biodegradação em blendas polietileno/amido 103 

 

TORTORA, G.  J.; BERBELL, R. F.; CASE, C. L. Microbiologia. 6a Edição, Editora Artmed, Porto Alegre. 

2003 

TRABULSI, L. R.; TOLEDO, M. R. F. Microbiologia. Volume 2, Editora Atheneu. 1996. 

 

TSE, K. C. C.; NG, F. M. F.; YU, K. N. Photo-degradation of PADC by UV radiation at various wavelengths. 

Polymer Degradation and Stability, 91, 2380-2388. 2006. 

 

VINHAS, G. M. Estabilidade a radiação gama do poli (cloreto de vinila) aditivado e do poli(cloreto de vinila) 

quimicamente modificado. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco. 2004. 

 

XINGZHOU, H. Wavelength sensitivity of photo-oxidation of polyethylene. Polymer Degradation and Stability, 

55, 131-134. 1997. 

 

ŹAGORKI, Z. P. Modification, degradation and stability of polymers in view of the classification of radiation 

spurs. Radiation Physics and Chemistry, 63, 9-19. 2002. 

 

ZUCHOWSKA, D.; STELLER, R.; MEISSNER, W. Structure and properties of degradable polyolefin-starch 

blends. Polymer Degradation and Stability, 60, 471-480. 1998. 

 

http://www.geocities.com/bioquimicaplicada/Carboidratospolissacarideos.htm. Acesso em 07/11/05. 

 

http://www.qmcweb.org. Acesso em 20/08/06. 

 

http://www.jorplast.com.br. Acesso em 18/08/06 

 

http://www.enq.ufsc.br. Acesso em 18/08/06 

 

 

 

http://www.geocities.com/bioquimicaplicada/Carboidratospolissacarideos.htm
http://www.qmcweb.org/
http://www.jorplast.com.br/
http://www.enq.ufsc.br/


Fotodegradação e efeito combinado da radiação gama/biodegradação em blendas polietileno/amido 104 

 

APÊNDICE  

 

Ensaio mecânico 

 

 
Tabela 12 – Dados dos ensaios mecânicos das blendas 

PEBD/Amido anfótero expostas à luz ultravioleta.  

Tempo 
exposição 

(horas) 

Deformação 
específica (%) 

Tensão na ruptura 
(MPa) 

0 16,16 44,89 

6  14,90 30,94 

24 14,12 30,54 

48 10,04 19,13 

60 9,10 43,59 

72 8,70 37,11 
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Figura 54 – Gráfico de tensão (MPa) em função da deformação específica (%) para a blenda 

PEBD/Amido anfótero (a) sem exposição, (b) 6 horas, (c) 24 horas, (d) 48 horas, 

(e) 60 horas e (f) 72 horas de exposição à radiação ultravioleta. 
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Figura 55 – Gráfico de tensão (MPa) em função da deformação específica (%) para a blenda 

PEBD/Amido anfótero após exposição radiação gama na dose de 25 kGy. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 – Gráfico de tensão (MPa) em função da deformação específica (%) para a blenda 

PEBD/Amido anfótero (a) biodegradada e (b) esterilizada por radiação gama na 

dose 25 kGy e biodegradadas. 
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Tabela 13 – Dados para determinação do modelo cinético de 

fotodegradação das blendas PEBD/Amido anfótero. 

Tempo 
exposição à luz 

UV (horas) 

Alongamento 
máximo (%) 

Índice 
carbonila (%) 

Índice vinila 
(%) 

0 16,16 10,26 9,23 

6 14,9 11,51 11,82 

24 14,12 23,7 22,14 

48 10,04 47,6 28,98 

60 9,1 57,0 35,51 

72 8,7 65,58 56,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 57 – Gráfico de linearização para a curva de alongamento na ruptura (%) 

em função do tempo de exposição (horas). 
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Figura 58 – Gráfico de linearização para a curva do índice de carbonila (%) em 

função do tempo de exposição (horas). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 59 – Gráfico de linearização para a curva do índice de vinila (%) em 

função do tempo de exposição (horas). 
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ANEXO 1 – Algumas das principais normas internacionais para plásticos biodegradáveis. 

NORMAS TÍTULO 

ASTM D 5210-92 (2000) 

Método padrão para determinar a biodegradabilidade anaeróbica 
de plásticos degradáveis, na presença de lodo ativado de estação 
municipal.  

ASTM D 5271-02 
Método padrão para seguir a biodegradação aeróbia de materiais 
plásticos em uma estação de tratamento de água e esgoto. 

ASTM D 5272-99 Teste padrão para exposição à intempérie de plásticos 
fotodegradáveis. 

ASTM D 5338-98e1 
Método padrão para determinar a biodegradação aeróbia de 
materiais plásticos sob condições de compostagem controlada. 

ASTM D 5509-96 Teste padrão para exposição de plásticos em um ambiente de 
compostagem simulado.  

ASTM D 5510-94 (2001) Teste padrão para envelhecimento térmico de plásticos 
degradados por oxidação. 

ASTM D 5511-94 
Método padrão para determinar a biodegradação anaeróbia de 
materiais plásticos sob condições de digestão anaeróbia, de 
elevado conteúdo sólido. 

ASTM D 5512-96 
Método padrão para exposição de plásticos a um ambiente de 
compostagem simulada, usando um reator com aquecimento 
externo. 

ASTM D 5525-94a Método padrão para exposição de plásticos a condições 
simuladas de aterro. 

ASTM D 5526-94 (2002) 
Método padrão para determinar a biodegradação anaeróbia de 
materiais plásticos sob condições aceleradas de aterro.  

ASTM D 5591-96 (2002)  
Método padrão para preparar sólidos residuais obtidos, após teste 
de biodegradação, para testar toxicidade e qualidade ao composto 
resultante.  

ASTM D 6002-96 Guia para acessar a compostabilidade de plásticos 
ambientalmente degradáveis. 

ASTM D 6003-96 
Método padrão para determinar perda de peso de materiais 
plásticos expostos a um resíduo sólido municipal simulado 
(RSM), em condições aeróbias de compostagem.  

ASTM D 6340-98 Método padrão para determinar biodegradação aeróbica de 
materiais plásticos rádiomarcados em um ambiente aquoso, ou de 
compostagem. 

ASTM D 6400-99e1 Especificação padrão para plásticos compostáveis. 
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ASTM D 6691-01 
Método padrão para determinar biodegradação aeróbia de 
materiais plásticos em ambiente marinho, por um consórcio 
microbiano definido.  

ASTM D 6692-01 Método padrão para determinar a biodegradabilidade de 
materiais plásticos rádiomarcados em águas marinhas. 

EN 13432-2000 

Embalagem – requisitos para embalagens recuperáveis através de 
compostagem e biodegradação – Esquema de teste e critérios de 
avaliação para a aceitação final da embalagem. 

DIN V 54900-1998 Análise de compostagem para materiais poliméricos. 

ISO 14851-1999 

Determinação da biodegradabilidade aeróbia máxima de 
materiais plásticos em meio aquoso – Método para medir a 
demanda de oxigênio em respirômetros fechados. 

ISO 14852-1999 Determinação da biodegradabilidade aeróbia máxima de 
materiais plásticos em meio aquoso – Método para análise de 
dióxido de carbono (CO2) evoluído. 

ISO/DIS 14853-1999 
Determinação da biodegradabilidade anaeróbia máxima materiais 
plásticos em sistema aquoso – Método para medir a produção de 
biogás.   

ISO 14855-1999* 
* Tecnicamente idêntico ao prEN 

14046  

Determinação da biodegradabilidade aeróbia máxima e 
desintegração de materiais plásticos sob condições de 
compostagem controlada – Método para análise de dióxido de 
carbono (CO2) evoluído. 

ISO 14855/Damd 1 Uso de um leito mineral no lugar de composto maturado. 

ISO/DIS 15985-1999 Plásticos – Determinação da biodegradabilidade anaeróbia 
máxima e desintegração sob condições de digestão de altos teores 
de sólidos – Método para análise de biogás liberado. 

ISO 16929-2002 Plásticos – Determinação  do grau de desintegração de materiais 
plásticos sob condições de compostagem definidas num teste em 
escala piloto. 

ISO/PRF 17556-2002 Plásticos – Determinação da biodegradabilidade aeróbia máxima 
em solo através da medida da demanda de oxigênio em um 
respirômetro, ou da quantidade de dióxido de carbono evoluído. 

ISO/DIS 20200-2001 Plásticos – Determinação do grau de desintegração de materiais 
plásticos sob condições de compostagem simulada em uma 
escala de teste laboratorial. 

JIS K 6950-2000 Determinação da biodegradabilidade aeróbia máxima de 
materiais plásticos em um meio aquoso – Método de medida da 
demanda de oxigênio num respirômetro fechado. 

JIS K 6951-2000 
Determinação da biodegradabilidade aeróbia máxima de 
materiais plásticos em um meio aquoso – Método de análise de 
dióxido de carbono evoluído. 
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JIS K 6953-2000 

Determinação da biodegradabilidade aeróbia máxima e 
desintegração de materiais plásticos sob condições de 
compostagem controlada – Método de análise de dióxido de 
carbono evoluído. 
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ANEXO 2 – Produção Científica 

 

Trabalhos em Congressos: 

• PPS 23rd Polymer Processing Society Annual Meeting 

Local: Salvador – Bahia 

Data: 27-31 de Maio de 2007 

Título do Trabalho: Synergistic Effect of Combining Gamma Radiation and Microbial 

Treatment on the Biodegradation Rate of LDPE/Starch Blends 

 

• Sinaferm 2007 XVI Simpósio Nacional de Bioprocessos 

Local: Curitiba – Paraná 

Data: 29 de Julho a 1 de Agosto de 2007 

Título do Trabalho: O Efeito Combinado da Degradação Radiolítica e Microbiana na 

Blenda PEBD/Amido anfótero 

 

Trabalho em Periódicos: 

• Effect of the Radiolitic Sterilization in Polyethylene/Starch Blends, artigo 

submetido à revista Química Nova. 

 

 

 


