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RESUMO 
 
 
As blendas poliméricas compostas por polímeros sintéticos e amido vêm 
ganhando importância na área de materiais por apresentarem boas 
propriedades e maior biodegradabilidade quando descartadas no meio 
ambiente. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a capacidade 
biodegradadora de uma cultura mista dos fungos Talaromyces wortmannii e 
Phanerochaete chrysosporium numa blenda biodegradável de polietileno de baixa 
densidade (PEBD)/Amido, com aplicação na indústria de embalagens.  A 
princípio foi feita uma seleção do tipo de amido pela avaliação do crescimento 
dos microrganismos. Em seguida, a blenda foi obtida pela mistura de 
PEBD/Amido 80/20% m/m num reômetro HAAKE a temperatura de 140oC 
por 10 min. O material foi exposto à cultura mista por um período de 165 dias. 
Os níveis de biodegradação dos filmes foram caracterizados antes e após a 
inoculação dos fungos através de análises de variação de massa, calorimetria 
diferencial exploratória-DSC, microscopia eletrônica de varredura-SEM e 
determinação da resistência à tração na ruptura e alongamento. Ainda foi 
realizado um monitoramento da produção de CO2 no processo de 
biodegradação por 90 dias, e um estudo cinético do crescimento dos fungos em 
meio Sabouraud modificado com amido. Os resultados mostraram que o amido 
do tipo anfótero (Foxhead®5901) apresentou um bom desempenho como 
componente para esse tipo de blenda. O consumo crescente e gradativo da 
blenda como fonte de carbono alternativa ficou evidente no acompanhamento 
da produção de CO2. Houve um acréscimo na massa dos filmes após exposição 
aos fungos pela sua impregnação no material. As análises de DSC mostraram 
que a processabilidade do PEBD não foi alterada com a adição de amido. O 
material apresentou uma significativa perda em propriedades mecânicas após 
contato com os fungos que, segundo evidenciado na SEM, consumiram o amido 
presente na matriz polimérica, gerando vazios e permitindo uma reorganização 
de sua estrutura.  O fungo Phanerochaete chrysosporium apresentou como 
parâmetros cinéticos µmáx (h-1) = 0,10 e KS (g/L) = 8,50, enquanto que o fungo 
Talaromyces wortmannii µmáx (h-1) = 0,04 e KS (g/L) = 0,18, mostrando o quanto 
pode variar o comportamento de duas espécies de fungos distintas crescendo 
sobre as mesmas condições. 
 
 
Palavras-chave: Biodegradação, Blenda, polietileno, amido, Phanerochaete 
chrysosporium, Talaromyces wortmannii.  
 
 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
The polymeric blends consisting of synthetic polymers and starch are important 
to the materials area, because they have good properties and can be degraded 
more easily when discarded in the environmental. The current work studies the 
capacity of the mixed cultures of the fungus Talaromyces wortmannii (isolated 
from the landfill of Muribeca, Jaboatão dos Guararapes-PE) and Phanerochaete 
chrysosporium (proceeding from the culture collection of the Federal University 
of Rio de Janeiro) in low density polyethylene (LDPE)/starch biodegradable 
blends, used in packages industry. First of all, we present a selection of the 
starch by evaluation of the cellular growth and amylolitic activity. Then, the 
blend was formulated by the mixture LDPE/starch 80/20% (m/m) in a 
rheometer HAAKE at the temperature of 140oC for 10 min. The material had 
been in contact with the mixed culture during 165 days. The biodegradation 
levels of the films were characterized before and after the spores inoculation by 
the following: mass change, scanning differential calorimetry-DSC, scanning 
electron microscope-SEM and determination of the resistance to tension at 
rupture and elongation. The accompaniment of the CO2 produced for 90 days 
was realized, and a kinetic study of the fungi growth at the Sabouraud 
modified with starch, too. The results showed that the modified starch 
Foxhead®5901 is a good blend component. The accompaniment of the CO2 
produced showed that the fungi consume the blend. After biodegradation, the 
weight of the blends had increased because the fungi penetrated in the material.  
The DSC analysis showed the processibility of the LDPE is not affected by 
incorporation of starch. The material showed significant loss in its mechanical 
properties after the contact with fungi that, justified by SEM, consume the 
starch present in polymeric matrix, creating holes and allowing a organization 
of the structure. The fungus Phanerochaete chrysosporium showed kinetic 
parameters µmáx (h-1) = 0,10 and KS (g/L) = 8,50, while that the fungus 
Talaromyces wortmannii µmáx (h-1) = 0,04 and KS (g/L) = 0,18, showed the 
variance of the different fungi behavior growing under same conditions.  
 
 
Keywords: Biodegradation, blend, polyethylene, starch, Phanerochaete 
chrysosporium, Talaromyces wortmannii. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

Os plásticos têm sido um substituto para as matérias-primas naturais 

como borracha, seda, metais, vidro, madeira, papel, etc. A indústria de 

embalagens é a principal consumidora dessa matéria-prima. A maioria dos 

países industrializados tem tentado banir ou restringir o uso de embalagens 

plásticas e assim, reduzir os problemas ambientais resultantes. No momento, 

estes materiais têm sido considerados uma parte essencial da vida moderna 

devido às características que apresentam. 

O Brasil produz anualmente cerca de 2 milhões de toneladas de resinas 

plásticas, o que corresponde à cerca de 2% do mercado mundial. O consumo 

destas resinas no país é de 10 kg/habitante/ano. Milhões de toneladas de 

embalagens são descartadas como resíduos sólidos a cada ano, em média, nos 

países desenvolvidos, são gerados 398 kg de resíduos domésticos per capita 

(ALMEIDA et al., 2001). 

Um dos maiores desafios enfrentados atualmente pelos órgãos 

ambientais é a disposição final dos resíduos sólidos urbanos. Dentre os maiores 

problemas dos resíduos encontram-se os plásticos que, por sua natureza 

química, caracterizam-se por apresentarem uma grande resistência à 

biodegradação, podendo demorar séculos para se degradar e ocupando grande 

volume na área dos aterros (JARDIM et al., 1995). No lixo que chega ao Aterro 

da Muribeca em Jaboatão dos Guararapes – PE, por exemplo, o plástico é 
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responsável por 20% em peso do total de lixo recebido (Figura 1a). A Figura 1b 

ilustra sua composição em termos de variedade do tipo de plástico, merecendo 

destaque o polietileno (62%) responsável pela maioria dos objetos de 

descartabilidade rápida. 

45%

23%

20%

4%

2%

3%
2%

1%
Materia orgânica 

Papel e cartão

Plástico

Vidro

Metal

Trapos

Fraldas

Outros

 

Compósitos
8%

PE
62%

PP
22%

PET
5%

PVC
3%

Polietileno-PE

Polipropileno-PP

Poli(tereftalato de
etileno)-PET

Poli(cloreto de
vinila)PVC

Compósitos

 

Figura 1 – (a) Composição do lixo e (b) variedade em tipos de plástico no Aterro 
da Muribeca, Jaboatão dos Guararapes – PE (SILVA, 2005). 

 

O uso dos polímeros, ou plásticos, como é popularmente conhecido, tem 

se tornado cada vez mais freqüente na sociedade moderna. Devido às suas 

(a) 

(b) 
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propriedades e facilidade no processamento, é um material adequado para ser 

usado nas mais diversas aplicações. Os plásticos são materiais inertes, não 

degradáveis, higiênicos, convenientes e confortáveis, mas, do ponto de vista 

ambiental, apresentam uma propriedade indesejável: a durabilidade. Pelo fato 

de algumas de suas aplicações serem de descartabilidade muito rápida, 

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

despertado forte preocupação nos dias atuais (ALMEIDA et al., 2001). 

 Sendo assim, os estudos voltados para a minimização dos resíduos 

plásticos, têm recebido, cada vez mais, uma maior atenção, incentivados não só 

por fatores econômicos, como também pela finalidade de diminuir a poluição 

causada no ambiente por seu descarte. Entre as alternativas desenvolvidas para 

minimizar o volume de materiais plásticos estão a reciclagem, a incineração e os 

plásticos biodegradáveis (CHANDRA & RUSTGI, 1997). 

 A reciclagem é a alternativa que mais vem sendo aplicada. Mas, em 

grande escala, ela apresenta diversos obstáculos como a diversidade de 

polímeros em alguns objetos, criando uma dificuldade na separação dos 

mesmos, e a queda na sua qualidade devido às mudanças de propriedades, o 

que o torna impróprio para a reutilização em produtos médico-hospitalares e 

alimentícios. Além disso, ainda não é rentável produzir produtos reciclados que 

acabam saindo mais caros ao fabricante e ao consumidor (SPINACÉ & DE 

PAOLI, 2005). 

 A incineração tem como vantagens a redução drástica do volume, 

minimizando o impacto ambiental, e aumentando a vida útil dos aterros 
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sanitários. Mas, apresenta problemas como elevados custos de operação e 

manutenção, e emissão de componentes da classe das toxinas na atmosfera 

(DEL VAL, 2004). 

 A obtenção de polímeros biodegradáveis baseia-se não só naqueles 

elaborados biologicamente, como também na introdução de polímeros naturais 

na cadeia dos polímeros sintéticos mais resistentes, de modo que possam ser 

degradados mais facilmente. Na produção de polímeros, a partir de moléculas 

naturais, produzidos pelas plantas ou microrganismos misturados com os 

polímeros artificiais tradicionais, 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, STELLER & MEISSNER, 1998; AVELLA et. al., 

2000). 

 Os polímeros biodegradáveis, apesar de serem decompostos mais 

facilmente pela natureza, por si só, não serão suficientes para acabar com a 

preocupação com o descarte dos polímeros em geral. O solo deve promover 

com eficácia a atividade dos microrganismos. A relevância do solo, como 

comunidade microbiana, para mediar a degradação de macromoléculas é um 

aspecto importante a ser estudado, principalmente quando se pretende utilizar 

a biorremediação. Esta técnica consiste em utilizar microrganismos para 

desintoxicar, estabilizar e/ou degradar compostos considerados contaminantes 

do meio ambiente. O sucesso de um programa de biorremediação de áreas 
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contaminadas dependerá, em parte, de um bom planejamento inicial sobre 

isolamento e seleção de um microrganismo, ou de uma mistura deles, eficientes 

na degradação da molécula em estudo (MELO & AZEVEDO, 1997). 

Nesse aspecto, é fundamental o estudo do desenvolvimento de novas 

formulações de materiais plásticos bem como a compreensão do mecanismo 

que induza a degradação dos mesmos, levando em consideração alguns fatores 

que possam interferir na biodegradação, tais como: estrutura química, pH, 

temperatura, morfologia do polímero, presença de aditivos e tipos de 

microrganismos envolvidos (GU, 2003). 

Plásticos constituídos por uma mistura de amido e polímeros sintéticos 

constituem uma alternativa para a diminuição destes rejeitos. Estudos 

preliminares mostram que a remoção do amido da mistura polímero/amido 

altera as propriedades físicas do plástico, facilitando sua desintegração física ao 

ambiente e, conseqüentemente, sua biodegradação (CHANDRA & RUSTGI, 

1997). Mas, para que o polímero seja degradado pelo meio ambiente, são 

necessárias condições apropriadas, além dos microrganismos agentes do 

processo. Um polímero, utilizado em certa aplicação, será considerado 

biodegradável se degradar no meio em que terá o seu destino final. Desta 

forma, o método usado para avaliar a sua biodegradabilidade deverá levar em 

consideração o ambiente onde o polímero será descartado (ROSA & PANTANO 

FILHO, 2003). 

 Os fungos são os principais responsáveis pela chamada biodegradação 

de materiais poliméricos, principalmente no caso dos polímeros de origem 
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natural, tais como o amido e a celulose. Essa capacidade de degradação dos 

fungos ocorre pelo fato deles produzirem enzimas que hidrolisam esses 

substratos que servem de materiais nutrientes, sendo este um processo 

necessariamente aeróbio que libera gás carbônico na atmosfera e devolve ao 

solo compostos nitrogenados e outros materiais (ROSA & PANTANO FILHO, 

2003). 

 Ratto et al. (1999), Dupret, David & Daro (2000), Abou-Zeid, Müller & 

Deckwer (2001), Seretoudi, Bikiars & Panayiotou (2002), Tsuji & Suzuyoshi 

(2002) e Bonhomme et al. (2003) são alguns dos que verificaram a biodegradação 

de polímeros naturais e sintéticos, e mistura de ambos, pela ação tanto de 

culturas puras como de culturas mistas de microrganismos, o que mostra o 

interesse atual da comunidade científica pelo tema. 

 A identificação de novas linhagens de fungos, e a utilização de culturas 

mistas, bem como sua avaliação como biodegradadores de polímeros, são de 

grande importância para a diminuição do tempo de vida desses materiais na 

natureza. 

 Este trabalho teve como objetivo principal avaliar a capacidade 

biodegradadora de uma cultura mista dos fungos Talaromyces wortmannii e 

Phanerochaete chrysosporium numa blenda biodegradável de polietileno de baixa 

densidade (PEBD)/Amido, para aplicação na indústria de embalagens, 

incluindo uma avaliação do mecanismo de biodegradação pela observação dos 

aspectos relacionados aos fungos, assim como a estrutura física e morfológica 

do material. 
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 Os objetivos específicos no desenvolvimento do trabalho foram: 

• seleção do tipo de amido utilizado na blenda; 

• preparação da blenda de PEBD/Amido; 

• montagem do sistema para o teste de Sturm de quantificação de CO2; 

• avaliação da degradação das blendas através da caracterização dos 

sistemas poliméricos antes e após biodegradação por: calorimetria 

diferencial exploratória (DSC), microscopia eletrônica de varredura 

(SEM), ensaios mecânicos e variação de massa; 

• estudo cinético de crescimento dos fungos em meio de amido como 

única fonte de carbono. 

 

A descrição do trabalho desenvolvido foi estruturada em 7 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-lo. 

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, a degradação desses materiais e seus principais 

microrganismos degradadores, além das principais técnicas utilizadas para sua 

caracterização.   

O capítulo 3 apresenta os materiais e a metodologia utilizados, enquanto 

que o capítulo 4 mostra os resultados obtidos e suas discussões. No capítulo 5 
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têm-se as conclusões e sugestões para trabalhos futuros, estando o capítulo 6 

reservado para as referências bibliográficas e o capítulo 7 para o apêndice. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Polímero 

 

 O termo “polímero” vem do grego “muitas partes”, e pode ser definido 

como um composto químico de massa molecular elevada, formado por muitas 

moléculas pequenas (monômeros), iguais ou de vários tipos diferentes, unidas 

umas a outras por ligações covalentes, resultantes de muitas reações de adição 

ou de condensação consecutivas (MANO, 1985; ODIAN, 1991; CANEVAROLO, 

2002). Essas macromoléculas apresentam uma grande variação de propriedades 

(rigidez, resistência mecânica e térmica, densidade, entre outras) capazes de 

transformá-las num dos materiais mais versáteis existentes atualmente. 

 A reação que dá origem ao polímero é a polimerização. Esta, por sua vez, 

de acordo com o mecanismo, pode ser em cadeia ou por etapas. Quando os 

monômeros são adicionados um a um em posição “ativa” na cadeia em 

desenvolvimento, diz-se que a polimerização é em cadeia. Quando quaisquer 

espécies reativas presentes podem reagir entre si, a polimerização é em etapas. 

Um tipo de polimerização em cadeia é a polimerização via radical livre. O 

elétron desemparelhado na molécula a deixa muito reativa, de forma que ela irá 

unir-se, facilmente, a outro radical livre (ODIAN, 1991). O polietileno é um 

exemplo deste tipo de polimerização. Dependendo da natureza química dos 

monômeros e da técnica empregada para a polimerização, os polímeros podem 
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exibir diferentes tipos de estruturas e, com isso, diferentes propriedades físicas 

que irão determinar a sua aplicabilidade (MANO, 1985). 

 

 

2.2. Polietileno 

 

 O polietileno é um polímero que está presente no dia-a-dia da sociedade. 

Ele é utilizado na fabricação de sacolas para supermercados, filmes para 

acondicionar alimentos, sacos de lixo e na maioria dos brinquedos, sendo desta 

forma pertencente à classe dos commodities. Devido à variabilidade de 

aplicações que apresenta, também é responsável por elevado percentual de 

descarte e, conseqüentemente, grande acúmulo no meio ambiente, em razão de 

sua dificuldade em ser degradado pela natureza (LEE et al., 1991).  

A sua obtenção é feita através do processo de polimerização do etileno, 

que é proveniente do petróleo ou do álcool de cana-de-açúcar, como está 

representado no Esquema 1. 

  

nH2C = CH2  →    [ CH2  CH2 ]n  

 

Esquema 1 
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Devido às condições do processo de polimerização, podem-se ter 

polietileno de baixa densidade (PEBD), polietileno de alta densidade (PEAD), 

ou ainda polietileno de média densidade (PEMD) e polietileno linear de baixa 

densidade (PEBDL), sendo mais comuns os dois primeiros.  O PEBD apresenta 

densidade entre 0,92-0,94 g/cm3, enquanto que o PEAD entre 0,94-0,97 g/cm3 

(MANO, 1985).  

O PEBD tem aspecto de um sólido opaco, de estrutura ramificada (Figura 

2a) que causa um impedimento espacial dificultando o “empilhamento” de suas 

cadeias. Por esta razão, as forças intermoleculares que mantém as cadeias 

poliméricas unidas tendem a ser mais fracas, tornando-o bastante flexível sendo 

utilizado como filme plástico para embalagens. Apresenta temperatura de fusão 

entre 104 e 120oC e de degradação, aproximadamente, 300oC. Não é tóxico, 

totalmente insolúvel em água e pouco permeável ao vapor d’água. Apresenta 

notável resistência aos agentes químicos. Já o PEAD, apresenta uma estrutura 

de cadeia longa e linear (Figura 2b), portanto mais cristalino e mais rígido, duro 

e mais opaco que o PEBD, sendo utilizado em garrafas, brinquedos, etc. Tem 

temperatura de fusão em torno de 130 e 140oC. Possui boa resistência ao choque 

térmico em baixas temperaturas, é cerca de quatro vezes menos permeável aos 

gases que o PEBD, apresenta permeabilidade ao vapor d’água quase nula, e 

inércia química bastante elevada (MANO, 1985; ARGOLO, 2002). 
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         (a)      (b) 

 

Figura 2 –Estrutura do (a) polietileno de baixa densidade (PEBD) e (b) 
polietileno de alta densidade (PEAD) (CURI, D., 2004). 

 

 

2.3. Amido 

 

 Produto amiláceo extraído dos vegetais responsável por ser uma de suas 

principais formas de armazenamento de glicídios. É formado na fotossíntese, a 

partir de dióxido de carbono e água, e suas principais fontes são o milho, o 

trigo, a batata e a mandioca. O amido é encontrado sob a forma de grânulos de 

natureza semicristalina e de tamanhos variados. É essencialmente constituído 

por dois polissacarídeos: amilose e amilopectina, ambos formados por unidades 

do tipo (1,4)-α-D-glicose. A amilose é essencialmente linear de massa molecular, 

na faixa de, 105 a 106 g/mol, que forma a parte amorfa do grânulo (Figura 3) e, 

na maioria dos amidos naturais, corresponde a 20-30% de sua composição. Os 
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fenômenos de associação intermolecular de moléculas de amilose são 

denominados retrogradação (STRYER, 1996).  

A amilopectina é altamente ramificada, de massa molecular da ordem de 

106 g/mol; seus segmentos lineares estão arranjados em hélices duplas e 

formam a parte cristalina do grânulo (Figura 4) (STRYER, 1996; RATTO et al., 

1999; ANDRADE et al., 2001).  

 

 

 

 

 

Figura 3 - Estrutura da cadeia da Amilose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Estrutura da cadeia da Amilopectina. 

 

 As moléculas de amido apresentam dois importantes grupos funcionais: 

o grupo hidroxila (–OH), que é suscetível às reações de substituição, e o grupo 
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éter (C-O-C), onde a cadeia é mais suscetível à quebra (ROSA & PANTANO 

FILHO, 2003). 

 Os estudos sobre o amido incluem sua capacidade de adsorção, 

modificação molecular, comportamento a altas temperaturas e sob agitação, 

além de suas propriedades termomecânicas. O amido não apresenta alta 

estabilidade à tensões mesmo se tratando de um polímero. As suas ligações 

glicosídicas começam a se romper à temperaturas superiores a 150oC, e com o 

abaixamento da temperatura, sofre retrogradação. Quando sofre um 

resfriamento de temperatura inferior a 10oC, ocorre uma reorganização das 

ligações de hidrogênio e um alinhamento de suas cadeias, podendo ocorrer 

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

 O amido pode sofrer um processo de gelatinização quando em presença 

de uma quantidade suficiente de água. Esse inclui difusão pela ruptura dos 

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

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

densidade e formação de uma massa pastosa ou gel (RODRIGUEZ-

GONZALEZ, RAMSAY & FAVIS, 2003). 

 Este polímero natural está presente em diversos segmentos industriais 

podendo variar desde matéria-prima para indústria de alimentos, papel e têxtil, 

até, mais recentemente, componente de blendas poliméricas como fração 

biodegradável, apresentando uma alternativa para o problema ambiental dos 

plásticos (MATZINOS et al., 2002; KIM, 2003; SINGH et al., 2003; WU, 2003; 

KONSULA & LIAKOPOULOU-KYRIAKIDES, 2004; PEDROSO & ROSA, 2004).  
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 O amido pode ser fabricado com modificações no intuito de melhorar 

suas propriedades para uma determinada aplicação. Dentre os amidos 

modificados que já estão no mercado podem-se citar os do tipo catiônico e 

anfótero provenientes do tratamento químico do amido regular com reagentes 

que possuem um íon carregado positivamente e negativamente (PIMENTEL, 

2003).  

Entre os pesquisadores que vêm modificando o amido para aplicação em 

blendas poliméricas com polímeros convencionais de utilização na indústria de 

embalagens, vale ressaltar os seguintes trabalhos: 

 Shah, Bandopadhyay & Bellare (1995) utilizaram um amido modificado, 

presente no mercado, de característica levemente hidrofóbica, na composição de 

uma blenda com polietileno de baixa densidade. Verificaram que este tipo de 

amido pode ser usado como enchimento biodegradável de baixo custo em 

termoplásticos como o PEBD, por apresentar uma boa mistura à temperatura e 

tempo adequados, e ser consumido da superfície do material por várias 

espécies de fungos e bactérias. 

 Zuchowska et al. (1998) e Rodríguez-Gonzalez et al. (2003) plastificaram o 

amido com glicerol para confecção de blendas com o polietileno, obtendo uma 

melhor adesão entre as fases do material. 

Thakore et al. (2001) converteram o amido a um derivado hidrofóbico 

ftalado para melhor adesão ao polietileno de baixa densidade na confecção de 

blendas poliméricas biodegradáveis.  
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Kim (2003) reagiu o amido de batata com óxido de propileno para 

posterior confecção de blendas com polietileno. 

 O amido ainda pode, sob pressão e temperatura e na presença de um 

agente plastificante, ser gelatinizado, e sob efeito de cisalhamento, se 

transformar em um fundido denominado amido termoplástico. Este material 

vem revolucionando o mercado de descartáveis podendo substituir, por 

completo o plástico de origem petroquímica em algumas aplicações específicas 

como sacos de lixo, filmes para proteger alimentos, pratos e copos descartáveis, 

dentre outros (DA RÓZ & GIESSE, 2003).  

  

 

2.4. Blendas Poliméricas 

 

 A aplicação de alguns polímeros, muitas vezes, fica limitada pelas suas 

características e desempenho sob impacto nas condições de temperatura 

ambiente. Uma alternativa para se contornar esta limitação é a obtenção de 

blendas poliméricas. 

A “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 tecnológico. As propriedades mecânicas de uma 

blenda, composta pelos mesmos polímeros variam com a sua composição 

(ZUCHOWSKA et al., 1998).  
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Dependendo dos componentes poliméricos, a mistura pode se apresentar 

de forma não homogênea, sendo então classificada como uma blenda imiscível. 

Blendas com essa característica apresentam alta tensão interfacial e fraca adesão 

entre a matriz e a fase dispersa. Isto se dá pelo fato da maioria dos polímeros 

serem imiscíveis entre si, de forma que a mistura de polímeros geralmente 

forma compostos com uma morfologia pouco organizada e com má adesão 

entre as fases. A morfologia influi diretamente nas propriedades das blendas 

poliméricas (BARRA et al., 2003). Muitas vezes, são usados compatibilizantes 

para melhorar a interação dos polímeros na blenda (AVELLA et al., 2000). 

Entre os métodos empregados na 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 que provoca o 

cisalhamento (MATZINOS et al., 2002; SERETOUDI, BIKIARS & 

PANAYIOTOU, 2002; RODRIGUEZ-GONZALEZ et al., 2003; PEDROSO & 

ROSA, 2004). 

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 natural, dando origem às “blendas biodegradáveis”.  

Acredita-se que o sistema polimérico com a mistura do plástico convencional 

com o polímero biodegradável possa resultar num material plástico com boas 

propriedades mecânicas, apresentando resistência ao calor, à luz e à umidade, e 
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que, ao ser descartado, possa ser facilmente degradado por microrganismos 

cujo habitat natural seja o próprio solo (HA & CHO, 2002).  

Uma boa alternativa quando se leva em consideração a relação custo-

benefício de plásticos biodegradáveis tem sido a mistura com amido 

(CHANDRA & RUSTGI, 1997; ARVANITOYANNIS et al., 1998). O amido é um 

polímero natural que não é considerado tradicionalmente como um elemento 

da indústria de plásticos, mas o seu uso vem crescendo sendo produzido em 

grandes quantidades. A urgência em providenciar materiais com baixa 

demanda de energia e recursos renováveis, associados às suas comparáveis 

propriedades mecânicas, ao atrativo econômico e forma útil, oferecendo 

também biodegradabilidade como opção de disposição final, tem servido para 

promover essas blendas com amido, conseguindo uma significativa posição no 

mercado mundial (GRIFFIN, 1994). 

A blenda de polietileno e amido é incompatível a nível molecular, o que 

acarreta uma diminuição de suas propriedades mecânicas e restrição em suas 

aplicações. Na ordem de homogeneidade é necessário diminuir a tensão 

interfacial entre os componentes da blenda para que suas características sejam 

únicas (PEDROSO & ROSA, 2004).  

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 havia uma maior permeabilidade aos gases 

atmosféricos e vapor de água, além da perda em resistência através das análises 
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das propriedades mecânicas. A biodegradabilidade apresentou efeito inverso, 

sendo mais acentuada quando a quantidade de amido excedeu 10%.  

Pedroso & Rosa (2004) avaliaram algumas propriedades de blendas de 

polietileno de baixa densidade reciclado com amido em 30, 40 e 50 % em peso 

de sua composição, e verificaram a diminuição do índice de fluidez e a perda 

em eficiência das propriedades mecânicas com o aumento desse percentual. 

Essas variações foram mais evidentes nas blendas com percentuais de 40% e 

50% de amido. 

Para superar essa incompatibilidade, tanto o amido quanto o polietileno 

podem ser modificados. Chandra & Rustgi (1997) estudaram a modificação do 

polietileno de baixa densidade com anidrido maleico.  Algumas modificações 

no amido já foram citadas anteriormente, embora uma boa parte dos estudos 

seja com o amido tipo regular (CHANDRA & RUSTGI, 1997; 

ARVANITOYANNIS et al., 1998; RATTO et al., 1999; PEDROSO & ROSA, 2004). 

Apesar de alguns aspectos desfavoráveis, a performance de blendas 

biodegradáveis 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.  
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2.5. 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 geral, ocorre cisão da cadeia polimérica e 

também a quebra da estrutura no retículo cristalino. Os fatores que geralmente 

provocam a degradação de um polímero podem ser decorrentes do 

processamento e dos efeitos ambientais (oxigênio, calor, radiação, 

microrganismos) sobre os mesmos. 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, DAVID & DARO, 2000). 

 Dentre os principais mecanismos de degradação de um polímero, 

podem-se citar a degradação por macrorganismos, quando o polímero é 

ingerido por insetos, animais, ou outros seres vivos; a fotodegradação, devido à 

exposição à luz solar; a degradação química, quando uma espécie química reage 

com o polímero causando cisão na cadeia; as degradações abióticas, que pode 

ser por hidrólise ou por oxidação; e a degradação microbiológica ou 

biodegradação (ROSA & PANTANO FILHO, 2003). 

 A degradação nem sempre é um processo indesejável. Um exemplo 

positivo é a biodegradação, isto é, a degradação dos polímeros num processo 

natural, pelo qual esses materiais, em contato com o meio ambiente, são 
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convertidos em compostos mais simples, mineralizados e redistribuídos através 

de ciclos biogeoquímicos como o do carbono, nitrogênio e enxofre. O 

mecanismo de biodegradação pode estar associado a diversos fatores como: 

ação enzimática, oxidação e metabolização, degradação mecânica, bioerosão e 

perda física da matriz polimérica (ISHIGAKI et al., 2004). 

 Os polímeros, devido à grande quantidade de carbono e hidrogênio 

presentes em sua estrutura, são substratos potenciais para microrganismos 

heterotróficos incluindo bactérias e fungos. A biodegradabilidade do polímero 

depende da massa molecular, cristalinidade e forma física. Geralmente, um 

aumento de massa molecular resulta na diminuição da degradabilidade pelos 

microrganismos. Por outro lado, monômeros, dímeros e oligômeros são 

facilmente degradados e mineralizados. Massas moleculares elevadas, muitas 

vezes, diminuem a solubilidade do polímero e desfavorece o ataque 

microbiano, isto ocorre porque o microrganismo requer que o substrato seja 

assimilado através da membrana celular para serem degradados pelas enzimas. 

Entretanto, existem processos não-biológicos (temperatura, condições físicas, 

pressão, etc.) e biológicos (ação microbiana - exoenzimas) que podem facilitar a 

degradação dos polímeros (GU, 2003). 

 Os microrganismos encontram dificuldade em agir na degradação dos 

polímeros sintéticos, pois, na grande maioria das vezes, não possuem enzimas 

capazes de quebrar as ligações destas macromoléculas. Sendo assim, o uso de 

misturas de polímeros naturais com polímeros sintéticos vem crescendo, uma 



LIMA, S.M. 34

vez que a ação dos microrganismos sobre os polímeros de origem natural tende 

a ser mais eficaz (CHA & PITT, 1990). 

Há duas categorias de enzimas que são ativamente envolvidas na 

degradação biológica de polímeros: despolimerases extracelular e intracelular. 

Durante a degradação, exoenzimas dos microrganismos quebram polímeros 

complexos gerando cadeias menores, isto é, oligômeros, dímeros e monômeros 

que passam pela membrana semipermeável dos microrganismos sendo 

utilizadas como fonte de carbono pelos mesmos. Este processo é chamado de 

despolimerização. Ao final do processo, quando são geradas as moléculas de 

CO2, H2O e CH4, a degradação é chamada de mineralização. Quando há 

similaridade entre a estrutura polimérica e uma molécula natural, é mais fácil 

para o complexo enzimático dos microrganismos reconhecer, degradadar e 

mineralizar a estrutura polimérica (GU, 2003). 

 Dentre as blendas biodegradáveis que já estão sendo comercializadas, 

está a PEBD/Amido. O ataque microbiano sobre essa blenda ocorre, 

primeiramente, sobre o amido, por hidrólise enzimática, e a remoção deste da 

matriz da mistura, altera as propriedades físicas do plástico, facilitando sua 

desintegração física no meio ambiente. Após ação de fatores abióticos diversos 

(calor, luz, ar, dentre outros), o polímero sintético, já fragmentado, passaria a 

ser atacado pelos microrganismos, que iriam utilizá-lo como alternativa 

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

2001).  
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 Arvanitoyannis et al. (1998) propuseram três fases para a degradação da 

blenda PEBD/Amido:  

 Primeira fase: as cadeias de amido amorfas, normalmente localizadas na 

superfície, são facilmente acessíveis e atacadas pelos microrganismos que 

depois, percolam para o interior da blenda. 

 Segunda fase: consiste na invasão dos microrganismos que apesar de 

encontrarem aglomerados de amido fisicamente inacessíveis, consomem o 

amido deixando “vazios” que são ocupados por mais microrganismos ou água, 

conduzindo a uma maior degradação da blenda. 

 Terceira fase: neste estágio a falta de nutrientes diminui o número de 

microrganismos viáveis. A área superficial muito grande gerada pela remoção 

do amido da blenda aumenta consideravelmente o processo de degradação 

química, acelerando a biodegradação.  

 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 dos microrganismos (em cultura isolada ou mista), 

e avaliar sua capacidade em degradar o plástico, bem como conhecer sua 

morfologia, cinética de crescimento, condições ótimas de atuação, enfim, fatores 

que venham a interferir no processo.  
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2.5.1. Microrganismos Degradadores de Polímeros 

 

 Os fungos possuem um sistema enzimático complexo, capaz de degradar 

substâncias químicas de estrutura complexa, de maneira a produzir moléculas 

mais simples e mais facilmente assimiláveis. 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 (DE BRITO et al., 2004). Esses 

microrganismos são os mais estudados como agentes biodegradadores das 

blendas poliméricas com amido. 

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

polietileno de baixa densidade linear modificado e amido, em diferentes 

composições, pela ação de uma cultura mista de várias espécies de fungos 

incluindo Aspergillus niger e Penicillium funiculosum por 28 dias, e pela ação da 

exposição ao solo por um período de 6 meses. Verificaram, para todas as 

composições um maior percentual de degradação do material exposto ao solo 

do que em contato apenas com a cultura. 

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

e no peso de blendas polietileno/amido após biodegradação por ação das 

espécies de fungos Mucor rouxii e Aspergillus flavus e diversas espécies de 

Streptomyces. 

Kim (2003) avaliou a degradabilidade da blenda polietileno/amido de 

batata modificado após incubação com Pseudomonas aeruginosa por 4 semanas. 
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Ele observou a perda em propriedades mecânicas e o aumento no índice de 

carbonila da blenda após o contato com a bactéria. 

Singh et al. (2003) e Wu (2003) verificaram a biodegradabilidade de 

blendas de policaprolactona/amido em diferentes composições por ação da 

espécie fúngica Aspergillus niger e por exposição ao solo, respectivamente. A 

ação dos microrganismos foi averiguada pela modificação da superfície por 

SEM, no primeiro caso, e pela diminuição das propriedades mecânicas no 

segundo. 

 Os fungos são organismos heterotróficos, que se alimentam da matéria 

orgânica inanimada ou nutrem-se como parasitas de hospedeiros vivos. Como 

saprófitas, decompõem resíduos complexos de plantas e animais, 

transformando-os em formas químicas mais simples, que retornam ao solo. São 

microrganismos eucarióticos quimiorganotróficos. Reproduzem-se, em sua 

grande maioria, por meio de esporos, não têm clorofila, são filamentosos e 

comumente ramificados (PELCZAR, CHAN & KRIEG, 1996).  

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. Muitas espécies fúngicas podem se desenvolver em 

meios mínimos, contendo amônia ou nitritos, como fontes de nitrogênio. De 

preferência, as substâncias orgânicas são carboidratos simples como D-glicose e 

sais minerais como sulfatos e fosfatos (PELCZAR et al., 1996). Podem tolerar e 

crescer em altas concentrações de ácidos, suportando variações de pH entre 2 e 
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9, embora o pH ótimo para a maioria das espécies seja em torno de 5,6 

(TORTORA, FUNKE & CASE, 2002). 

 A maioria dos fungos é estritamente aeróbia, e seu crescimento é 

estimulado pelo fornecimento abundante do oxigênio. Desenvolvem-se numa 

ampla faixa de temperatura, com ótimo de 22 a 30oC para a maioria das espécies 

(PELCZAR et al., 1996). 

Os fungos produzem enzimas como lipases, invertases, lactases, 

proteinases, amilases, lacases, etc., que hidrolisam o substrato tornando-o 

assimilável através de mecanismos de transporte ativo e passivo. Alguns 

substratos podem induzir a formação de enzimas degradativas. Há fungos que 

hidrolisam substâncias orgânicas, como quitina, osso, couro, inclusive materiais 

plásticos (TORTORA et al., 2002).  

 Os fungos estudados neste trabalho pertencem à classe dos 

Deuteromycetes, no caso da espécie Talaromyces wortmannii, e a classe dos 

Basidiomycetes, a qual pertence a espécie Phanerochaete chrysosporium, ambos 

fungos naturais do solo. 

 

2.5.1.1. Talaromyces wortmannii 

 

 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 ascospóros elipsoidais com filamentos em forma de espinhos. Possuem 
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conidióforos esparsos aparecendo submerso das hifas e penicilo biverculado 

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

polissacarídeos mucilaginosos. Talaromyces wortmannii é a segunda espécie mais 

comum do gênero existente em solos (DOMSCH & GAMS, 1980; ARGOLO, 

2002). 

 

2.5.1.2. Phanerochaete chrysosporium 

 

 Este fungo é conhecido pela sua capacidade em degradar a lignina e a 

celulose, pois possui enzimas como endo e exoglucanases, celobiose e celobiose-

quinona redutase, que degradam a celulose; fenoloxidases, lacases e 

peroxidases, que degradam a lignina (ORHAN & BÜYÜKGÜNGÖR, 2000; 

ARGOLO, 2002). 

 Na classe dos Basidiomycetes os esporos assexuais são relativamente raros, 

e a reprodução sexual é realizada pela fusão de hifas compatíveis, levando à 

produção de basidiósporos produzidos exogenamente à célula em forma de 

clava denominada basídeo; os basídeos são formados em basideocarpos bem 

diferenciados. Apresentam colônias de coloração esbranquiçadas sem pigmento 

solúvel (ARGOLO, 2002). 

 Phanerochaete chrysosporium é um fungo muito utilizado em estudos de 

remediação de efluentes, em função da sua capacidade para produzir uma 

grande diversidade de enzimas. Esse microrganismo tem sido empregado com 

sucesso na degradação de muitas substâncias recalcitrantes, dificilmente 
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degradadas em condições naturais, como os compostos organoclorados (DE 

BRITO et al., 2004).  

 Lee et al. (1991) estudaram a ação desta espécie e do gênero Streptomyces 

na biodegradação da blenda de polietileno de baixa densidade com 6% de 

amido, pré-tratada termicamente ou por radiação UV, por períodos pré-

estabelecidos.   

Roldán-Carrillo et al. (2003) estudaram a biodegradação de um plástico 

de amido em meio de bagaço de cana pela espécie Phanerochaete chrysosporium, 

bem como acompanharam a produção enzimática, verificando, após 14 dias de 

ensaio, o aumento da atividade enzimática e a degradação de 70% do amido, 

gerando metabólitos de baixa massa molecular.  

 

2.5.1.3. Amilase 

 

 As enzimas específicas na quebra das ligações da molécula de amido são 

as amilases (ZHOU, HOOVER & LIU, 2004). Esses catalisadores hidrolisam o 

amido gerando produtos de baixa massa molecular compostos por unidades de 

glicose e são consideradas muito importantes comercialmente (GUPTA et al., 

2003; KANDRA, 2003; KONSULA & LIAKOPOULOU-KYRIAKIDES, 2004). 

 As amilases podem ser classificadas em duas categorias: endoamilases e 

exoamilases. As endoamilases ou α-amilases, catalisam a hidrólise das ligações 

α-1,4-glicosídicas de forma aleatória, no interior da molécula de amido. A ação 

gera oligossacarídeos lineares e ramificados de vários comprimentos. As 
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exoamilases hidrolisam as ligações da extremidade da cadeia, sucessivamente, 

resultando em produtos terminais pequenos (GUPTA et al., 2003). 

Nos carboidratos complexos ramificados, como é o caso da amilopectina 

componente do amido, durante o processo de digestão, a α-amilase quebra as 

ligaçõess osídicas 1,4, mas não as 1,6, resultando numa mistura bastante 

ramificada conhecida como dextrina-limite. Apenas a amilo-1,6-glicosidase é 

capaz de hidrolisar essas ligações 1,6, permitindo a completa digestão da 

amilopectina. Atualmente, são conhecidos um grande número de enzimas que 

hidrolisam a molécula de amido em produtos diferentes e uma ação combinada 

de várias enzimas é requerida para sua hidrólise completa (GUPTA et al., 2003). 

Uma das formas de determinar se um dado microrganismo é capaz de 

utilizar o amido como sua única fonte de carbono seria avaliando a atividade 

amilolítica do mesmo. Normalmente, o microrganismo é posto para crescer em 

meio contendo amido, e o consumo é quantificado através da capacidade da 

amilose (componente do amido) em formar um complexo de coloração azul 

com o iodo. A ausência de coloração é um indicativo da inexistência de amido 

(SODHI et al., 2005).  
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2.5.1.4 Teste de Sturm 

 

 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 um determinado 

meio, o qual é oxigenado continuamente, e o CO2 recolhido por precipitação 

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

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

crescimento do fungo Phanerochaete chrysosporium em um meio contendo glicose 

e outro contendo um 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. 

 

2.5.1.5. Cinética de crescimento de microrganismos 

 

 Um estudo cinético de um processo bioquímico é uma etapa importante 

a ser investigada, pois prevê e quantifica o comportamento do crescimento 

microbiano, bem como o consumo do substrato envolvido e a formação do 



LIMA, S.M. 43

produto de seu metabolismo. 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 (ALMEIDA, 2003). 

 Os microrganismos sintetizam milhares de enzimas que promovem a 

transformação dos componentes do meio em produtos. Essas transformações 

são controladas pelo meio externo, o que dificulta identificar qual medida é 

realmente representativa da reação em estudo. Essa dificuldade ocorre mesmo 

nos sistemas homogêneos, mas se complica ainda mais quando se trata: de uma 

cultura mista; de células sob forma de flocos ou filamentosas; na presença de 

meio semi-sólido como matéria-prima constituída por material amiláceo; dentre 

outros problemas relacionados a esse tipo de estudo (ALMEIDA et al., 2001).  

 Bouchez-Naïtali et al. (2001) estudaram a importância da floculação 

celular e da sua área de interface com o meio na degradação do hexadecano por 

linhagens do Rhodococcus equi. Verificaram que houve um pequeno crescimento 

exponencial inicial seguido de uma longa fase de crescimento linear para as 

células floculentas, ao contrário das não-floculentas que apresentaram a cinética 

padrão de crescimento com uma fase exponencial mais longa.  

 A influência da concentração do substrato sobre a velocidade específica 

de crescimento tem sido expressa por vários modelos, sendo muito empregado 

o de Monod representado pela Equação 1 (McNEIL & HARVEY, 1990). 
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 Nesta equação, µm é a máxima velocidade específica de crescimento ou 

reprodução (h-1), µx a velocidade específica instantânea, S a concentração de 

substrato e KS a constante de saturação (g/L), que representa a concentração do 

substrato na qual a velocidade específica de crescimento é a metade do seu 

valor máximo (McNEIL & HARVEY, 1990). 

 Existem vários métodos de linearização do modelo cinético de Monod, 

que é formalmente igual ao de Michaelis-Menten. Dentre eles temos o de 

Lineweaver-Burk (Equação 2), que é simples e muito empregado (ALMEIDA et 

al., 2001). 
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 Almeida (2003) obteve uma boa linearização utilizando o método de 

Lineweaver-Burk para calcular os parâmetros cinéticos da hidrólise da sacarose 

pela invertase auto-imobilizada em células de Cladosporium cladosporoides. 

 

2.6 Técnicas de Avaliação da Biodegradação de Polímeros 

2.6.1 Calorimetria Diferencial Exploratória – DSC 

 

 Consiste na avaliação da quantidade de calor absorvido ou removido por 

uma amostra quando da ocorrência de eventos térmicos. Tem como principal 

vantagem, a facilidade de manuseio do equipamento e a necessidade de pouco 

material para efetuar a análise, fornecendo informações a respeito de mudanças 

morfológicas, cisões moleculares ou reticulações ocorridas no polímero, que 
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irão afetar diretamente suas propriedades térmicas. A Calorimetria Diferencial 

Exploratória vem sendo utilizada nos mais variados estudos de degradação de 

polímeros, que vai desde a fotodegradação de termoplásticos (FECHINE,1998) à 

biodegradação de blendas PEBD/Amido (CHANDRA & RUSTGI, 1997) e de 

outros tipos de blendas com compatibilizante (AVELLA et al., 2000). 

 

2.6.2 Microscopia Eletrônica de Varredura – SEM 

 

 Esta análise pode ser realizada para observar as superfícies dos filmes 

poliméricos antes e após o teste de biodegradação, possibilitando verificar a 

existência de possíveis fraturas provocadas nos polímeros durante o processo, 

como conseqüência da perda de suas propriedades mecânicas (AVELLA et al., 

2000; ARGOLO, 2002). 

 Ishigaki et al. (2004) utilizaram esta técnica para avaliar a degradação de 

alguns plásticos biodegradáveis sob condições simuladas de um aterro, aeróbio 

e anaerobiamente, 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. 

 

2.6.3 Ensaios Mecânicos 

 Pode-se dizer que todos os pesquisadores na área de polímeros realizam 

este teste, pois o comportamento das propriedades mecânicas é essencial para a 

maioria das aplicações dos materiais. 
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 Num teste de tensão, uma amostra de material plástico é submetida à 

tração sob uma taxa controlada, no sentido paralelo ao eixo longitudinal do 

corpo de prova. A resistência à tração será a tensão máxima que o material 

suporta quando submetido à força e é calculada através da razão entre a força e 

a área da seção transversal do corpo de prova. A extensão de deformação na 

peça é quantificada pelo alongamento sofrido até a ruptura definindo o poder 

de escoamento das moléculas poliméricas durante o estiramento 

(CANEVAROLO, 2002). 

 Chandra & Rustgi (1997), Zuchowska et al. (1998), Avella et al. (2000) e 

Argolo (2002) utilizaram este tipo de ensaio para avaliar a degradação das 

blendas poliméricas estudadas, assim como Fechine (2001) utilizou no estudo 

da fotodegradação do poli(tereftalato de etileno). Rosa, Franco & Calil (2001) 

estudaram as propriedades mecânicas de novas misturas poliméricas. 

 
 
 
 
 O levantamento bibliográfico citado nesta revisão foi tomado como 

embasamento teórico para o trabalho desenvolvido, bem como para a realização 

das técnicas utilizadas e análise dos resultados obtidos, como será exposto nos 

capítulos seguintes.   
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CAPÍTULO 3 

 

ETAPA EXPERIMENTAL 

 

3.1 Material 

3.1.1 Polímeros 

 

O Polietileno utilizado foi o polietileno de baixa densidade fornecido pela 

BRASKEM com as 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/2,160kg) D-1238 2,7 g/10min 

Tensão na 
ruptura D-638 10 MPa 

Alongamento na 
ruptura D-638 626 % 

 

 

O amido foi fornecido, em diferentes tipos, pela Corn Products Brasil 

(Tabela 2). 
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Tabela 2 – Tipos de amido fornecidos pela Corn Products Brasil. 

PRODUTO TIPO DE AMIDO FONTE 
AMILÁCEA CARACTERÍSTICAS 

Amidex 
3001 Regular Milho 

híbrido 

MM alta / 
Viscosidade, 
retrograda 

Amidex 
4001 Regular Milho 

Waxy 

MM alta / 
Viscosidade, não-
retrograda 

Amisol 
4800  Dextrina Milho 

Híbrido 
MM baixa / 
Viscosidade 

Foxhead 
5814 Catiônico Milho 

Híbrido 
Alto grau de 
substituição 

Foxhead 
5901 Anfótero Milho 

Híbrido 
Baixo grau de 
substituição 

Sendo: Milho híbrido = 27% amilose e 73% amilopectina 
              Milho Waxy = 100% amilopectina 
              MM= massa molar 

 

 

3.1.2 Reagentes 

 

Os principais reagentes utilizados na preparação dos meios, desinfecção 

das blendas e realização das análises foram: Glicose P.A., Vetec; Cloreto de 

sódio, Vetec; Agar-agar, Vetec; Peptona bacteriológica, Oxoid; Extrato de carne, 

Oxoid; Hidróxido de bário, Vetec; Ácido clorídrico, Merck; Hidróxido de sódio, 

Vetec; Dispersante Tween 80, Vetec; Ácido Dinítrico-3,5-Salicílico P.A., Vetec 

Etanol, Synth; Iodo metálico, Merck. 
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 3.1.3 Microrganismos 

 

 Foram utilizadas uma linhagem da espécie Phanerochaete chrysosporium 

(Ph) proveniente da coleção de cultura da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro-Brasil, e uma linhagem selvagem da espécie Talaromyces wortmannii 

(BM-18) isolada do solo do Aterro da Muribeca (Jaboatão dos Guararapes-PE-

Brasil). 

 

3.2 Manutenção das culturas de fungos 

 

 As linhagens dos fungos foram mantidas em meio de cultivo Sabouraud 

- Ágar com a seguinte composição: peptona (10g/L), glicose (40g/L), NaCl 

(7,5g/L), extrato de carne (3,5g/L), ágar (12g/L), água destilada (1L). O pH foi 

ajustado em 4-5 e a esterilização do meio foi realizada a 110oC por 20 minutos. 

As linhagens foram estocadas a temperatura de 5oC 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 10mL 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). 
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Essa concentração foi utilizada como inóculo para todos os experimentos 

realizados neste trabalho. 

 

3.4 Seleção do tipo de amido 

3.4.1Crescimento dos fungos 

 As culturas isolada e mista dos fungos foram inoculadas em Erlenmeyer 

de 125mL contendo 50mL do meio Sabouraud modificado com fonte de 

carbono de 25/75% (m/m) de amido/glicose e 100% de amido, 

respectivamente, para cada tipo de amido analisado. O crescimento foi 

realizado sob agitação a 200rpm, na temperatura ambiente (≈28oC) durante 7 

dias. Após o crescimento, a biomassa foi filtrada em papel de filtro de número 

0,007 sob vácuo, lavada três vezes com 200mL de água destilada aquecida e 

levada a peso seco em estufa na temperatura de 105 + 1oC.   

 

3.4.2 Atividade Amilolítica 

 

O teste para avaliação da produção de amilases foi realizado segundo a 

metodologia usado por Lima (1999), inoculando os fungos em placas de Petri 

contendo o meio Sabouraud modificado com 25 e 100% de amido, 

respectivamente. Cada placa foi inoculada, invertida e no centro, com alça tipo 

agulha de platina, e incubada a uma temperatura de 30°C por 7 dias.  Passado 

esse período, a revelação foi feita colocando-se iodo metálico na tampa da placa 

invertida que após leve agitação, libera vapores de iodo. A atividade amilolítica 
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foi evidenciada através do contato da colônia com esses vapores, pela produção 

de uma coloração azul em presença de amido.  

Para avaliação quantitativa da enzima amilase, foram medidos os 

diâmetros respectivos dos halos de consumo do amido e das colônias.  

As atividades amilolíticas foram calculadas aplicando-se a Equação 3 

(LIMA, 1999): 

 S = π(dh/2)2 - π(dc/2)2       (3) 

Sendo: S = área do halo ou atividade amilolítica total; 

          dh = Diâmetro do halo;  

          dc = Diâmetro da colônia. 

 

3.5 Processamento do filme 

 

 A blenda de polietileno (PEBD)/amido modificado, na composição 

80/20% (m/m), foi obtida por mistura e fusão dos componentes na câmara de 

mistura do reômetro modelo HAAKE nas seguintes condições: 

massa total: 50g; 

temperatura de controle: 140oC; 

torque máximo: 50 Nm; 

velocidade de rotor: 50 rpm;  

tempo total de mistura: 10 min. 
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A blenda processada no reômetro foi triturada em triturador do tipo eixo 

rotor e seus filmes foram obtidos em prensa hidráulica com espessura de (0,175 

± 0,25) mm sob as seguintes condições:  

força: 8 ton; 

tempo de prensagem: 1 min; 

temperatura do prato inferior: 140oC; 

temperatura do prato superior: 140oC;  

molde: quadrado vazado de área aproximada 400 cm2. 

Foram obtidos corpos de prova de formato retangular de 7,5cm de 

comprimento e 2,5cm de largura.  

 

3.6 Biodegradação das blendas 

3.6.1 Desinfecção das blendas 

 

A desinfecção das blendas foi realizada segundo ASTM D 5247-92 (ASTM, 

1992). Os corpos de prova da blenda foram imersos em uma solução contendo 

980mL de água bidestilada estéril, 14mL de Tween 80 estéril e 20mL de 

hipoclorito de sódio a 5%. Após 1h, 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 guardadas em dessecador por 72h para posterior pesagem e 

utilização no ensaio. 
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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 72h para 

posterior pesagem. 

 

3.6.2 Teste de Sturm 

 

 O monitoramento da produção de CO2 no processo de biodegradação 

pelo teste de Sturm (Figura 5) consiste de 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 200mL, respectivamente, de solução 

de hidróxido de bário (ROSA & PANTANO FILHO, 2003). As soluções de 

Ba(OH)2 foram preparadas dissolvendo-se 4,8 e 3,2g do reagente em 400 e 

200mL 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 500mL como recipiente coletor e 

como reator. No reator, foram introduzidos 200mL de meio de crescimento 

Sabouraud com um corpo de prova da blenda, o qual, após 24h de agitação, na 

ausência de contaminação, foi inoculado com a cultura mista dos respectivos 

fungos.  
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Figura 5 - Sistema para monitoramento da biodegradação aeróbia (Teste de 
Sturm). 

 

A cada 24h, 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. O Ba(OH)2 em excesso foi 

quantificado pela reação de neutralização com o HCl, sabendo-se a quantidade 

de Ba(OH)2 inicial, por diferença, obtém-se o Ba(OH)2 precipitado como BaCO3 

que é diretamente proporcional ao CO2 produzido (Esquema 2). O sistema foi 

monitorado por um período de 90 dias.  

 

Ba(OH)2  +  CO2   →  BaCO3 ↓   +   H2O 

Ba(OH)2 (excesso) +  2HCl   →  BaCl2   +   2H2O 

Esquema 2 
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3.6.3 Acompanhamento da biodegradação das blendas  

 

Este monitoramento foi realizado segundo a metodologia da ASTM D 

5247-92 (ASTM, 1992) e Lee et al. (1991), tendo como procedimento as seguintes 

etapas: 

♦ Padronização das amostras dos filmes poliméricos; 

♦ Desinfecção e secagem das amostras; 

♦ Transferência das amostras para Erlenmeyers contendo o meio de 

crescimento específico (Sabouraud líquido); 

♦ Agitação dos recipientes a 200rpm por 24h a temperatura ambiente 

(≈28oC); 

♦ Na ausência de contaminação, inoculação com as suspensões de 

esporos dos fungos; 

♦ Agitação dos recipientes a 200rpm e temperatura ambiente (≈28oC) 

durante todo o período de monitoramento; 

♦ Periodicamente, interrupção do ensaio em três Erlenmeyers;  

♦ Desinfecção dos filmes e avaliação da biodegradação. 

 

O ensaio foi monitorado por 165 dias, com retirada de amostras a cada 

15 dias a partir do segundo mês. A avaliação da atividade biodegradadora da 

cultura mista dos fungos nas blendas poliméricas foi realizada por variação de 

massa, calorimetria exploratória diferencial (DSC), microscopia eletrônica de 

varredura (SEM) e ensaios mecânicos. 
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3.6.4 Avaliação da biodegradação 

3.6.4.1 Variação de Massa 

 

 A avaliação da alteração do peso das amostras da blenda de 

polietileno/amido durante o processo de biodegradação foi realizada com a 

pesagem das mesmas, antes e após o ensaio em balança analítica modelo AND 

(HR-120).  

 

3.6.4.2 Calorimetria Exploratória Diferencial – DSC 

 

A determinação das propriedades térmicas da blenda foi realizada no 

analisador térmico Shimadzu DSC TA-50. O peso das amostras variou de 5-10 

mg e a taxa de aquecimento foi de 10oC /min aquecendo-se até a temperatura 

de 220oC, com vazão de nitrogênio de 110mL/min.  

 

3.6.4.3 Ensaios mecânicos 

 

Os ensaios mecânicos das amostras antes e após a biodegradação foram 

realizados em máquina universal de ensaio, marca EMIC de força máxima 500N 

seguindo a ASTM D 638-82a (ASTM, 1982), a temperatura ambiente (≈ 28oC) e 

sem controle de umidade. A velocidade da garra foi de 500mm/min e distância 

entre garras de 35mm.  
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3.6.4.4 Microscopia Eletrônica de varredura – SEM 

 

A imagem ampliada da superfície da blenda pode ser muito importante 

para evidenciar o mecanismo de ataque dos microrganismos ao material. A 

região de ruptura das amostras da blenda, sem exposição aos microrganismos, 

após 90 dias de exposição e após 165 dias, respectivamente, foi coberta com 

uma fina camada de ouro e sua superfície micrografada em um microscópio 

JEOL JSM-5600LV com aumentos de 100, 500 e 1000 vezes. 

 

3.7 Cinética de crescimento dos fungos  

 

Para estudo cinético do crescimento dos fungos Phanerochaete 

chrysosporium e Talaromyces wortmannii no tipo de amido selecionado para 

confecção da blenda, foi feito um ensaio de crescimento de biomassa das 

culturas isoladas desses fungos em meio Sabouraud modificado com 100% do 

amido Foxhead®5901 como fonte de carbono. Em Erlenmeyers de 125mL foram 

adicionados 50mL do meio de crescimento, que foram inoculados com a 

suspensão de esporos de cada fungo. Os recipientes foram colocados sob 

agitação a 200rpm e temperatura ambiente (≈28oC) e, a cada 12h, o crescimento 

foi interrompido em dois Erlenmeyers que tiveram seu conteúdo filtrado e sua 

biomassa levada a peso seco em estufa a 105 ± 1oC. O filtrado foi analisado pela 

metodologia do Ácido Dinitrossalicílico - DNS (MILLER, 1959) para 

quantificação da glicose livre, e depois hidrolisado com HCl 2M a 100oC por 30 
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min e neutralizado com NaOH 2M, para determinação da glicose total e, 

conseqüente, quantificação do amido residual por diferença. 

A cinética foi avaliada de acordo com o modelo de Monod, com utilização 

do método de linearização de Lineweaver-Burk, com o objetivo de estimar 

parâmetros cinéticos: Ks (constante de saturação do substrato) e µmáx 

(velocidade específica máxima de crescimento celular), para o crescimento dos 

fungos estudados em meio contendo o amido Fox5901 como fonte única de 

carbono. 

 
 
 
 Todos os ensaios foram realizados em triplicata para obtenção de valores 

médios. Também foram feitas análises estatísticas utilizando o programa 

STATISTICA 22 (1998). 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Seleção do tipo de amido 

 

O crescimento das espécies de fungos estudadas neste trabalho, nos 

diferentes tipos de amido, foi realizado com a finalidade de selecionar qual dos 

polissacarídeos seria melhor consumido pelos microrganismos. Acredita-se que 

quanto maior o crescimento desses fungos em meio contendo certo tipo de 

amido como fonte de carbono, mais fácil poderá ser o seu ataque à blenda 

constituída pelo mesmo. 

A Figura 6 mostra o aspecto macroscópico do crescimento das culturas 

isolada e mista das espécies Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces 

wortmannii em meio de crescimento Sabouraud modificado contendo 25/75% 

(m/m) de amido/glicose como fonte de carbono. A espécie Phanerochaete 

chrysosporium cresceu se aglomerando num formato de esfera cujo diâmetro 

variou com o tipo de amido presente. A espécie Talaromyces wortmannii, cresceu 

aumentando a viscosidade do meio tornando-o levemente esverdeado, e o 

aspecto do crescimento da cultura mista apresentou-se com as características 

das duas espécies. 
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Figura 6 – Aspecto macroscópico do crescimento da biomassa das culturas de 
(a) Phanerochaete chrysosporium, (b) Talaromyces wortmannii e (c) 
mista, no meio de crescimento contendo 25% de amido. 

 

(c) 

(b) 

(a) 



LIMA, S.M. 61

A espécie Phanerochaete chrysosporium apresentou uma maior produção 

de biomassa nos meios de crescimento contendo o amido do tipo Amidex 3 

(0,26g/50mL de meio) e Fox5901 (0,25g/50mL de meio) (Figura 7a). Acredita-se 

que as características estruturais desses tipos de amido favoreceram o 

crescimento deste fungo.  O amido do tipo regular, Amidex 3, é extraído do 

milho híbrido e constituído de 75% de amilopectina e 25% de amilose, 

responsáveis pelas regiões amorfa e cristalina da estrutura do amido, 

respectivamente. Possivelmente, a região amorfa na estrutura do amido sofreu 

ataque enzimático das amilases produzidas pelo fungo, liberando glicose que 

foi consumida como fonte de carbono. O amido do tipo Fox5901 é um amido 

modificado que apresenta em sua estrutura o cátion (N+) e o ânion (P-). 

Acredita-se, que além da glicose liberada como fonte de carbono, o consumo 

dos outros nutrientes presentes, como o fósforo e o nitrogênio, possa ter 

contribuído para o crescimento celular no meio contendo este tipo de amido 

(Figura 7a). O crescimento de biomassa da espécie Talaromyces wortmannii no 

meio de crescimento contendo 25% de amido, também se mostrou melhor nos 

amidos do tipo Amidex 3 (0,26g/50mL de meio) e Fox5901 (0,24g/50mL de 

meio) (Figura 7b). O crescimento da cultura mista destas duas espécies de 

fungos apresentou-se melhor e semelhante nos meios de cultivo contendo 25% 

dos amidos regulares Amidex 3 (0,26g/50mL de meio) e Amidex 4 (0,26g/50mL 

de meio), provenientes de milho híbrido e Waxy, respectivamente. Os 

resultados da produção de biomassa nos amidos do tipo modificado catiônico 
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(Fox5814) e anfótero (Fox5901) não apresentaram diferenças estatísticas 

(0,23g/50mL de meio) (Figura 7c). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 –Biomassa das culturas (a) Phanerochaete chrysosporium, (b) Talaromyces 

wortmannii e (c) mista, nos meios de crescimento contendo 25% de 
amido. 
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 A Figura 8 mostra o aspecto macroscópico do crescimento das culturas 

isolada e mista das espécies Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces 

wortmannii em meio de crescimento Sabouraud modificado contendo 100% de 

amido como fonte de carbono. A espécie Phanerochaete chrysosporium manteve 

sua forma de flocos característica, que variou o diâmetro com o tipo de amido. 

Já a espécie Talaromyces wortmannii cresceu de forma semelhante nos diferentes 

tipos de meio, mantendo sua característica de crescimento por aumento da 

viscosidade, mas não apresentou a coloração verde característica de sua forma 

esporulada. O aspecto do crescimento da cultura mista apresentou 

predominância da coloração verde da espécie Talaromyces wortmannii, o que 

pode ser um indicativo de formação de esporos deste quando em cultura mista. 
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(a) 

  
(b) 

  
(c) 

 

Figura 8 –Aspecto macroscópico do crescimento da biomassa das culturas (a) 
Phanerochaete chrysosporium, (b) Talaromyces wortmannii e (c) mista, nos 
meios de crescimento contendo 100% de amido. 
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A Figura 9 representa a produção da biomassa isolada e mista das 

espécies Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces wortmannii, em meios de 

crescimento Sabouraud modificado contendo 100% de amido como fonte de 

carbono. Os resultados mostram que, de uma forma geral, as culturas isolada e 

mista desses fungos cresceram melhor nos meios de crescimento contendo 

100% de amido que nos meios contendo 75% de glicose e 25% de amido, o que 

indica que essas espécies de fungos hidrolisam rapidamente o amido.  

A espécie Phanerochaete chrysosporium apresentou uma maior produção 

de biomassa (0,59g/50mL de meio) nos meios de crescimento contendo o 

Amidex 3 e o Fox5901 (Figura 9a). A espécie Talaromyces wortmannii mostrou 

uma maior produção (0,28g/50mL de meio) em meio contendo o amido do tipo 

Amisol (Figura 9b). Esse favorecimento diferenciado no crescimento celular 

pode ter ocorrido por esse ser um amido do tipo dextrina, ou seja, amido de 

baixa massa molecular, portanto composto por frações menores da estrutura do 

amido, mais facilmente acessíveis ao ataque enzimático das amilases 

produzidas por este microrganismo. Embora se observe uma possível inibição 

da espécie Phanerochaete chrysosporium, quando em contato com a espécie 

Talaromyces wortmannii, o crescimento de biomassa da cultura mista (Figura 9c) 

foi satisfatório nos tipos de amido estudados, destacando-se como melhor fonte 

de carbono os amidos do tipo regular Amidex 3 (0,26g/50mL de meio) e 

Amidex 4 (0,25g/50mL de meio). 
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Figura 9 -Biomassa das culturas (a) Phanerochaete chrysosporium, (b) Talaromyces 

wortmannii e (c) mista, nos meio de crescimento contendo 100% de 
amido. 
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Não foram encontrados trabalhos na literatura relativos ao crescimento 

de microrganismos em tipos diferentes de amido, o que dificultou uma 

avaliação dos resultados a título comparativo. 

Um dos fatores que justifica o crescimento celular diferenciado dos 

fungos nos meios contendo tipos variados de amido, é a sua capacidade em 

produzir amilases, que são as enzimas atuantes na hidrólise das moléculas de 

amido, gerando produtos de baixa massa molecular, constituído de unidades de 

glicose, a qual é consumida como fonte de carbono por estes microrganismos 

(KONSULA & LIAKOPOULOU-KYRIAKIDES, 2004).  

A estrutura helicoidal da amilose presente no amido, forma um 

complexo de coloração azul quando em contato com iodo metálico. A ausência 

dessa coloração indica que o amido presente foi consumido e a quantificação 

dessa área expressa a sua atividade amilolítica total (LIMA, 1999). 

A Figura 10 apresenta o aspecto da formação da colônia e do halo de 

consumo para quantificação da produção de amilases pela espécie Talaromyces 

wortmannii em meios de crescimento contendo os diferentes tipos de amido 

estudados.  
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Figura 10 –Aspecto da colônia e da formação do halo de consumo do amido da 
espécie Talaromyces wortmannii em meio Sabouraud modificado. 

 
 

Na Figura 11a observa-se a atividade amilolítica total em meio contendo 

25% de cada tipo de amido e 75% de glicose, e constata-se que não houve 

grandes diferenças de atividade nos meios, sendo, entretanto mais pronunciada 

em meio contendo o amido regular Amidex 3 (3,3 cm2). Como se pode verificar 

na Figura 11b, a produção da enzima em meio contendo 100% de amido, 

apresentou um comportamento semelhante entre os meios. Entretanto 

mostraram-se como melhores o amido regular Amidex 3 (3,3 cm2) e o amido 

modificado Fox5901 (3,0 cm2). 
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Figura 11 - Atividade amilolítica total do fungo Talaromyces wortmannii no meio 
Sabouraud modificado (a) 25/75% amido/glicose e (b) 100% amido. 

 

 

A espécie Phanerochaete chrysosporium em todos os tipos e composições de 

amido apresentou um intenso crescimento celular, impossibilitando a 

quantificação da atividade amilolítica (Figura 12).  

Roldán-Carrillo et al. (2003) verificaram uma elevada atividade 

amilolítica do fungo Phanerochaete chrysosporium em meio contendo um 

polímero de amido, assim como um crescimento superior ao meio de glicose.  
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Figura 12 –Aspecto da colônia e da formação do halo de consumo do amido da 
espécie Phanerochaete chrysosporium em meio Sabouraud modificado. 

 

 

Os resultados obtidos no crescimento celular e produção das amilases 

pelos fungos Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces wortmannii em culturas 

mista e isolada, em meio contendo 25 e 100% de amido foram satisfatórios. 

Dentro dos critérios avaliados, pode-se dizer que os tipos de amido estudados 

podem compor blendas poliméricas biodegradáveis. 

O tipo de amido selecionado para compor a blenda estudada neste 

trabalho foi o Foxhead®5901 (Figura 13). Esse amido apresentou um bom 

desempenho nos ensaios de crescimento de biomassa e atividade amilolítica 

previamente citados. Também apresenta um diferencial por ser modificado, do 

tipo anfótero (N+ e P-), apresentar, segundo o fornecedor, um custo inferior ao 

amido regular, e ser inédita a sua utilização para esta aplicação.  
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Há vários trabalhos de blendas com o amido regular (CHANDRA & 

RUSTGI, 1996; ARVANITOYANNIS et al., 1998; RATTO et al., 1999; PEDROSO 

& ROSA, 2004), e verifica-se uma evolução dos trabalhos com blendas 

compostas por amidos modificados hidrofóbicos (SHAH et al., 1995), 

plastificados com glicerol (ZUCHOWSKA et al., 1998; RODRÍGUEZ-

GONZALEZ et al., 2003), dentre outros (THAKORE et al., 2001; KIM, 2003).  

 

 

 

 

 

Figura 13 – Estrutura do amido Foxhead®5901. 

 

4.2 Teste de Sturm  

  

 A Figura 14a apresenta os resultados da produção de CO2 para cada dia 

isoladamente, assim como na Figura 14b pode-se observar o efeito acumulativo 

dessa produção. Pode-se observar que houve uma elevada produção nos 

primeiros dias, 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 com a diminuição da glicose 

proveniente no meio de crescimento inicial, os fungos passaram a consumir de 

forma gradativa, as blendas poliméricas como fonte de carbono alternativa. O 
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amido presente na blenda é o mais propício ao ataque enzimático. Este fato é 

explicado pela facilidade desses fungos em produzir amilases, como foi 

verificado neste trabalho na fase de seleção do tipo de amido, e pela teoria de 

que a região mais amorfa da estrutura do material está mais acessível aos 

mesmos (CHANDRA & RUSTGI, 1996). 
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Figura 14 - Produção de CO2 em função do tempo de biodegradação das 
blendas de polietileno/amido anfótero sob aeração, para a cultura 
mista. 
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Orhan & Büyükgüngör (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. 

  

4.3 Avaliação da biodegradação das blendas 

4.3.1 Variação de massa da blenda PEBD/Amido anfótero 

 A Figura 15 mostra a variação média da massa das blendas de 

polietileno/amido anfótero antes e após a inoculação com os fungos. Observa-

se que as massas das blendas tendem a ser maior após a exposição das mesmas 

aos fungos, exceto para as amostras com o período de exposição de 30, 60 e 165 

dias, que apresentam pouca variação de suas massas. 

  
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

antes da exposição
depois da exposição

 

 
Figura 15 – Representação da variação de massa da blenda PEBD/amido 

anfótero antes e após exposição aos fungos em função do tempo. 
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 El-Shafei et al. (1998) ao avaliarem a variação da massa de filmes 

biodegradáveis de polietileno na presença de diferentes espécies do gênero 

Streptomyces, também observaram aumento de suas massas após o contato dos 

filmes com os fungos. O aumento da massa das blendas está relacionado à 

presença dos microrganismos dentro da matriz polimérica, os quais buscam 

nutrientes para dar continuidade ao seu metabolismo. 

  

4.3.2 Calorimetria Exploratória Diferencial – DSC 

 

Inicialmente, para caracterização do material estudado e avaliação da 

biodegradação, foram realizadas análises térmicas da blenda PEBD/Amido 

anfótero. 

  A Figura 16 mostra o termograma do PEBD, do amido e da blenda de 

PEBD/Amido anfótero. O PEBD (Figura 16a) apresenta uma temperatura de 

fusão de 115oC, enquanto que o Amido anfótero Fox5901 (Figura 16b) apresenta 

uma temperatura de fusão de 62oC. A mistura do PEBD com o amido (Figura 

16c), na proporção de 80/20% (m/m), apresentou uma única temperatura de 

fusão (108oC), caracterizando a homogeneidade do material.  Também se pode 

verificar que a processabilidade do PEBD não é afetada com o acréscimo de 

amido em sua estrutura uma vez que a temperatura de fusão da blenda teve seu 

valor muito próximo da temperatura do polietileno de baixa densidade 

(THAKORE et al., 2001). 
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Figura 16 - Termograma do (a) PEBD, (b) amido anfótero e (c) blenda 
PEBD/Amido anfótero. 

 

 

Argolo (2002) obteve blendas não-homogêneas de PEBD/Amido com 

propriedades térmicas distintas das presentes, pois o termograma apresentou 

dois picos de fusão (Tm1=123oC e Tm2=126oC) característicos do tipo de amido e 

do PEBD utilizados. 

Na avaliação do processo de biodegradação, os resultados do DSC das 

blendas de PEBD/Amido anfótero, expostos à cultura mista das espécies 

Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces wortmannii, não apresentaram 

alteração significativa na temperatura de fusão (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Resultados da análise térmica do PEBD/Amido anfótero antes e 
após exposição aos fungos. 

Amostra Período de 
exposição (dias) Tm (oC) ∆Hm (J/g) 

A0 0 107,87 48,31 
A1 30 107,41 41,67 
A2 60 107,22 76,70 
A3 75 107,50 48,53 
A4 90 106,74 33,80 
A5 105 107,89 39,78 
A6 135 107,30 29,38 
A7 150 106,66 33,71 
A8 165 107,35 61,36 

Sendo: 

A0 a A8 = blenda de polietileno/amido anfótero com seus respectivos tempos de exposição aos 

fungos. 

 
 Geralmente a degradação microbiana resulta em um aumento global do 

grau de cristalinidade devido ao ataque da fração amorfa do material, 

verificado através do aumento do ∆Hm (CHANDRA & RUSTGI, 1997; 

ARGOLO, 2002).  Entretanto, os resultados obtidos neste trabalho mostraram-se 

não conclusivos neste aspecto, necessitando de um maior número de repetições. 

  

 

4.3.3 Ensaios mecânicos 

 

As propriedades mecânicas determinadas neste trabalho foram a 

resistência à tração e alongamento na ruptura (%El).  

As Figuras 17 e 18 apresentam a curva de tensão (MPa) em função da 

deformação específica do PEBD e da blenda PEBD/Amido anfótero. Observa-se 
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a diminuição da capacidade de alongamento do material com a incorporação do 

amido.  

 

Figura 17 – Gráfico de tensão (MPa) em função da deformação específica 
(%) para o PEBD. 

 
 

 

 

Figura 18 – Gráfico de tensão (MPa) em função da deformação específica 
(%) para a blenda PEBD/Amido anfótero. 
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O alongamento na ruptura de blendas de polímeros sintéticos é 

considerado bastante sensível à interação entre as fases da blenda. A adição de 

uma segunda fase imiscível na matriz do material em geral significa um 

decréscimo nessa propriedade. Uma possível explicação para a perda em 

propriedades mecânicas com a adição de amido ao polietileno, pode ser uma 

baixa interação interfacial entre os componentes da blenda, a qual leva para a 

ruptura mecânica de sua interface (PEDROSO & ROSA, 2004). 

Rosa et al. (2001) verificaram a influência da incorporação do amido em 

blendas poliéster/amido nas suas propriedades mecânicas, obtendo resultados 

de modificação nessas propriedades concordantes aos obtidos neste trabalho. 

Arvanitoyannis et al. (1998) mostraram que quanto maior o percentual de 

amido na blenda PEBD/Amido, menor são seus valores de resistência à tração e 

capacidade de alongar, sendo esta mudança mais acentuada quando esse 

percentual excede 20%.  

As Figuras 19 e 20 mostram os efeitos das blendas PEBD/Amido quando 

expostas à biodegradação pelos fungos em função da resistência à tração e 

alongamento na ruptura, respectivamente.  Pode-se observar a diminuição das 

propriedades mecânicas do material com o ataque dos fungos, evidenciado pelo 

crescimento de sua biomassa proveniente do consumo da blenda como 

nutriente. 
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Figura 19 – Resistência à tração dos filmes quando expostos aos fungos no 
ensaio de biodegradação e biomassa em função do tempo. 
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Figura 20 - Alongamento na ruptura dos filmes quando expostos aos fungos no 
ensaio de biodegradação e biomassa em função do tempo. 

 
 
 Provavelmente, os vazios gerados pela remoção do amido da estrutura 

da blenda afetam ainda mais os problemas de interação interfacial, mais 

evidenciado na sua capacidade de alongar, que apresenta maior sensibilidade. 



LIMA, S.M. 80

  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. 

 

4.3.6 Microscopia Eletrônica de Varredura – SEM 

 

 Os dados da seção anterior mostraram aspectos relevantes sobre o 

comportamento mecânico das amostras quando expostas aos fungos. A 

microscopia eletrônica de varredura da face de fratura auxiliará no 

entendimento deste tipo de comportamento e de outras características destas 

amostras. 

 Observando-se as fotomicrografias apresentadas na Figura 21a, verifica-

se que a ruptura das amostras, que não foram expostas aos fungos, ocorreu de 

forma mais dúctil, evidenciado pela formação de “fibrilas” típicas de um 

material que apresenta certo alongamento para romper-se quando submetido a 

uma força. Nota-se que com o aumento do tempo de exposição das blendas 

poliméricas aos fungos, essas “fibrilas” diminuem, caracterizando um material 

menos elástico, isto é, que apresenta um menor alongamento antes de romper-

se, sendo, portanto mais quebradiço (Figuras 21b e 21c). 
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Figura 21 – Fotomicrografias da blenda PEBD/Amido anfótero (a) sem 
exposição aos fungos, (b) após exposição de 90 dias e (c) após 
exposição de 165 dias, com aumento de 100x (100µm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 –Fotomicrografias da blenda PEBD/Amido anfótero (a) sem 
exposição aos fungos, (b) após exposição de 90 dias e (c) após 
exposição de 165 dias com aumento de 500x (50µm).  
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Figura 23  –Fotomicrografias da blenda PEBD/Amido anfótero (a) sem exposição aos 
fungos, (b)com exposição de 90 dias e (c) com exposição de 165 dias com 
aumento de 1000x (10µm). 

 
 
 Uma outra característica que também fica evidente nas fotomicrografias é 

a presença do amido no interior da matriz polimérica (Figura 22a e 23a). As 

Figuras 22b e 23b também reforçam a teoria de que o amido é o primeiro a ser 

consumido na blenda uma vez que se observa o aparecimento de cavidades 

provenientes de sua remoção. Com o aumento do tempo de exposição da 

blenda aos fungos, o amido praticamente desaparece de sua estrutura, que 

tende a se reorganizar para compensar os vazios gerados (Figuras 22c e 23c).  

 Kim (2003) verificou por SEM a biodegradabilidade de uma blenda de 

PEBD com amido de batata, modificado por hidroxipropilação, pela observação 
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da destruição dos grãos de amido presentes na superfície do filme pela bactéria 

Pseudomonas aeruginosa. 

 

4.4 Cinética de crescimento dos fungos 

 

 O estudo do crescimento celular consistiu em acompanhar o aumento da 

concentração em biomassa fúngica (g de massa seca/L de meio de cultura) em 

função do tempo (t) em meio composto pelo amido anfótero, e o seu respectivo 

consumo. A Figura 24 representa a biomassa e a concentração de amido em 

função do tempo de crescimento do fungo Phanerochaete chrysosporium (Ph) .   
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Figura 24 – Biomassa e concentração de amido em função do tempo de 
crescimento do fungo Phanerochaete chrysosporium. 

 

 Na curva de crescimento não fica evidenciada a fase de adaptação celular 

(fase lag), observando-se imediatamente a fase exponencial, onde a velocidade 

de crescimento aumenta até atingir o seu máximo. Verifica-se nesta fase um 
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consumo abundante do substrato utilizado. Pode-se observar também que o 

crescimento passa por uma fase linear seguida de uma desaceleração, até atingir 

sua fase estacionária após 144h, quando a concentração de amido também se 

estabiliza e tende a zero. 

A Figura 25 apresenta o crescimento celular e a concentração de amido 

para o fungo Talaromyces wortmannii (BM-18). 
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Figura 25 - Biomassa e concentração de amido em função do tempo de 
crescimento do fungo Talaromyces wortmannii. 

 

 Assim como para o crescimento do fungo Phanerochaete chrysosporium, 

também não foi possível verificar a fase de latência para o fungo Talaromyces 

wortmannii. Este fungo apresentou de imediato a fase exponencial, e atingiu a 

fase estacionária mais rápido que a espécie anterior (cerca de 84h). Não ficou 

evidente a fase linear de crescimento, típica de microrganismos filamentosos, 

apresentando ainda um crescimento inferior à outra espécie estudada. Pode-se 
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verificar também, o elevado consumo de amido na fase exponencial e sua 

estabilidade próxima a zero quando o crescimento atinge a fase estacionária.  

 O fungo Phanerochaete chrysosporium, como citado anteriormente, sob 

agitação, cresce formando flocos compactos, enquanto que o fungo Talaromyces 

wortmannii de forma filamentosa. Esse comportamento influencia diretamente 

nas transferências de nutrientes e oxigênio para a célula atuando, portanto no 

seu crescimento, com apresentação de uma pequena fase exponencial seguida 

de uma fase de crescimento linear (ALMEIDA et al., 2001). 

 Bouchez-Naïtali et al. (2001) observaram crescimento celular semelhante 

para linhagens de bactérias floculentas da espécie Rhodococcus equi. 

 Nas figuras 26 e 27 observam-se as curvas de crescimento dos fungos 

ajustadas para cálculo dos parâmetros cinéticos. 
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Figura 26 – Curva da biomassa em função do tempo de crescimento do fungo 
Phanerochaete chrysosporium após ajuste da função. 
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Figura 27 – Curva da biomassa em função do tempo de crescimento do fungo 
Talaromyces wortmannii após ajuste da função. 

  

 O modelo utilizado para representar a relação entre a concentração do 

substrato (S) limitante no meio e a velocidade específica de crescimento (µx) dos 

microrganismos foi o modelo empírico de Monod (ALMEIDA et al., 2001). 

 A linearização do modelo foi feita pelo método de Lineweaver-Burk, 

obtendo-se as respectivas retas apresentadas nas Figuras 28 e 29. 
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Figura 28 – Gráfico de Lineweaver-Burk para o crescimento do fungo 
Phanerochaete chrysosporium. 
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Figura 29 – Gráfico de Lineweaver-Burk para o crescimento do fungo 
Talaromyces wortmannii 

  

 A partir do conhecimento dos coeficientes angulares (KS/ µmáx) e lineraes 

(1/ µmáx) dos gráficos apresentados, é possível obter a estimativa dos valores de 

µmáx e KS para o crescimento dos fungos (Tabela 4). 

Tabela 4 – Parâmetros cinéticos estimados para o crescimento dos fungos. 
Espécie µmáx (h-1) KS (g/L) 

Phanerochaete chrysosporium 0,10 8,50 

Talaromyces wortmannii 0,04 0,18 

 

 A análise dos parâmetros cinéticos determinados mostra o quanto pode 

variar o comportamento de duas espécies de fungos distintas crescendo sobre 

as mesmas condições.  O fungo Ph mostrou-se com uma velocidade específica 

superior ao fungo BM-18, ao mesmo tempo em que precisou de maior 

quantidade de substrato para atingi-la.  

 Os estudos cinéticos de crescimento de fungos são pouco citados na 

literatura, o que dificulta uma avaliação comparativa dos resultados 

encontrados. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÕES  

 O estudo da capacidade biodegradadora de culturas mistas de fungos em 

blendas poliméricas, realizado neste trabalho, apresenta algumas conclusões as 

quais serão discutidas a seguir. 

 Os fungos Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces wortmannii, tanto em 

cultura isolada quanto em cultura mista, apresentam facilidade em consumir o 

amido como fonte de carbono para o seu crescimento, como pode ser observado 

pela produção de biomassa e pela avaliação da atividade amilolítica das 

espécies em cinco diferentes tipos de amido. 

 A cultura mista das espécies estudadas, neste trabalho, tem a capacidade 

de consumir a blenda PEBD/Amido como fonte alternativa de nutriente, como 

evidenciado no monitoramento da produção de CO2, através do teste de Sturm, 

durante 90 dias de acompanhamento do processo degradativo. 

 Os microrganismos tendem a buscar nutrientes no interior da matriz 

polimérica, ocasionando um aumento da massa das blendas após exposição aos 

fungos, como foi verificado nas análises de variação de massa. 

 As análises de DSC mostraram que a blenda PEBD/Amido anfótero 

obtida, foi homogênea, pela apresentação de uma única temperatura de fusão, 

que por apresentar valor próximo ao polietileno puro não altera sua 

processabilidade.  Na avaliação do processo de biodegradação, as blendas não 
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apresentaram mudanças significativas na temperatura de fusão após contato 

com os fungos. 

 Os ensaios mecânicos realizados refletiram a baixa interação interfacial 

entre os componentes da blenda, o que causa uma diminuição de sua 

resistência à tração e de sua capacidade em alongar, acentuada pelos vazios 

gerados pela remoção do amido após processo de biodegradação. 

 As fotomicrografias obtidas nas análises de SEM confirmaram os 

resultados obtidos nos ensaios mecânicos, uma vez que mostraram a presença 

do amido no interior da blenda, antes do contato com os fungos, e os vazios 

gerados pela sua remoção após 90 dias de exposição. Também se verificou que 

o material, à medida que foi consumido pelos microrganismos, tornou-se mais 

quebradiço, isto é, diminui a formação de “fibrilas” durante o seu rompimento, 

o que caracteriza um material menos elástico. 

 A blenda PEBD/Amido anfótero apresentou boas propriedades 

mecânicas e morfológicas, além de se mostrar parcialmente biodegradável, o 

que a leva a ser um material promissor na indústria de embalagens. 

 As curvas de crescimento dos fungos apresentaram um comportamento 

de microrganismos que crescem de forma floculenta ou filamentosa, com a 

presença de uma pequena fase exponencial seguida de uma fase linear de 

crescimento.  A estimativa dos parâmetros cinéticos desse crescimento mostrou 

o fungo Phanerochaete chrysosporium uma velocidade específica superior ao 

fungo Talaromyces wortmannii, ao mesmo tempo em que apresentou uma 
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constante de saturação bem superior, diferenciando o comportamento de duas 

espécies crescendo sobre as mesmas condições. 

 

SUGESTÕES 

 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, além de elucidar dúvidas 

geradas.  Algumas perspectivas de trabalhos futuros são: 

 

• Realizar testes de biodegradação variando o percentual da mistura 

polietileno/amido; 

• Avaliar a capacidade de outras culturas de microrganismos; 

• Simular condições de um aterro sanitário durante o processo degradativo; 

• Fazer um monitoramento da produção de CO2 tendo glicose e amido, 

respectivamente, como fonte de carbono, para associar ao consumo da 

blenda; 

• Estudar modificações na estrutura do amido a fim de melhorar sua interação 

interfacial com o polietileno; 

• Realizar outros ensaios de caracterização em polímeros como infravermelho 

e medida de índice de fluidez. 
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE BLENDAS 
POLIMÉRICAS BIODEGRADÁVEIS  

 
S. M. de Lima, L. A. Santos, M. A. G. A. Lima, Y. M. B. de Almeida, G. M. Vinhas 

 
Universidade Federal de Pernambuco 
Departamento de Engenharia Química 

 
A mistura de polímero sintético com polímero biodegradável, originando as chamadas blendas 
biodegradáveis, vem despertando o interesse da comunidade científica por possibilitar a 
obtenção de um material com boas propriedades mecânicas que possa ser mais facilmente 
degradado pelos microrganismos quando descartado ao meio ambiente. Neste trabalho foi 
estudada uma blenda de polietileno de baixa densidade (PEBD) com amido modificado, com o 
objetivo de avaliar suas propriedades mecânicas antes e após a inoculação com cultura mista 
de fungos. A blenda foi obtida pela mistura do PEBD, fornecido pela Braskem, com o amido 
Foxhead 5901, que possui nitrogênio e fósforo na sua estrutura, fornecido pela Corn Products 
do Brasil, numa proporção de 20% de amido para 80% de PEBD. A mistura foi feita num 
reômetro HAAKE, triturada, e os filmes obtidos em prensa hidráulica. Os ensaios mecânicos 
foram realizados numa máquina universal de ensaio de tração EMIC. O material foi colocado 
sob agitação a temperatura ambiente, em contato com uma cultura mista dos fungos 
Phanerochaete chrysosporium, proveniente da coleção de cultura da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, e Talaromyces wortmannii, isolada do solo do Aterro da Muribeca do Jaboatão 
dos Guararapes-PE.  Resultados preliminares mostraram que essa blenda apresenta boas 
propriedades mecânicas, inclusive para serem usadas em embalagens:  deformação específica 
na ruptura de 30,65%, deformação específica na tensão máxima de 26,15%, e uma tensão 
máxima de 5686 MPa. Acredita-se que, após o contato com os fungos, esse material 
apresentará uma alteração nessas propriedades, por haver uma tendência desses 
microrganismos a utilizarem o amido e, posteriormente, o PEBD, da blenda, como fonte de 
carbono para a sua nutrição. Assim, essa modificação nas propriedades, caracteriza o 
processo de biodegradação do material, uma vez que a remoção do amido da mistura 
PEBD/amido altera as propriedades físicas do polímero, facilitando sua desintegração física no 
ambiente.  

 
Apoio: FACEPE/CNPq/CAPES/UFPE   
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Cidade Universitária, s/n –CEP: 50740-521 – Recife – PE – Brasil 

Telephone: (0-xx-81)2126-7287 – Fax: (0-xx-81)2126-7278  
 

INTRODUÇÃO 

O grande crescimento de consumo de plásticos acelerado pelo seu crescente uso 

em descartáveis, acabou por transformar os próprios produtos plásticos em problema 

ambiental, ao gerar enormes volumes de lixo que se degradam muito lentamente, e cuja 

decomposição, em certos casos, origina substâncias nocivas prejudicando o meio 

ambiente(1). Desta forma, existe hoje a necessidade de diminuir esses resíduos plásticos 

responsáveis pela poluição do solo. Estudos vêm sendo realizados na obtenção de novos 

materiais termoplásticos, compostos por blendas de polímero sintético associados aos 

polímeros naturais, que sejam mais facilmente degradados quando descartados no meio 

ambiente(2-4).  

OBJETIVO 

O principal objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade biodegradadora do 

fungo Talaromyces wortmannii em blendas poliméricas polietileno/amido. 

METODOLOGIA 

Composição e processamento do filme 

Os filmes de polietileno de baixa densidade(PEBD)/amido na composição de 

80/20(m/m) foram misturados por fusão na câmara de mistura de reômetro modelo 

HAAKE, triturados e prensados. 

As blendas processadas no reômetro, foram trituradas e prensadas em prensa 

hidráulica. 

Microrganismo 

 Foi utilizada uma linhagem da espécie Talaromyces wortmannii isolada do solo 

do Aterro da Muribeca (Jaboatão dos Guararapes - PE). 
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Teste da Atividade Biodegradadora em Filmes poliméricos 

A avaliação da atividade biodegradadora nos filmes poliméricos segue a 

metodologia de Lee et al.(5). 

 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 A modificação na estrutura das blendas poliméricas devido ao processo de 

biodegradação foi determinada através das análises térmicas dos filmes por calorimetria 

diferencial exploratória. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

 Os filmes obtidos foram expostos ao fungo durante 30 dias para a avaliação da 

degradação.De acordo com os dados da tabela 1, obtidos pela análise de DSC, a entalpia 

de fusão apresenta um aumento após exposição do filme ao microrganismo. Este efeito 

pode ser atribuído à combinação de dois mecanismos possíveis: inicialmente ocorre o 

consumo do amido, e em seguida o fungo Talaromyces wortmannii, pode também 

consumir o polietileno, principalmente sua fase amorfa, que é menos resistente ao 

ataque enzimático que a fase cristalina.   

Durante o processo de degradação, geralmente a fração amorfa do material é 

exposta ao ataque do microrganismo, favorecendo ao aumento da entalpia de fusão, 

indicando um aumento no grau de cristalinidade das misturas PEBD/amido. 

 

Tabela 1. Resultados do DSC dos filmes de PEBD/amido inoculados com o fungo 

Talaromyces wortmannii 

Tempo (dias) Tm1(oC) Tm2(oC) ΔHf1   ( cal/g) ΔHf2 ( cal/g) 

0 121,39 125,24 9,93 11,75 

7 121,20 126,32 12,45 15,22 

14 121,43 125,87 14,14 16,12 

21 122,82 127,26 13,43 14,37 

30 122,78 127,42 13,43 14,34 

Tm1 e ΔHf1 -temperatura e entalpia de fusão cristalina relacionada a região cristalina do 

polietileno na blenda.  
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Tm2 e ΔHf2 -temperatura e entalpia de fusão cristalina relacionada a região cristalina da 

mistura polietileno/amido. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Pelas análises de DSC pode-se concluir que o aumento da entalpia de fusão após 

a inoculação do PEBD/amido com o Talaromyces wortmannii por um período de 30 

dias foi atribuído ao desaparecimento da fase amorfa e conseqüente aumento da fase 

cristalina do polímero. 

 Recomenda-se para este trabalho a utilização de uma metodologia complementar 

que quantifique a quantidade de dióxido de carbono (CO2) que é liberada durante o 

processo de biodegradação das blendas. 
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Resumo: Os polímeros biodegradáveis são materiais recentes na área de polímeros uma vez que 

os primeiros estudos iniciaram na década de 60. Sua principal característica é ser 
degradável sob ação microbiológica nas condições ambientais. Os microrganismos 
quando em contato com os polímeros biodegradáveis, secretam enzimas que quebram 
o material em segmentos cada vez menores, reduzindo sua massa molecular média e 
favorecendo sua degradação ao meio ambiente. Estudos vêm sendo realizados na 
obtenção de novos materiais termoplásticos, compostos por blendas de polímero 
sintético com polímeros naturais, que sejam mais facilmente degradados quando 
descartados no meio ambiente. Neste trabalho foi estudada uma blenda de polietileno 
de baixa densidade (PEBD) com amido modificado, com o objetivo de avaliar a 
produção de CO2 durante o processo de degradação da blenda. A blenda foi obtida 
pela mistura do PEBD, fornecido pela Braskem, com o amido Foxhead 5901, que 
possui nitrogênio e fósforo na sua estrutura, fornecido pela Corn Products do Brasil, 
numa proporção de 20% de amido para 80% de PEBD. A mistura foi feita num 
reômetro HAAKE, triturada, e os filmes obtidos em prensa hidráulica. A 
determinação da produção do CO2 foi monitorada pelo teste de Sturm. As blendas 
permaneceram sob constante agitação à temperatura ambiente, em contato com uma 
cultura mista dos fungos Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces wortmannii. 
Os resultados mostraram uma maior produção de CO2 (0,82g)  após 15 dias, 
diminuindo para 0,4g após 55 dias de exposição. Esse aumento na produção de CO2 
no início do ensaio ocorreu devido à glicose presente no meio Sabouraud. Acredita-se 
que com a diminuição da glicose proveniente deste meio, os fungos passaram a 
consumir as blendas poliméricas como fonte de carbono alternativa, sendo o amido 
presente na blenda o mais propício ao ataque enzimático. 
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Resumo: O mecanismo primário de degradação dos polímeros biodegradáveis é sua 

metabolização por microrganismos. Durante o processo de degradação vários fatores 
como estrutura química, física e morfológica do polímero, microrganismo envolvido, 
condições ambientais (temperatura, umidade, radiação), entre outros podem 
influenciar no processo de degradação desses materiais. Uma alternativa viável para 
obtenção de plásticos biodegradáveis é o uso de amido em mistura com polímeros 
convencionais. Essa opção representa uma das principais linhas de investigação de 
polímeros biodegradáveis. Neste trabalho foi estudada uma blenda de polietileno de 
baixa densidade (PEBD) com amido modificado, com o objetivo de avaliar suas 
propriedades térmicas e mecânicas antes e após a inoculação com cultura mista de 
fungos. A blenda foi obtida pela mistura do PEBD, fornecido pela Braskem, com o 
amido Foxhead 5901, que possui nitrogênio e fósforo na sua estrutura, fornecido 
pela Corn Products do Brasil, numa proporção de 20% de amido para 80% de PEBD. 
A mistura foi feita num reômetro HAAKE, triturada, e os filmes obtidos em prensa 
hidráulica. A determinação das propriedades térmicas foi realizada no analisador 
térmico Shimadzu com DSC TA-50 e os ensaios mecânicos foram realizados numa 
máquina universal de ensaio de tração EMIC. O material foi colocado sob agitação à 
temperatura ambiente, em contato com uma cultura mista dos fungos Phanerochaete 
chrysosporium, proveniente da coleção de cultura da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, e da espécie Talaromyces wortmannii, isolada do solo do Aterro da Muribeca 
do Jaboatão dos Guararapes-PE.  Os resultados mostraram que apenas em 105 dias de 
exposição das blendas aos fungos, os microrganismos promoveram mudanças físicas 
e químicas na estrutura da blenda, modificando suas propriedades térmicas e 
mecânicas. A alteração do grau de cristalinidade, e das propriedades mecânicas das 
blendas podem indicar a modificação provocada pelo processo de biodegradação. 
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Resumo aceito para o 2nd Mercosur Congress on Chemical Engineering, 4th 
Mercosur Congress on Process Systems Engineering - ENPROMER 2005 
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SELECTION OF THE TYPE STARCH FOR PREPARATION OF 
BIODEGRADABLE BLENDS 

 
S. M. de Lima1, M. A. G.A. Lima1, Y. M. B. de Almeida1, G. M. Vinhas1 

 
1- Departamento de Engenharia Química – Universidade Federal de Pernambuco 

Cidade Universitária, s/n –CEP: 50740-521 – Recife – PE – Brasil 
Telefone: (0-xx-81)2126-7287 – Fax: (0-xx-81)2126-7278 – Email: magal@ufpe.br;  

yeda@ufpe.br; gmvinhas@uol.com.br . 
 

The starch is a polisaccharide that comes presenting great importance in the 
areas of new materials and environment, therefore appears as alternative for 
the substitution of synthetic polymer. The mixture of the starch with polyester 
and polyethylene, for example, can generate new plastic materials with good 
mechanical properties, and these can more easily be degraded by the fungus. 
The type of the starch used in the confection of polymeric blends, can intervene 
directly in the polymer properties, besides improving the capacity of the fungus 
for biodegradation of the blends. In this work was made a study in the different 
types of starch for the growth of isolated and mixed cultures of the fungus 
Phanerochaete chrysosporium and Talaromyces wortmannii and caracterization 
of the polyethylene/starch blends. The starches used were: 1. amidex 3001- 
starch of the type regular, gotten of the hybrid corn, presented high molecular 
weight; 2. Amisol 4800- dextrine, gotten of the hybrid corn of low molecular 
weight; 3. Foxhead 5901- Starch anfoteric, presenting in its structure cation 
(N+) and anion (P -). The used fungus had been a strain of the Phanerochaete 
chrysosporium, proceeding from the culture collection of the Federal University 
of Rio De Janeiro, and a wild strain Talaromyces  wortmannii isolated from the 
landfill of  Muribeca ( Jaboatão dos Guararapes-PE). The medium for 
evaluation it growth isolated fungus them as well as for the accompaniment of 
the amilolítica activity was the Sabouraoud modified with starch, where the 
percentage of substitution of the glucose for the starch was of 25 and 100%. 
The cultivation has been made in the temperature of 30oC per 7 days. The 
blends has been made in a Haake Rheocord operating at 140oC and 50 rpm. 
The evaluation of the cellular growth for biomass showed that did not exist 
significant estatistic difference enters the values of biomass in the isolated or 
mixed culture of the fungus Phanerochaete chrysosporium and Talaromyces 
wortmannii for the different types of starch. The amilolitic activities made in the 
isolated cultures had shown that both the fungus are capable to produce 
amylase. The fungu Phanerochaete chrysosporium was the producing greater 
of amylase. Then theses starches can be used in the polimeric blends 
confection more easily biodegradables, therefore the fungus presented capacity 
to consume the constituent starch of blendes, even so these materials can 
present different properties.The polyethylene/starch blends showed the new 
material with good properties. 
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Evaluation of the types of starch for preparation of 
biodegradable blends of polyethylene/starch 
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ABSTRACT 
 

In this paper we present a study of the different types of starch in relation to 
the growth, and the amylolitic activity of mixed and isolated cultures 
Phanerochaete chrysosporium and Talaromyces wortmanni fungi. The biodegrading 
capacity of the mixed cultures Talaromyces wortmannii and Phanerochaete 
chrysosporium fungi in polyethylene/starch blends (proportion: 80/20 (m/m) were 
evaluated. The regular starch Amidex 3 and the modified starch Fox5901 stood 
out in relation to the cellular growth and production of the amylase enzyme. In 
spite of the short time that the blends were exposed to the fungi, it can be 
concluded that the microorganisms promote physical and chemical changes in the 
structure of the blend, modifying its thermal and mechanical properties. The 
alteration of the degree of crystallinity and mechanical properties of the blends 
may be indications of the modification provoked by the biodegradation process.   
   
 
Key words: biodegradation; polyethylene; starch; blends; Talaromyces wortmanii; 
Phanerochaete crysosporium. 
 
 
 INTRODUCTION   
 
  The scientific knowledge and the technological advances in the field of polymers have 

enabled the development of countless applications of these materials. However, the accelerated 

consumption of polymers, mainly in the applications of disposables, as in for example 

packaging, has roused strong concerns due to the generation of residues from the polymeric 

materials.    

Biodegradable polymers are recently developed materials in the field of polymers. Its main 

characteristic is that it is biodegradable through the action of the microorganism in appropriate 

environmental conditions. When in contact with the biodegradable polymer, the 

microorganisms produce enzymes that break down the material in progressively smaller 
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segments; that is to say, they reduce its average molecular mass, favoring its degradation in the 

environment (Dupret, e. al.; 1999; Bonhomme et al.2003).   

Studies are being conducted concerning the obtaining of new thermoplastic materials, composed 

of blends of synthetic polymer with natural polymer, that are degraded more easily when 

discarded in the environment (Chandra & Rustgi, 1996; Cha & Pitt, 1989; Pedroso & Rosa 

2004). 

There is great interest in incorporating biodegradable materials such as starch into conventional 

plastics such as polyethylene (Kim, 2003; Rodriguez-Gonzalez & Favis, 2003; Matzinos et al., 

2002; Baldev et al., 2001). Starch is a polysaccharide that is gaining great importance in the 

field of new materials and the environment. Besides improving the biodegradable capacity of 

the microorganisms, the type of starch used in the making of polymeric blends can interfere 

directly in the properties of the polymer. 

The polymeric system composed of a mixture of the conventional plastic with the biodegradable 

polymer is believed to produce a type of plastic material with good mechanical properties, 

presenting resistance to heat, light and humidity. When this material is discarded into the 

environment, it can be degraded by microorganism whose natural habitat is the same soil (Ratto 

et al., 1999; Lima, 1999). 

In this paper we present a study of the different types of starch in relation to 

the growth and the amylolitic activity of mixed and isolated cultures of the fungi 

Phanerochaete chrysosporium and Talaromyces wortmannii. The biodegradation of 

the polymeric blends of polyethylene/amphoteric starch through the action of 

mixed cultures of these fungi was also evaluated. 
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MATERIAL AND METHODS 

Polymer   

A polyethylene of low density (LDPE) was the polymer used; it was supplied by BRASKEM. 

The different types of starch were supplied by Corn Products of Brazil (Table 1).   

(PLEASE INSERT TABLE 1) 

Microorganism  

A strain of Phanerochaete chrysosporium(Ph)  from the culture collection 

at the Federal University of Rio de Janeiro- Brazil and a wild strain of 

Talaromyces wortmannii (BM-10) isolated from the soil of the Muribeca 

Landfill (Jaboatão dos Guararapes – PE - Brazil) were used. 

  Maintenance of the fungus cultures  

The strains of fungi were maintained in a Sabouraud–agar medium of the following 

composition: peptone (10g/L), glucose (40g/L), NaCl (7.5g/L), meat extract (3.5g/L), agar 

(12g/L), distilled water (1L). The pH was adjusted to 4.5 and the sterilization was accomplished 

at 110oC for 20 minutes. The strains were stored at 5oC.   

Biomass 

 The mixed and isolated fungus cultures, in different types of starches, were cultivated in 

Erlenmeyer flasks containing a Sabouraud-agar medium of 25/75% m/m starch/glucose and 

100% starch, respectively. The initial spore concentration was 106 spores/mL. The growth was 

obtained through agitation at 200rpm at room temperature during 14 days. After the growth had 

come to a stop/was completed, the content of each flask was filtered through J.PROLAB No 

0,007 filter paper. Harvested biomass was washed twice with 200 mL of distilled water and 

dried at 105 + 1oC. This experiment was carried out in triplicate.   

 

 



LIMA, S.M. 112

   Amylolitic activity  

 The test for detection of the formation of amylases was accomplished cultivating the fungi in 

petri dishes containing a Sabouraud-agar medium of 25 and 100% starch, respectively. Each 

dish was inoculated with a platinum needle and incubated at 28°C for 7 days. Amylolitic 

activity was validated, in triplicate for each fungus, through the addition of metallic iodine 

producing a blue coloration in the presence of starch.   

For quantitative evaluation of the amylase enzyme the respective diameters of de cycle 

and the colony were measured (Lima, 1999; Rodrigues & Garcia, 1993).  

The areas of the degradation cycle were calculated applying the formulas:   

 S = (dc/2)2π- (dco/2)2π 

Where: S = area of the cycle or total activity   

 dc = Diameter of the cycle  

 dco = Diameter of the colony   

 

Processing of the film  

  In this study LDPE/starch blends were utilized, in the proportion of 80/20 (m/m), mixed by 

fusion in the mixture chamber of a HAAKE 90 rheometer, under the following conditions: 

control temperature: 140°C; maximum torque: 50 Nm; rotor velocity: 50 rpm; total time of 

mixing: 10 min. The LDPE/starch blend resins, which were processed in the rheometer, were 

triturated and compressed in a hydraulic press. 

Biodegrading Activity Test in Polymeric blends 

The mixed culture of the microorganism was tested with regard to their ability to degrade 

polymeric films according to the methodology developed by Lee et al. (1991). 

  The modification in the structure of the polymeric can be investigated through the thermal 

properties of the films by Differential Scanning Calorimetry (DSC) and mechanical tests. 

 

 



LIMA, S.M. 113

Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

A Thermal properties study was conducted using a Shimadzu thermal analyzer with a DSC TA-

50 module in a nitrogen atmosphere. Samples of 5-10 mg were sealed in aluminium dishes and 

subjected to heating-cooling cycles. The sample was heated up at a rate of 10oC /min. 

  Mechanical test 

  The mechanical tests were conducted in an EMIC DL 500 MF universal testing machine, 

observing the ISO 37 norm. On the basis of this analysis the tensile strength and elongation at 

break percentage were determined. 

All results obtained were appraised through statistical analyses, using the program STATISTIC 

22 (1998). 

   

RESULTS AND DISCUSSION 

 

The results of this study will be presented in two parts. The selection of the starch and secondly 

the evaluation of the biodegradation of the blends.   

   

Selection of the starch   

 Figure 1 presents the biomass of the isolated and mixed cultures of the fungi Phanerochaete 

chrysosporium and Talaromyces wortmannii, in the different types of starch, in a culture 

medium containg 25/75% m/m starch/glucose. The Phanerochaete chrysosporium fungus 

presented favorable growth in the medium containg starch of the amidex 3 and Fox5901 types 

(Figure 1a). It is believed that the structural characteristics of those starches favored the growth 

of that fungus.  Amidex 3 is a regular starch extracted from hybrid corn, composed of 25% 

amylose and 75% amylopectin. In this type of starch there is an amorphous and crystalline area, 

due to the presence of amylopectin and amylose, respectively. The enzymatic attack possibly 

favored the liberation of the glucose initially in the disordered area in the structure of the starch, 

which consumed as a source of complementary carbon.  
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(PLEASE INSERT FIGURE 1) 

 

The Fox5901 starch (Figure 2) is a modified starch that contains in its structure a cation (N+) 

and an anion (P-). The Phanerochaete chrysosporium fungus presented favorable growth in this 

type of starch (Figure 1a). It is believed that besides carbon source, the other nutrients such as 

phosphorus and nitrogen may have contributed to the consumption of this type of starch.   

(PLEASE INSERT FIGURE 2) 

The behavior of the Talaromyces wortmannii fungus in the medium containing 25% starch 

demonstrates that the starches Amidex 3 and Fox5901 were responsible for the most favorable 

biomass production when compared with the other types of starch (Figure 1b).   

The mixed culture presented better growth in the culture medium containing 25% regular 

starches (Amidex 3 and Amidex 4). Whereas the biomass production in the modified starches, 

the cationic starch and the amphoteric starch, resulted in the same statistic results (Figure 1c).   

 Figure 3 represents the biomass of the isolated and mixed cultures of the fungi 

Phanerochaete chrysosporium and Talaromyces wortmannii, in a medium of 100% starch. In 

the main the results show, in a general way, that the isolated and mixed cultures of the fungi 

produce more biomass in the medium of 100% starch than in the medium of 75% glucose and 

25% starch as shown in Figure 1. The Phanerochaete chrysosporium fungus presented the same 

biomass production (0.59g) in cultivation media Amidex 3 and Fox5901 (Figure 3a). The 

Talaromyces wortmannii fungus produced the largest quantity of biomass (0.28g) in the 

medium containing the Amisol starch (Figure 3b). This favorable cellular growth may have 

ocurred because it concerns a starch degraded by thermochemical conversion; dextrin, that is, a 

starch of low molecular weight. However, the growth of the mixed culture (Figure 3c) was very 

satisfactory in the studied types of starch, distinctly indicating as the best source of carbon the 

regular starches (Amidex 3 and Amidex 4).   
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One of the important factors in justifying the cellular growth of the fungi in different 

media of starch is the evaluation of the production of the amylase enzyme. Amylases are 

enzymes that hydrolyze starch molecules resulting in a variety of products of low molecular 

weight, composed of units of glucose, which are consumed as a carbon source by the fungi. 

(PLEASE INSERT FIGURE 3) 
  
In the main, the microorganisms produce two categories of amylase: 

endoamylases and exoamilases. Endoamylases catalyze hydrolysis in the 

interior of the starch molecule randomly. This causes the formation of 

linear and branched oligosaccharides of various chain lengths. Exoamylases 

hydrolyze from the non-reducting end, successively resulting in short end 

products (Gupta, et al., 2003).               

Figure 4 shows the amylase production by the Talaromyces wortmannii 

fungus in different types of starch over a period of 7 days. Figure 4a represents 

the amylase production in the medium containing 25% starch and 75% glucose, 

indicating that the production was more pronounced in the medium containing the 

regular starch Amidex 3 (3.3 cm2). According to Figure 4b, the enzyme production 

in the medium containing 100% starch also induced a higher production of this 

enzyme brought about by the fungus. The regular starch Amidex 3 (3.3 cm2) and 

the modified starch Fox5901(3.0 cm2) are distinctively indicated as favorable.   

(PLEASE INSERT FIGURE 4) 
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In all the types and compositions of starch, the Phanerochaete chrysosporium fungus 

presented a fast cellular growth over the whole area of the dish, complicating the detection of 

the amylase production.   

 The results obtained in the cellular growth and amylase production by the 

Phanerochaete chrysosporium and Talaromyces wortmannii fungi in the medium containing 25 

and 100% starch were satisfactory. Therefore, they may indicate that the types of starch studied 

are able to compose biodegradable polymeric blends. 

 

Evaluation of the biodegradation of the blends   

For the evaluation of the biodegradation of the polyethylene/starch blend by the mixed 

culture of the fungi, the Fox5901 starch was used. It is a modified starch, compatible with 

polyethylene presenting low cost when compared to the regular starch.    

To evaluate the compatibility of the polyethylene and starch mixture, thermal analyses 

of the starch, polyethylene and polyethylene/starch they were carried out.   

Figure 5 presents the thermal analysis of the LDPE, the starch and the polyethylene/starch 

blends. The LDPE (Figure 5a) presents a glass transition temperature of 83oC and a melting 

temperature of 115oC. Whereas the amphoteric starch Fox5901 presents a melting temperature 

of 64oC (Figure 5b). The mixture of LDPE with starch (Figure 5c), in the proportion of 80/20 

m/m, resulted in a compatible blend, with only one melting temperature (107oC), thus 

characterizing a new type of polymeric material, with a predominantly crystalline area.    

The results of DSC on the polyethylene/starch blends incubated with the mixed culture 

of the Phanerochaete chrysosporium and Talaromyces wortmannii fungi for 30 days presented 

a small variation in the melting temperature, as well as, a decrease in the fusion temperature, 

which may indicate an alteration of the degree of crystallinity of the polyethylene/starch mixture 

(Table 2) deriving from the degradation of the blends by the fungi when compared to the blends 

without the presence of the fungi (white).   
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Table 3 shows the results of the mechanical tests of the polyethylene/starch 

blends before and after the biodegradation. The blends that were inoculated with the 

fungi, presented a 32% decrease in the tensile strength, whereas the elongation at break 

presented a 5% increase when compared to the blends that were not inoculated with the 

microorganisms (white). There was no significant difference in the mechanical 

properties of the blends without inoculation of the fungi with the white. 

(PLEASE INSERT FIGURE 5) 

(PLEASE INSERT TABLES 2 AND 3) 

It is believed that with the increase time of exposure of the blends to the fungi, the 

modifications of the mechanical and thermal properties should be more accentuated since the 

microorganisms will continue to act on the biodegradation process.   

 

CONCLUSION   

    

The cellular growth of the isolated and mixed cultures of the Phanerochaete 

chrysosporium, Talaromyces wortmannii fungi, in the different types of starch, in the culture 

medium containing 25% and 100% starch was verified. The regular starch Amidex 3 and the 

modified starch Fox5901 stood out in relation to the cellular growth.   

The Talaromyces wortmannii fungus proved to be a good producer of the amylase 

enzyme, in the different types of starch, and in the culture medium containing 25% and 100% 

starch; once more the regular starch, Amidex 3 and the modified starch Fox5901 stand out. 

In spite of the short time that the blends were exposed to the fungi, it can be concluded that the 

microorganisms promote physical and chemical changes in the structure of the blend, modifying 

its thermal and mechanical properties. The alteration of the degree of crystallinity and the 

decrease in the tensile strength as well as the increase in the percentage of elongation at break, 

may indicate the modification provoked by the biodegradation process.   
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Table 1 Vinhas et al. 
 
 
PRODUCT  TYPE OF 

STARCH  
SOURCE OF 
STARCH   CHARACTERISTICS  

Amidex 3 Regular Hybrid corn High Mw and 
Viscosity, retrogrades   

Amidex 4 Regular Corn waxy  
High Mw and  
Viscosity, no-
retrogrades   

Amisol  Dextrin Hybrid corn Low Mw and Viscosity  

Fox 5814 Cationic  Hybrid corn high substitution degree  

Fox 5901 Amphoteric  Hybrid corn Low substitution degree  

Obs: Hybrid corn = 27% amylose and 73% amylopectin   
         Waxy Corn = 100% amylopectin 

Mw= Molecular weight 
 
 

Table 2 Vinhas et al. 

 
Sample Incubation 

period (days) 
Tm (oC) ∆Hm 

Ao 0 107,5 11,2 
B 30 107,4 18,9 
A1 30 109,8 9,17 

A0 = polyethylene/ starch blend without inoculation.   
A1 = polyethylene/ starch blend after inoculation of the fungi, period 30 days.   
B = white (polyethylene/ starch blend in the same conditions of A1 without the presence of the fungi).   

 
 

Table 3 Vinhas et al. 

 
Sample Incubation period 

(days) 
%El σ (MPa) 

A0 0 30.65+0,26 5.69+0,54 

B 30 31.06+0,56 4.70+0.56 

A1 30 32.48+0,35 3.22+0.33 

A0 = polyethylene/ starch blend without inoculation.   
A1 = polyethylene/ starch blend after inoculation of the fungi, period 30 days.   
B = white (polyethylene/ starch blend in the same conditions of A1  without the presence of the fungi).   
%El = percentage elongation at break.   
σ = Tensile strength   
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 Figure 1 Vinhas et al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 2 Vinhas et al. 
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Figure 3 Vinhas et al. 
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Figure 4 Vinhas et al. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 Vinhas et al. 
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