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Introdução 

 O modelo de crescimento econômico que vem sendo usado 

atualmente gera enormes desequilíbrios; um nível de riqueza e 

fartura no mundo nunca alcançado, porém, a miséria, a 

degradação ambiental e a poluição aumentam a cada dia; 

 

 Diante desta constatação, surge a idéia do Desenvolvimento 

Sustentável (DS), buscando conciliar o desenvolvimento 

econômico com a preservação ambiental e, ainda, combater a 

pobreza no mundo; 

 

 Para ser alcançado o DS, a proteção do ambiente tem que ser 

entendida como parte integrante do processo de 

desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente; 



 De acordo com o relatório da Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico (PNSB) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) no ano 2000, em 24 horas o Brasil produz 

230.000 toneladas de resíduo sólido; 

 

 Na maioria das vezes, esses resíduos sólidos são descartados 

de maneira indiscriminada em ambientes que não são 

adequados para uma posterior reciclagem ou reaproveitamento 

desse material;  

 



 A Composição do Resíduo Sólido Urbano (RSU) se divide em 

resíduos orgânicos, que correspondem a 60% do lixo coletado; 

materiais recicláveis, correspondem a 35% do lixo (papel, metais, 

vidros, plásticos, alumínio, etc) e resíduos não aproveitados, que 

correspondem a 5%; 

 

 A reciclagem dos resíduos sólidos é fonte de empregos além de 

se pode obter uma série de benefícios como a melhoria na 

limpeza das cidades, diminuição da poluição do solo, da água, do 

ar e, também, evita o desmatamento.  

 



 Dentre os diversos tipos de RSU, os materiais poliméricos, 

apresentam-se com um volume cada vez maior em sua 

composição;  
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 Presume-se que, atualmente, são produzidos e consumidos 20 

vezes ou mais de plásticos que a 50 anos; 

 

 Devido a essa crescente utilização de materiais poliméricos por 

químicos, engenheiros, cientistas em geral, entre outras áreas, 

propõe-se que vivemos a  

 

Era dos Polímeros  

elastômeros 

fibras plásticos 



 Uma boa parcela dessa produção, especificamente, a área de 

embalagens, tem seu uso restrito a uma única vez, e logo em 

seguida são descartados em aterros sanitários, lixões, ruas, 

cursos d’água e no meio ambiente.  



 Na sociedade contemporânea, os polímeros vêm substituindo 

gradualmente os materiais convencionais em quase todos os 

setores da economia, não só por seu baixo custo, mas também 

em conseqüência do desenvolvimento contínuo de sua 

funcionalidade; 

 

 Apesar do apelo visual comercialmente interessante, são as suas 

propriedades físicas e químicas que os fazem tecnologicamente 

atraentes; 

 

 Os polímeros degradam-se por vários mecanismos e essa 

deterioração pode dar-se de forma gradual ou mais rapidamente. 

Em particular, os polímeros formados por hidrocarbonetos são 

resistentes ao ataque químico e biológico, de tal forma que isso 

lhes assegura longevidade mediante microorganismos; 



 Dada à principal propriedade da grande maioria dos polímeros, a 

durabilidade, um sério problema acompanha o homem 

contemporâneo: a enorme quantidade de resíduos produzidos 

nas comunidades sociais, principalmente nos grandes centros 

urbanos.  

Fonte: http://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/lixo-e-entulho-nas-ruas-de-sao-paulo-14.html  
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Volume médio diário de resíduos coletados em SP no ano de 2008: 

- Resíduo Domiciliar - 9.500 toneladas 

- Resíduo de Serviço de Saúde - 90 toneladas 

- Resíduo de Varrição - 270 toneladas 

- Resíduo Inerte - 3.000 toneladas 

- Resíduo Seletivo - 130 toneladas 

- Outros - 1.300 toneladas 

Fonte: http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/servicoseobras/coletadomiciliar/0001  

Fonte: http://www.plastivida.org.br/2009/Reciclagem_Energetica.aspx  

http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/servicoseobras/coletadomiciliar/0001
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Os Plásticos são os vilões? 

Os vilões somos nós! 

“Pessoas, prefeituras, governos estaduais e 

federal” 



Soluções? 

 Reciclagem: Mecânica, química e energética 

 Polímeros biodegradáveis? 



 Polímero: Os polímeros são macromoléculas formadas a partir 

de unidades estruturais menores (monômeros). O número de 

unidades estruturais repetidas numa macromolécula é chamado 

grau de polimerização; 

 

 Biopolímero: É um polímero obtido a partir de matéria-prima 

renovável; 

 

 Degradação: Quando aplicada à área de polímeros, este termo 

se aplica a qualquer mecanismo que leve a danos irreversíveis 

de algum tipo de propriedade; 

 

 Fragmentação: devido a redução da massa molar, o polímero 

se torna frágil e se fragmenta; 

Definições 



 Biodegradação: é a degradação catalisada por 

microorganismos, que leva a fragmentação acompanhada de 

danos em algum tipo de propriedade, seguida da mineralização 

(formação de dióxido de carbono e/ou metano, água e biomassa);  

 

 Polímero Biodegradável: é um polímero o qual é susceptível ao 

processo de biodegradação; 

 

 Biodegradabilidade (embalagens): é a avaliação do tempo 

necessário para que o processo de mineralização atinge 90% ou 

mais de conversão de carbono disponível na amostra em 180 dias 

(ABNT NBR 15448-2, ISO 14852-9, EN 13432-00); 



 Polímeros Oxi-biodegradáveis: pertencem à categoria da 

poliolefinas tradicionais (polietileno, polipropileno e poliestireno), nas 

quais é adicionado um catalisador que acelera a oxidação do 

polímero, causando sua “quebra” em moléculas menores. Esses 

fragmentos menores são então degradados pelos microorganismos 

existentes na natureza como fonte de energia. 

 

 

 Plástico ambientalmente degradável (PAD): Material de base 

polimérica que: 

- garante um nível de desempenho equivalente a um plástico 

convencional durante o tempo de vida útil; 

- degrada, após o tempo de serviço, em compostos de baixa massa 

molar pela ação combinada de diversos agentes ambientais 

(biológicos, físicos e químicos); 

- o processo de degradação deverá conduzir à formação de dióxido 

de carbono, água e biomassa celular, em níveis semelhantes aos 

materiais naturais biodegradáveis, e sem a formação de resíduos 

permanentes ou tóxicos. 



Polímeros biodegradáveis 

Origem Natural Origem Mineral 



Aplicações 



Métodos de Avaliação da 

Biodegradabilidade em Polímeros  



“Plate” Testes 



Perda de massa 



Testes de Sturm (emissão de CO2) 



Respirômetro de Bartha (emissão de CO2) 



Normas nacionais e 

internacionais relacionadas a 

biodegradação de plásticos 

- ASTM D5511-94 Standard Test Method for Determining Anaerobic 

Biodegradation of Plastic Materials Under High-Solids Anaerobic-

Digestion Conditions; 

 

- ASTM D5338-98e1 Standard Test Method for Determining Aerobic 

Biodegradation of Plastic Materials Under Controlled Composting 

Conditions; 

 

- EN 13432:2000 Requirements for packaging recoverable through 

composting and biodegradation; 

 

- EN 14045:2003 Packaging – Evaluation of the disintegration of 

packaging materials in practical oriented tests under defined composting 

conditions; 



- ISO 14851:1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability 

and disintegration of plastics materials in an aqueous medium – Method 

by measurement the oxygen demand in a closed respirometer; 

  

- ISO 14852:1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability 

and disintegration of plastics materials in an aqueous medium – Method 

by analysis of evolved carbon dioxide; 

 

- ISO 14855:1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability 

and disintegration of plastics materials under controlled composting 

conditions – Method by analysis of evolved carbon dioxide; 

 

- ABNT NBR 15448-1 Embalagens plásticas biodegradáveis e/ou de 

fontes renováveis. Parte 1: Terminologia; 

 

- ABNT NBR 15448-2 Embalagens plásticas biodegradáveis e/ou de 

fontes renováveis. Parte 2: Biodegradação e compostagem – Requisitos e 

métodos de ensaio. 

 



Mercado Mundial dos Polímeros 

Biodegradáveis  

 A demanda dos polímeros biodegradáveis vem crescendo a 

cada, numa taxa anual de 20-30%. Contudo, ainda é menos que 

0,1% do mercado plástico mundial; 

 

 Essa pequena demanda está ligada aos poucos produtos 

encontrados no mercado, aos altos preços, baixa performance e 

pouca atenção a sua legislação; 

 

 As novas possibilidades de se produzir PB’s  a partir de fontes 

renováveis, tornou-se um grande aliado do crescimento dos 

PB’s; 



 Após os anos 80 as indústrias nos EUA e Europa iniciaram a 

produção de polímeros completamente biodegradáveis e que 

também apresentassem boas propriedades ; 

 

 A ICI do Reino Unido, em 1981 iniciou a comercialização dos 

polímeros BIOPOLTM (PHB e PHBV), sendo que hoje a produção 

desses produtos é feita pela Monsanto; 

 

 Um dos fatos mais importantes para o crescimento do mercado 

de plásticos biodegradáveis foi a criação da Cargill Dow 

Polymers pela Dow Chemical e Cargill nos anos 90 (PLA); 

 

 



 

 

 No final dos anos 90 uma grande número de companhias 

introduziram polímeros biodegradáveis derivados de matéria-

prima petroquímica. Participam desta lista a DuPont’s Biomax, 

Eastman’s Eastar Bio copolyester e BASF’s Ecoflex; 

 

 Uma empresa de consultoria da China acredita que a produção 

de PB’s a partir de fontes renováveis acarretará numa redução 

do consumo de petróleo entre 15 a 20% em 2025, devido a 

melhorias em suas propriedades e abertura de novos campos de 

aplicação, como nas áreas automotivas, medicinas e eletrônica. 



Algumas projeções mundiais feitas sobre o mercado de 

biopolímeros  

•  European Climate Change Programme (ECCP) indicou um 

crescimento na produção de Biopolímeros de 25 kt em 1998 para 

5000 kt em 2020; 

 

•  International Biodegradable Polymers Association & Working 

Groups (IBAW, Berlin) prevê uma produção de biopolímeros na 

Europa para cerca de 204 milhões de toneladas até 2020. 

Metade serão produtos compostáveis e a outra metade de 

materiais duráveis; 

 

•  Japanese Biodegradable Plastics Society (BPS) prevê um 

consumo de aproximadamente 200.000 t de polímeros 

biodegradáveis, dos quais 187.00 t serão biopolímeros. 



Fonte: http://www.bccresearch.com/report/PLS025C.html  

http://www.bccresearch.com/report/PLS025C.html


Considerações Finais  

 É importante lembrar que utilizar fontes renováveis por si só não 

garante um baixo impacto ambiental. Deve-se avaliar o processo 

de produção, performance técnica e suas opções de descarte 

(Análise de Ciclo de Vida);  

 

 Também deve-se focar em esforços na área de normas técnicas 

que certifiquem a biodegradabilidade; 

 

 Diferença entre Biopolímeros e Biodegradáveis, cada um com 

sua importância; 

 



Questionamentos  

 Qual melhor alternativa: Reciclar ou Biodegradar? 

 

 Apenas a produção de polímeros biodegradáveis é uma garantia 

de diminuição de acúmulo de resíduos plásticos? 

 

 Será necessário um símbolo para identificar os produtos obtidos 

a partir dos polímeros biodegradáveis ? 

 

 Um polímero biodegradável necessariamente terá que ser usado 

em produtos do tipo “one-way”? 

 

 Pode-se reciclar polímeros biodegradáveis? 



Quando eu falei que queria tudo biodegradável, eu 

não quis dizer que minha casa também fosse 

biodegradável! 





MackGraphe 

The graphene and nanomaterials 

research centre at Mackenzie 

Presbyterian University. 



MackGraphe’s mission is to 

investigate the properties of 

graphene and other 

nanomaterials with an applied 

engineering thinking, and to 

develop technologies that meet 

the society needs in close 

collaboration with the industry. 

 

MackGraphe 



Areas of  Interest 

Photonics 

Energy Composites 

Photonic devices for intra-

chip communications, 

datacenters and 

telecommunications 

Portable, light and 

durable energy 

storage devices 

Nanocomposite 

materials for high 

performance parts, 

coatings and packaging 

• Modelling and simulation of graphene and other 2D 

materials. 
Theory 



Research team 

+105 researchers 

Post-Doc fellows 

PhD students 

MSc students 

Undergrads 

Visiting 

professor 



Structure and investment 

MackGraphe started its activities in 2013 with a ~US$ 30 
million budget, which includes the construction of the 
building and of a ~200 m2 clean room.  
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The building 

You are here 

Offices 

Photonics 

Energy 

Composites 

Clean 

room, 

CVD lab 

and  

multiuser 

labs 
 

Spin offs 

Admin. 



Structure 


