
G
u

il
h

e
r

m
in

o
 Jo

sé
 m

a
c

ê
d

o
 F

e
c

h
in

e

O grande crescimento econômico mundial 
ocorrido com a Revolução Industrial trouxe à 
sociedade inúmeros aspectos positivos. Contu-
do, observou-se que o excesso de produção de 
materiais advindo desse crescimento ocasionou 
problemas que afetaram e ainda afetam toda a 
sociedade. 

Uma das primeiras preocupações foi a de-
gradação e a poluição ambiental. Ocorreu tam-
bém um aumento no percentual de população 
vivendo em condições de miséria. Desse modo, 
a expressão desenvolvimento sustentável passou a 
ser cada vez mais discutida, a fim de conciliar 
o desenvolvimento econômico com a preserva-
ção ambiental e, ainda, combater a pobreza no 
mundo. 

Um importante indicativo para o cresci-
mento econômico desordenado é a quantidade 
de lixo gerada e seu não reaproveitamento. De-
vido à sua baixa densidade, o material plástico, 
encontrado no lixo em maior volume, é alvo 
de críticas e postulado como grande vilão. No 
intuito de solucionar os problemas decorren-
tes da poluição ambiental gerada pelo resíduo 
plástico, são propostas três soluções: recicla-
gem (reprocessamento e reúso), incineração e 
uso de polímeros biodegradáveis. A reciclagem 
e a incineração são temas bastante recorrentes 
e extremamente estudados. No caso do uso de 
polímeros biodegradáveis, muito ainda precisa 
ser aprofundado e esclarecido, principalmente 
quanto à comprovação da biodegradabilidade e 
à metodologia usada para tal.

Atualmente, os polímeros biodegradáveis 
tornaram-se alvo de diversas publicações nacio-
nais e internacionais, em congressos ou revistas 
especializadas. Esse tema deixou de ser discuti-
do apenas por pesquisadores e entrou no senso 
comum da sociedade, podendo ser encontrado 
em diversas reportagens de diferentes mídias. 

Guilhermino José Macêdo Fechine é gra-
duado em Engenharia de Materiais e mestre em 
Engenharia Química pela Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB); doutor em Química pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); 
e pós-doutor pelo Instituto de Química e pela 
Escola Politécnica, da Universidade de São 
Paulo (USP).

No pós-doutoramento na Escola Politécni-
ca, fez estágio na Newcastle University, Ingla-
terra. Atualmente, é professor e pesquisador na 
Escola de Engenharia da Universidade Presbi-
teriana Mackenzie (UPM). Em 2013, foi profes-
sor visitante no Graphene Research Centre da 
National University of Singapore (NUS), Cin-
gapura, experiência na qual uniu seu conheci-
mento prévio em polímeros com o grafeno.

Durante sua carreira acadêmica, dedicou-se 
aos temas: degradação e estabilização de políme-
ros, hidrogéis e polímeros biodegradáveis. 

No ensino, dedica-se a disciplinas de gra-
duação e pós-graduação, tais como: Estrutura e 
Síntese de Polímeros, Degradação e Estabiliza-
ção de Polímeros, Processamento de Polímeros 
e Nanomateriais.

Guilhermino José macêdo Fechine

Tipos, mecanismos, normas
e mercado mundial

O uso de polímeros biodegradáveis não é uma 
novidade. Sacolas para supermercado, tubos para 
germinação de sementes, filmes para cobertura de 
plantações, suturas e parafusos bioabsorvíveis para 
uso em cirurgias são apenas alguns exemplos de 
aplicações desse tipo de material. Estamos vivendo 
o início da era dos polímeros biodegradáveis e, 
portanto, existe a necessidade de maior esclare-
cimento desse assunto. 

Este livro traz, de forma didática e ilustrativa, 
informações dos diferentes tipos de polímeros 
biodegradáveis (naturais e sintéticos) e colabora 
para um maior entendimento do leitor a respeito 
dos biodegradativos sofridos por esses polímeros. 
Também indica e exemplifica as principais nor-
mas nacionais e internacionais que avaliam a 
biodegradabilidade dos polímeros, destacando 
suas particularidades. Além disso, apresenta uma 
avaliação do mercado mundial dos polímeros 
biodegradáveis.
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Atualmente, o tema polímeros biodegradáveis é alvo de diversas 
publicações, de congressos e de eventos científicos, nacionais e interna-

cionais. Esse assunto deixou de ser apenas discutido por pesquisadores 
e entra no senso comum da sociedade, sendo encontrado em diversas 
reportagens e em diferentes mídias.

Esse livro tem como principal objetivo informar os leitores so-
bre os vários tipos de polímeros biodegradáveis (naturais e sintéticos) 
– como propriedades térmicas, mecânicas, entre outras – e sobre o 

processo biodegradativo sofrido por eles, que varia de acordo com o 

meio (temperatura, pH, tipo e quantidade de micro-organismos) no 
qual são submetidos. Além disso, descreve as principais normas nacio-

nais e internacionais que avaliam a biodegradabilidade dos polímeros, 

destacando suas particularidades e informando a escolha correta para 
cada tipo de aplicação. Também tem como proposta apresentar uma 
avaliação do mercado mundial dos polímeros biodegradáveis, ilustrando 
o crescimento na demanda e no consumo desses materiais.

Inicialmente, o uso de polímeros biodegradáveis estava apenas 

ligado a uma das soluções para diminuição dos resíduos sólidos urbanos 
(RSU) e ao desenvolvimento sustentável, no entanto, para melhor enten-
der isso, uma breve introdução sobre esses assuntos e suas correlações 
com os polímeros será apresentada a seguir.

O modelo de crescimento econômico usado atualmente gera 
enormes desequilíbrios: por um lado, riqueza e fartura no mundo em 
níveis jamais alcançados; por outro, miséria, degradação ambiental e 

INTRODUÇÃO
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poluição que aumentam a cada dia. Diante dessa constatação, surge a 

busca pelo desenvolvimento sustentável (DS) na tentativa de conciliar o 

desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e, ainda, com-

bater a pobreza no mundo. O desenvolvimento harmônico é exatamente 

o que propõem os estudiosos em DS, que o definem como: “equilíbrio 

entre tecnologia e ambiente, relevando-se os diversos grupos sociais 

de uma nação e também dos diferentes países na busca da equidade e 

justiça social” (CAVALCANTI, 1995). Para alcançar o DS, a proteção do 

ambiente precisa ser entendida como parte integrante do processo de 

desenvolvimento e não ser considerada isoladamente (BARTOLOMEU; 

CAIXETA FILHO, 2011).

De acordo com os relatórios da Pesquisa Nacional de Sane-

amento Bá si co  (PNSB),  realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Esta tística (IBGE), em 2000, o Brasil produziu 228.413 toneladas de 

resíduos sólidos e, em 2008, passou a produzir 259.547 toneladas, em 

24 horas (IBGE, 2000; IBGE, 2008). Contudo, o mais interessante des-

sas pesquisas não é a quantidade de resíduos sólidos gerados, e sim a 

disposição destes. Em 2000, 21,16% eram dispostos em lixões, sendo 

este valor diminuído para 17,61% em 2008; em aterros sanitários, o 

percentual subiu de 36,18% para 64,59%, no mesmo período.

Outro dado relevante, porém, preocupante, é que ocorreu uma 

diminuição no aproveitamento do potencial econômico desses resíduos. 

Entre os anos de 2000 e 2008, o direcionamento para usinas de compos-

tagem diminuiu de 2,87% para 0,63%, e os resíduos sólidos destinados 

à incineração (geração de energia térmica e/ou elétrica) diminuíram de 

0,45% para 0,03%. Essa superprodução de lixo ocorreu em decorrência 

das mudanças de hábitos dos brasileiros. Por exemplo: nos anos 1960 

e 1970, os brasileiros produziam a maioria dos alimentos em casa, 

enquanto nos dias atuais compra-se quase tudo em supermercados, 

crescendo assim o número de embalagens de plástico, de papel, de vidro 

e de metal que são descartadas após o uso. Essa quantidade de lixo 

gerada acarreta uma série de problemas, já que o meio ambiente leva 
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muito tempo para decompor alguns detritos provenientes de descartes 

industriais e domésticos.

Na composição do resíduo sólido urbano (RSU), encontram-se 

materiais orgânicos, materiais recicláveis e aqueles resíduos que não 

são aproveitados, porém, em grande minoria. A reciclagem dos resíduos 

sólidos – questão muito debatida em todos os países dos cinco con-

tinentes – é fonte de empregos e de uma série de benefícios sociais 

e ambientais, tais como melhorar a limpeza das cidades, diminuir a 

poluição do solo, da água e do ar, além de, indiretamente, evitar o des-

matamento. Dentre os diversos tipos de RSU, os materiais poliméricos 

apresentam-se com um volume cada vez maior em sua composição. 

Devido a essa crescente utilização de materiais poliméricos por quími-

cos, engenheiros, cientistas em geral, surgiu uma nova realidade: a de 

que estaríamos vivendo a era dos polímeros.

Os polímeros se dividem em naturais e sintéticos; estes últimos 

podem ser obtidos a partir de monômeros oriundos de fontes renováveis 

ou não. O diferencial dos polímeros se encontra em sua aplicabilidade, 

que oriunda do tipo de material do qual são compostos, ou seja, plásticos, 

fibras, elastômeros ou borrachas. Na sociedade contemporânea, os po-

límeros vêm substituindo gradualmente os materiais convencionais em 

quase todos os setores da economia, não só por seu baixo custo, mas 

também pelo desenvolvimento contínuo de sua funcionalidade. Apesar 

do apelo visual comercialmente interessante, são suas propriedades 

físicas e químicas que os fazem tecnologicamente atraentes; todavia, 

são estas mesmas propriedades que os tornam vilões do meio ambiente. 

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 micro-organismos. Devido à principal 

propriedade da grande maioria dos polímeros, a durabilidade, um sério 

problema acompanha o homem contemporâneo: a enorme quantidade 

de resíduos produzidos nas cidades, principalmente nos grandes centros 
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urbanos. Esses resíduos – constituídos, em grande parte, por polímeros 
sintéticos – podem levar mais de uma centena de anos para se decom-
por, provocando graves problemas ambientais, a menos que ocorra um 
sério trabalho de seletiva reciclagem desses resíduos.

Como solução para os problemas decorrentes da poluição am-
biental gerada pelo resíduo plástico, são propostas três soluções: reci-

clagem, incineração e uso de polímeros biodegradáveis (PB). A literatura 

especializada apresenta os diversos tipos de reciclagem, incineração 
e biodegradação como metodologias indispensáveis para o desenvol-
vimento econômico e a preservação ambiental e de recursos natu-
rais. Contudo, essas alternativas sozinhas não atendem a necessidade 
mundial diante do grande volume de plásticos descartado diariamente. 
Na busca por novas soluções e como alternativa aos polímeros con-

vencionais, os polímeros biodegradáveis têm alçado uma posição de 
destaque. Dessa maneira, as pesquisas em torno desses materiais 

atingem proporções cada vez maiores. Além do aspecto ambiental, o 
esgotamento inexorável da principal fonte de matéria-prima para os 
polímeros sintéticos – o petróleo – implica na aceleração da busca por 
alternativas industrialmente realizáveis. 
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materiais advindo desse crescimento ocasionou 
problemas que afetaram e ainda afetam toda a 
sociedade. 

Uma das primeiras preocupações foi a de-
gradação e a poluição ambiental. Ocorreu tam-
bém um aumento no percentual de população 
vivendo em condições de miséria. Desse modo, 
a expressão desenvolvimento sustentável passou a 
ser cada vez mais discutida, a fim de conciliar 
o desenvolvimento econômico com a preserva-
ção ambiental e, ainda, combater a pobreza no 
mundo. 

Um importante indicativo para o cresci-
mento econômico desordenado é a quantidade 
de lixo gerada e seu não reaproveitamento. De-
vido à sua baixa densidade, o material plástico, 
encontrado no lixo em maior volume, é alvo 
de críticas e postulado como grande vilão. No 
intuito de solucionar os problemas decorren-
tes da poluição ambiental gerada pelo resíduo 
plástico, são propostas três soluções: recicla-
gem (reprocessamento e reúso), incineração e 
uso de polímeros biodegradáveis. A reciclagem 
e a incineração são temas bastante recorrentes 
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