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Prefácio 

 

O presente guia sobre Polímeros ou Plásticos Ambientalmente Degradáveis (PADs), ou 
“GreenPla” em inglês, foi preparado com o intuito de esclarecer os leitores sobre um assunto 
que muito se fala em todo mundo, mas ainda pouco assimilado por muitos, pela falta de 
informações ou por informações desencontradas, levando a interpretações errôneas.  
Com o acorde do ICS (International Center for Science and High Technology), através do 
Coordenador do grupo dos PADs, Prof. Dr. Stanislav Miertus, as autoras traduziram este guia 
e acrescentaram algumas informações adicionais, para que fosse mais uma ferramenta 
esclarecedora.   
Assim, dedica-se este guia aos profissionais de nível Técnico e Universitários iniciando carreira 
acadêmica, quanto aos profissionais dedicados ao setor Industrial. Para que todos possam 
acompanhar a linguagem utilizada, faz-se uma breve definição, no fim deste guia, para 
esclarecer os significados das palavras “Polímero” e “Plástico”, que muitos usam como 
sinônimo. 
A maioria do texto e dos conceitos apresentados tem a colaboração de cientistas dedicados, de 
vários países, na área de polímeros ou plásticos ambientalmente degradáveis, os quais vem 
trabalhando na fundamentação dos conceitos sobre EDPs; bem como na elaboração das 
normas e testes padrões de análise e certificação destes materiais.  
Espera-se que o leitor possa ter suas dúvidas esclarecidas, sobre EDPs, podendo tirar suas 
próprias conclusões sobre as vantagens de se utilizar tais matérias, os quais não pretendem 
substituir os plásticos já existentes, mas atuar em nichos onde sua aplicação não só é 
interessante, mas também necessária para que o desenvolvimento sustentado seja garantido. 
Esclarecemos, por fim, que este documento representa a opinião de vários especialistas 
internacionais na área, que convivem com situações regionais e sociais que nem sempre são 
idênticas à realidade brasileira. Portanto, o leitor deve manter isso em mente, atentando para as 
igualdades e diferenças existentes, tirando suas próprias conclusões.  
 

 
Lucia H. Innocentini-Mei  

Pilar Drummond Sampaio Corrêa Mariani 
 
 
 

Campinas, 16 de Outubro de 2005 
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Dr. Ramani Narayan (Chemical Engineering College of Michigan State University) 

Dr. Fred Edgecombe (Canadian Consultant of Canadian Plastics Industry 

Association). 

Dr. Graham Swift (Rohm and Haas Company). 
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DR. Michel Vert (Member of the Société Européenne de Biomatériaux since1980 and  

Member of the Société Américaine des Polymères biodégradables dans 
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OPORTUNIDADES EM POLÍMEROS E PLÁSTICOS AMBIENTALMENTE 
DEGRADÁVEIS (PADS) 
 
O desenvolvimento na segunda metade do século XX foi profundamente caracterizado pelo 

surgimento dos materiais poliméricos e plásticos, os quais constituem atualmente boa parte dos 

materiais utilizados pelo homem. Pode-se dizer seguramente que os polímeros ou plásticos 

representam um dos alicerces para o atual nível de desenvolvimento, nos critérios de saúde e 

sobrevivência das pessoas ao redor do mundo. Espera-se que esse extraordinário sucesso 

continue no século XXI, quando a demanda por estes materiais deverá sofrer um aumento de 

duas a três vezes. A maior parte deste crescimento será resultado do aumento no consumo de 

polímeros ou plásticos nos países em desenvolvimento, onde o consumo per capta anual varia 

entre 1 e 15 kg, comparados a aproximadamente 100 kg em países industrializados. 

O crescimento explosivo do consumo de polímeros ou plásticos tem tornado necessária a 

produção de substitutos ambientalmente sustentáveis, importantes no gerenciamento de 

resíduos. Inúmeras disposições, tecnologias de reciclagem e reutilização foram desenvolvidas 

para conter o problema do “lixo plástico”, mas todos possuem pontos fracos. Os polímeros ou 

plásticos ambientalmente degradáveis (PADs) abrem uma opção adicional de gerenciamento 

de resíduos em que a compostagem ocupa o papel principal. A degradabilidade destes 

materiais, após seu uso, permite que eles permaneçam no ciclo natural do carbono. Os PADs, 

com a opção de compostagem como um método de gerenciamento de resíduos, são pré-

concebidos para substituir artigos de plásticos convencionais nos segmentos onde reciclar é 

difícil, trabalhoso, e resulta em materiais de baixo custo e desempenho. A troca continuada da 

produção de polímeros ou plásticos, de recursos não-renováveis (ex. petróleo) por recursos 

renováveis, irá contribuir mais adiante com o desenvolvimento sustentável. Os PADs, à base 

de recursos renováveis, devem ser neutros em termos de emissão de gás carbônico, 

colaborando assim nas questões ambientais globais, para minimizar o efeito estufa e a emissão 

de gases. O gerenciamento de resíduos e o uso de recursos renováveis são as questões mais 

importantes no desenvolvimento e uso dos PADs.   

O aumento no interesse científico e industrial pelos PADs pode ser visto através do crescente 

número de referências de literatura e patentes, embora esta quantidade de pesquisas e trabalhos 

desenvolvidos sobre os mesmos ainda devam ser repassados para a produção industrial, 

aproveitando as experiências de inovações tecnológicas adquiridas  no passado. 

 



AFINAL: O QUE SÃO OS PADs ? 

 

Os plásticos ambientalmente degradáveis (PADs) compõem um vasto grupo de materiais 

poliméricos, naturais e sintéticos (feitos pelo homem) que sofrem alterações químicas, sob 

a influência de fatores ambientais. As alterações químicas devem ser acompanhadas de uma 

completa assimilação microbiana dos produtos da degradação, resultando em dióxido de 

carbono e água. Em outras palavras; segundo a Federal Toxic Substances Control Act 

(FTC), a ação microbiana deve promover a quebra de compostos orgânicos (substâncias 

naturais ou sintéticas contendo Carbono ) para produzir CO2 (dióxido de carbono), H2O 

(água), óxidos ou sais minerais de outros elementos. Se outros produtos são formados, estes 

devem ser associados aos processos metabólicos normais dos microorganismos. 

Em relação ao tempo de degradação, é desejável que ela, bem como a assimilação dos 

produtos de baixo peso molecular dela resultantes ocorram a uma taxa suficientemente 

rápida, de modo a evitar o acúmulo dos materiais no ambiente.   

 
OS PADS PODEM SER FEITOS A BASE DE FONTES RENOVÁVEIS E NÃO 
RENOVÁVEIS. 
 
PADs de fontes renováveis, que são oriundos da natureza (Figura 1) e utilizados como tal, ou 

modificados sem perder as características de biodegradação, podem ser : 

Celulose, amido, ésteres de amido, colágeno, viscose, acetato de celulose (DS<2), 

polihidroxialcanoatos, ácido polilático, etc. 

 

 

 



 
              Ilustração: Paulo Muppet (paulo.muppet@gmail.com) 

 

FIGURA 1 - Ilustração genérica do ciclo de produção e consumo de PADs pela 

natureza 

 

PADs  ORIUNDOS DE FONTES NÃO RENOVÁVEIS 

 

Álcool polivinílico, policaprolactona, copoliésteres alifáticos-aromáticos, blendas de amido e 

poliésteres biodegradáveis. 

As fontes renováveis utilizadas para a produção dos PADs podem ser compostos naturais 

simples (como aminoácidos ou açúcares) ou podem ser derivados de compostos naturais após 

sofrerem transformações químicas para fornecer um monômero apropriado para se obter o 

PADs desejado, como no caso do ácido lático produzido a partir da fermentação de açúcares, 

obtidos do amido de milho, que será transformado em poli(ácido lático) ou PLA. Polímeros 

naturais como amido, colágeno, quitina, celulose, dentre outros, também podem fornecer esses 

monômeros. 

Na natureza, os polímeros são produzidos por plantas, animais e microrganismos. Os 

polímeros naturais mais abundantes são os polissacarídeos e proteínas, que juntos representam 

algumas das substâncias naturais mais diversas e complexas. 



Ainda que se acredite que as substâncias naturais possam ser degradadas por processos 

naturais, isso não é sempre assim. Alguns compostos poliméricos naturais podem ser bastante 

resistentes a biodegradação e suas taxas de degradação são insuficientes para qualificá-los como 

PADs. Este é o caso da Lignina e certos tipos de madeiras que são utilizados ao ar livre, graças 

a alta resistência deles ao ambiente.  

Polímeros naturais também podem ser quimicamente modificados para torná-los mais 

processáveis. No entanto, a modificação química pode levar à redução da biodegradabilidade, 

visto que as enzimas específicas não reconhecem o novo substrato. Alguns exemplos de 

PADs, oriundos de polímeros naturais modificados incluem: Viscose, Acetato de celulose e 

Quitosana.  

PADs também podem ser produzidos de matérias primas de fontes não renováveis, mais 

comumente de óleo e gás natural. Entretanto, as fontes renováveis e não renováveis são 

freqüentemente indistinguíveis, quando se olha para o produto final. É possível preparar 

importantes matérias primas (reagentes de partida) de cada fonte para se obter os produtos 

finais. Um número de PADs depende de matéria prima de partida de ambas as fontes, sendo  

que o conceito de uma “impressão digital” ambiental para polímeros foi desenvolvido como 

uma medida do impacto ambiental causado por eles. 

Os PADs são freqüentemente utilizados como blendas (mistura de dois ou mais polímeros, 

mais comumente dois) ou compósitos, em que um ou mais componentes biodegradáveis são 

combinados para proporcionar um ótimo desempenho do produto final, o qual deverá manter 

ou aumentar a taxa de biodegradação e apresentar uma  completa  biodegradabilidade. Nestes 

casos, as aplicações mais comuns encontradas envolvem o uso do amido, como um aditivo em 

filmes biodegradáveis, e também o uso de fibras naturais (palha, linho, etc.) como reforço em 

matrizes de polímeros biodegradáveis para obtenção de biocompósitos. 

Para o verdadeiro PAD, é importante que todos os componentes da blenda ou compósito 

degradem e sejam assimilados por microrganismos a taxas aceitáveis, sem causar efeitos 

deletérios ao meio. 

 

Assim, independente da fonte de matéria prima, os PADs devem apresentar algumas 

propriedades; como: 

• Degradação e/ou biodegradação rápida, 

• Produtos de degradação bioassimiláveis (produção de CO2 e água por vias biológicas), 



• Fácil processamento, 

• Alta versatilidade; 

• Desempenho aceitável, 

• Preço aceitável para o uso desejado. 

 

DEGRADAÇÃO 
 
A degradabilidade é uma propriedade fundamental dos PADs. A degradação pode ser descrita 

como um processo irreversível, que leva a uma alteração significante na estrutura do material, 

sendo caracterizada tipicamente pela alteração nas suas propriedades (integridade, peso 

molecular, estrutura e força mecânica) e/ou pela sua fragmentação. A degradação dos PADs é 

causada pelas condições ambientais e pelos organismos vivos. Para propósitos práticos, a 

degradação dos PAD deve ser completa; ou seja, deve induzir à evolução de CO2, H2O e 

outros produtos bioassimiláveis, em um período determinado (Figura 2). 

 
 

 
                        Ilustração: Paulo Muppet (paulo.muppet@gmail.com) 

  

Figura 2-  Ilustração das vias de degradação de uma cadeia polimérica.  



 
 

VIAS DA DEGRADAÇÃO POLIMÉRICA 
 
 
A degradação de um polímero depende da natureza do mesmo e das condições ambientais, 

as quais podem variar desde a exposição a fatores abióticos (sol, calor, umidade) até a 

assimilação por um microorganismo vivo (bactérias e fungos). A degradação completa é 

alcançada em duas etapas: 

 

1) Fragmentação (quebra em muitas porções pequenas por fatores abióticos): 

 

No primeiro estágio da degradação, os PADs são degradados em partículas pequenas, o 

suficiente para que posteriormente os microrganismos possam utilizá-las como nutrientes. 

Esta etapa é conhecida como fragmentação e acarretará no desaparecimento visual do 

plástico. O processo deve gerar produtos de peso molecular de 1000 Da. Um exemplo de 

cadeia deste tamanho corresponde a 6 moléculas de glucose.  

 

2) Mineralização 

 

Na segunda etapa os produtos fragmentados, que atingiram peso molecular da ordem de 

1000 Da, são digeridos pelos microrganismos que usam a energia estocada, nas moléculas 

fragmentadas, para o seu crescimento. Tal processo é conhecido como mineralização, no 

qual os microorganismos produzem dióxido de carbono, água e uma pequena quantidade de 

outros produtos de degradação biocompatíveis. 

A mera fragmentação, ou a dissolução de um material, pode levar ao desaparecimento visível 

do mesmo, deixando compostos macromoleculares bioestáveis como resíduos. No ambiente, 

esses fragmentos ou macromoléculas dissolvidas podem acumular como “areia orgânica” ou se 

deslocar para o sistema aquático ambiental com conseqüências imprevisíveis. 

No organismo vivo, elas podem se acumular e provocar uma resposta prejudicial. A 

fragmentação ou a dissolução não representa uma prova de degradação ambiental. 

O destino ambiental e toxicológico dos produtos da degradação integram qualquer discussão 

sobre os PADs. É imprescindível que nem a degradação nem os produtos obtidos por ela 



causem qualquer alteração de longa duração no ambiente. O desenvolvimento sustentado a 

longo prazo somente pode ser assegurado após um completo entendimento do processo de 

degradação, incluindo todos os estágios e os efeitos dos produtos do mesmo. 

 
FATORES AMBIENTAIS CAUSADORES DA DEGRADAÇÃO 
 
 A degradação polimérica pode ser causada por uma quantidade indeterminada de 

diferentes fatores ambientais. Os mais comuns são: Calor, Luz solar, oxigênio, Água, poluição, 

microrganismos (bactérias, fungos, algas, etc.), macrorganismos (insetos, grilos,  caramujos, 

etc.), ação mecânica, vento e chuva, e assim por diante.  Dependendo do fator ambiental ativo, 

a degradação pode ser classificada em categorias como foto-degradação (por luz), termo-

degradação (por temperatura), biodegradação (por microorganismos), hidrólise (presença de 

água), degradação oxidativa (presença de oxigênio), dentre outras.  

 

Na realidade é comum encontrarmos dois ou mais fatores ativos atuando simultaneamente.  A 

compostagem é um exemplo de degradação em que mais de um fator ambiental entra em jogo. 

A degradação in vivo, importante para aplicações médicas dos PADs, também é considerada 

uma forma de degradação ambiental. 

Existem duas vias principais para a degradação dos PADs, a mineralização e a formação de 

biomassa. Essas vias são apresentadas na figura acima. A rota da esquerda mostra a degradação 

polimérica através de meios bioquímicos, onde os microorganismos, sob condições ambientais 

(atmosfera, água, nutrientes) satisfatórias, usam suas enzimas (catalisadores naturais) para 

degradar a cadeia polimérica. Se as condições satisfatórias estão ausentes, a degradação não 

pode ocorrer por essa via. 

A rota da direita é diferente, pois a fragmentação inicial da macromolécula depende de um 

processo abiótico (sem interferência de microorganismos). Nessa rota, as condições abióticas e 

reagentes (luz, água, calor, etc.) são necessárias para desencadear a fragmentação. Se não há o 

desencadeamento da fragmentação, a degradação não ocorre posteriormente. Se a 

fragmentação ocorreu com sucesso, a mineralização ocorrerá através das vias bioquímicas, 

pelas enzimas (catalisadores naturais) presentes nos microorganismos. 

 
TAXA DE DEGRADAÇÃO 
 



Polímeros em geral são materiais orgânicos e, apesar da alta estabilidade dos plásticos 

comerciais, todos eles degradam com o tempo. A taxa de degradação (tempo que o 

polímero leva para se degradar) é o que separa o que nós consideramos polímeros não 

degradáveis (polietileno, nylon, etc.) dos PADs. A classificação dos materiais poliméricos 

como PADs depende, em grande parte, da taxa de degradação sob certas condições. As 

taxas de degradação são fixadas para evitar o acúmulo dos materiais poliméricos no 

ambiente. Ciclos estabelecidos de compostagem são normalmente utilizados como padrões 

para as taxas de degradação dos PADs. 

 
 
REINTRODUÇÃO DOS PADs NO CICLO NATURAL  
 
Uma das maneiras de se aproveitar os produtos de degradação de resíduos orgânicos é através 

do processo de Compostagem, muito utilizado em países Europeus onde a oferta de espaço 

para se acomodar aterros é um ponto limitante para se considerar esta técnica. 

A compostagem é um processo bio-oxidativo controlado que, em condições adequadas de 

umidade, produz a degradação de resíduos heterogêneos por ação de uma flora bacteriana 

variada. 

Durante a compostagem, os microorganismos degradam aerobicamente parte da fração 

orgânica para produzir CO2, H2O e sais minerais, e a outra parte sofre um processo de 

humificação, resultando num composto estável que possui características apropriadas para a 

utilização como biofertilizante (Vlyssides e col, 1996); Tomati e col., 1996; Paredes e col., 2000; 

Bertoldi e Schnappinger, 2001; Rosa e col. , 2001). 

As propriedades do composto final dependem do grau de humificação alcançado durante o 

processo que, em regra, não termina na unidade de compostagem.  Segue-se ainda uma fase de 

maturação à temperatura ambiente, por vezes no próprio solo, após a aplicação do fertilizante 

(Vlyssides e col, 1996;   Bertoldi e Schnappinger, 2001). 

Como os responsáveis pelas biorreações que ocorrem durante a compostagem são os 

microorganismos, deve-se controlar as condições que influenciam sua atividade, tais como 

temperatura,  arejamento,  pH,  humidade, e a razão carbo/azoto (C/N).  

O estabelecimento adequado destes parâmetros evita o desenvolvimento de processos não 

desejados, como a degradação anaeróbica que dá maus cheiros  e não permite atingir a 

higienização e a estabilização dos materiais.  



É oportuno tornar claro que um material biodegradável não é necessariamente compostável; 

porém, ele deve também desintegrar durante o ciclo de compostagem e não causar 

problemas ao processo ou ao produto final resultante da compostagem; ou seja, o 

composto.  

 
 
APLICAÇÕES DOS PADs 
 
Atualmente, muitos PADs novos estão em fase de desenvolvimento, com o surgimento de 

aplicações importantes nas áreas de embalagem, de alimentos e na área médica. 

Atualmente, os PADs tem aplicação importante em duas áreas principais: 

 
1) Embalagens e outros usos, onde oferecem a conveniência, a segurança e a economia dos 

petro-plásticos convencionais, minimizando as dificuldades no gerenciamento do lixo, o 

qual envolve grande volume e baixo custo de aplicação. 

 
2) Aplicações médicas, onde novas tecnologias são apoiadas como: liberação controlada de 

medicamentos, implantes re-absorvíveis e engenharia de tecidos (pequeno volume e alto 

custo de aplicação). 

De modo mais amplo, podemos citar na Tabela 1  os campos de aplicações dos PADs em 
andamento, e os possíveis de serem considerados para aplicação. 
 
Tabela 1 - Campos de aplicações dos PADs 

Ambientes naturais 
 

Aplicações 

Agricultura e Pesca 
 
 
Engenharia Civil e construção 
 
 
 
 
Área de lazer 
 
 
 
Marinha 
 

mantas agrícolas, vasos para mudas, 
linhas de pesca e redes; 
 
isolante térmico e de cabos elétricos,  
paredes de contenção, sacolas, filmes e 
malhas protetoras para plantação de 
árvores em regiões áridas. 
 
acessórios de golfe, utensílios utilizados 
em pescaria, dispositivos para esportes 
aquáticos e alpinismo.   
 
plásticos usados em navios (Tratado de 
Marpol) 

 
Situações onde recuperação e 

 
 



reutilização são difíceis e onde a 
compostagem de lixo orgânico é 
efetiva 

Aplicações 

Embalagem alimentícia 
 
 
 
Produtos higiênicos 
 
Outras  

bandejas de perecíveis, embalagens para 
“ fast  food”  e outros alimentos 
regulares. 
 
fraldas, papéis sanitários, luvas 
cirúrgicas. 
estojos, barbeador descartável, escovas de 
dente, brinquedos, copos, sacos de lixo, 
utensílios de cutelaria, caixa de ovos, etc. 

 
Setores específicos 
 

 
Aplicações 

Liberação controlada de princípios 
ativos  
 
Retenção de água 
 
 
Utilização médica 
 
Baixa permeação de oxigênio 
 
 
 
Materiais com baixa temperatura de 
fusão 
 

matrizes-reservatórios de drogas, 
fertilizantes e agro-químicos. 
 
material para plantação de árvores 
desérticas.  
 
fios de sutura, fixação óssea, 
membranas, telas.  
embalagem de alimentos e recobrimento 
de cartonados para embalagens de 
líquidos. 
 
adesivos para embalagens em geral. 

 
 
 
GERENCIAMENTO DE LIXO 

 

O uso dos PADs, para aliviar os problemas de gerenciamento de lixo sólido está crescendo 

rapidamente. O foco na utilização dos PADs, em muitos países desenvolvidos, está na inclusão 

destes lixos nos tratamentos de compostagem, evitando assim certos esquemas custosos de 

recuperação e reciclagem.  

Espera-se que mercados de especialidades surjam antes do uso em larga escala das resinas 

biodegradáveis. No momento, a aplicação amplamente utilizada dos PADs é a sacola de lixo 

para resíduos orgânicos, protetores de embalagens e coberturas agrícolas. Apesar do limitado 

mercado, os PADs vem experimentando um crescimento anual de dois dígitos. Entretanto, o 

custo continua sendo uma das maiores barreiras para a sua introdução no mercado. Espera-se 



que os custos das resinas biodegradáveis diminuam com o alto volume de produção, como já 

aconteceu com outros materiais como o PET, por exemplo. 

O uso dos PADs no gerenciamento de lixo em muitos países desenvolvidos, está intimamente 

ligado com as atividades de compostagem, que oferecem o tratamento de descarte mais 

comum. O sistema de compostagem evita o esquema custoso de coleta seletiva e reciclagem de 

resíduos altamente contaminados, como certas embalagens alimentícias. A degradação dos 

PADs é prevista ocorrer quando os utensílios já não são mais necessários (ex: mantas agrícolas 

degradam no campo numa estação de colheita). 

 
 
APLICAÇÕES BIOMÉDICAS 
 
A segunda área de uso dos PADs compreende as aplicações médicas e farmacêuticas. O uso 

dos PADs nesta área se iniciou há trinta anos, com o desenvolvimento das suturas cirúrgicas 

de poliésteres alifáticos, confeccionados a partir de monômeros, como ácido glicólico e ácido 

lático, presentes normalmente no corpo humano. Este, por sua vez, possui várias vias 

metabólicas que degradam estes materiais. Embora a degradação possa ocorrer através de 

oxidação, de redução e de hidrólise enzimática, esta última é a melhor entendida e é 

comumente empregada na confecção dos polímeros biodegradáveis. Os produtos de 

degradação não devem provocar reações adversas no organismo. 

Materiais biodegradáveis são normalmente utilizados para aplicações temporárias, tais como 

implantes, usados pelo corpo para suportar a regeneração de funções normais. Durante o 

processo de regeneração, o implante é degradado em produtos que são reabsorvidos, não 

deixando qualquer resíduo no organismo. Assim, quando um implante de PAD é utilizado, não 

há necessidade de uma cirurgia posterior para sua remoção, como ocorre no caso dos 

implantes de metal, poupando o paciente deste desconforto e risco. 

Outra aplicação importante na área biomédica é relacionada à liberação de medicamentos que 

são armazenados em matrizes baseadas em PADs.  Essas matrizes permitem que os 

medicamentos sejam liberados no organismo na concentração ideal, no local desejado e num 

determinado período. 

Futuros desenvolvimentos são apontados pelas extensas pesquisas que estão sendo feitas com 

PADs nas áreas de liberação controlada de fármacos e de engenharia de tecidos; tais áreas 



estão em franca expansão e serão responsáveis pela implantação de muitas indústrias de 

manufatura de dispositivos médicos e de fármacos. 

Aplicações biomédicas dos PADs proporcionam oportunidades de desenvolvimento de novos 

produtos, embora os procedimentos de registros de dispositivos médicos sejam um limite à 

introdução de novos materiais. 

 

POR QUE INTRODUZIR OS PADs? 
 
Materiais e tecnologias de PADs terão um papel importante nas indústrias e na sociedade do 

futuro. A extensa gama de possíveis aplicações permite abordagens diferentes, adequadas ao 

uso em qualquer parte do mundo. Os principais argumentos para a diferenciada atenção aos 

PADs são: 

 

 PADs representam um rápido crescimento de material base para um futuro 

ambientalmente sustentável; 

 Estas tecnologias estão em desenvolvimento e oferecem ótimas oportunidades de 

crescimento; 

 Os PADs dependem de recursos renováveis locais, que possam ser utilizados 

localmente, gerando empregos e promovendo oportunidades para o desenvolvimento 

independente de países em desenvolvimento.  

  Os PADs estendem-se a uma vasta área de aplicações, desde a baixa até a alta 

tecnologia, sendo que algumas delas não requerem equipamentos elaborados nem 

caros; 

 A introdução dos PADs é uma forma de reforçar, para a população, a atitude 

ambientalmente sustentável; 

 Os PADs são universalmente aplicáveis. 

 

Além disso, os PADs: 

 

 São degradados por determinados tipos de microorganismos, existentes na natureza, 

que produzem enzimas específicas (catalisadores naturais) para promover a quebra das 

ligações covalentes na cadeia destes polímeros, levando à produção final de água e 



dióxido de carbono, em ambiente aeróbio; ou também metano, quando em ambiente 

anaeróbio, além de biomassa.  

 Quando submetidos a ambientes de compostagem, os PADs degradam rapidamente, 

sem afetar a qualidade do composto produzido. 

 Quando incinerados, eles não danificam o forno devido ao baixo calor de combustão 

gerado. 

 Eles podem ser empregados normalmente como qualquer outro plástico no ambiente, 

principalmente em áreas onde a reciclagem se torna um processo difícil de ser 

implantado.  

 
 
UMA INTEGRAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DOS  PADs 
 
 
Os PADs não podem alcançar seu completo potencial a menos que faça parte de um sistema 

integrado visando a promoção do desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e o 

estímulo à criação de tecnologias funcionais inovadoras. 

O papel do setor público institucional é o de criar um ambiente no qual o uso dos PADs será 

otimizado, enquanto a indústria e o público em geral precisam ser convencidos das 

propriedades funcionais destes materiais para aceitá-los. Assim, uma integração deve ser 

conduzida para que haja a promoção dos PADs. 

Pelo ponto de vista técnico, é certo que para a produção em escala industrial, a tecnologia deve 

ser satisfatória, eficiente e ambientalmente aceitável. Os recursos renováveis satisfatórios para a 

produção dos PADs devem estar disponíveis, não devem afetar a produção de alimentos ou 

outros recursos críticos (ex. água, energia, etc), mas devem aliviar bastante o fardo ambiental 

existente. Os PADs são atualmente um produto de nicho de mercado, mas poderão aumentar 

sua participação à medida que e os seus custos se tornem acessíveis ao consumidor final, como 

o caso de muitas resinas sintéticas no passado.  

A aceitação dos PADs depende tanto da indústria como do público em geral, os quais devem 

se dispor a utilizá-los. Isso pode ser alicerçado no conhecimento dos benefícios destes 

materiais.  Os governantes devem trabalhar junto com as indústrias e as organizações não 

governamentais (ONGs) para promover os PADs. Neste sentido, treinamento e capacitação 

fazem parte integral da construção desse conhecimento. 



Os PADs estão fortemente integrados às estratégias de gerenciamento de resíduos. Para tirar 

proveito de todas as propriedades dos PADS, eles devem fazer parte do fluxo de resíduos 

orgânicos a serem tratados após o uso. O aparecimento de instalações de compostagem e 

coleta seletiva de lixo é um acompanhamento importante e necessário para o ótimo uso destes 

materiais. Por outro lado, os PADs podem despertar interesse ao promover melhores soluções 

a questão do lixo orgânico, que normalmente representa uma parte significativa do fluxo de 

lixo total. O melhor método disponível para avaliar a contribuição de PADs neste esquema 

complexo é através de uma aproximação integrada entre recurso e gerenciamento de resíduos, 

empregando o método de avaliação de ciclo de vida (LCA) como um método de medida.  

Finalmente, é importante que os PADs recebam suporte técnico e regulador. Isso pode ser 

feito através de legislação, assim como pelo acompanhamento de normas e certificações, 

reconhecidas pelas autoridades nacionais apropriadas. Esse tipo de suporte regulamentado 

pode vir a promover o uso dos PADs em casos onde o benefício global é superior a custos 

financeiros e organizacionais, ajudando também a resguardar a confiança do público na 

segurança destes materiais. 

 

Os PADs só serão capazes de ter uma posição legítima, entre outros materiais, se forem 

promovidos adequadamente. Neste contexto, o papel importante da ICS-UNIDO é o de 

garantir a devida construção do conhecimento e treinamento de recursos humanos 

especializados. Metas específicas, como a construção de uma planta piloto, ou de um centro de 

referência dirigente com forte ênfase regional. 

 

NORMAS E CERTIFICAÇÕES 
 
A tarefa de definir critérios pelos quais um polímero ou plástico pode ser classificado como 

um PAD, tal como o tempo requerido e a extensão de degradação, tem sido empreendida por 

vários grupos internacionais de peritos. O trabalho deles tem levado a padrões que definem a 

degradação dos PADs e os métodos de teste para avaliá-la. O ponto comum, é que todos eles 

distinguem entre fragmentação inicial e mineralização, com evolução de CO2 como a medida 

final da degradação. 

 
PRINCIPAIS ORGANIZAÇÕES DE PADRONIZAÇÃO E TESTES QUE 
GOVERNAM OS EDPs  
 



As organizações de padronização e normas internacionais que tem se destacado na tarefa de 

criar as normas para os PADs são:  

 

 ISO -  Organização Internacional de Normas   ( http://www.isso.ch ) 

 
 CEN - Comitê Europeu de Normas  ( http://www.cenorm.be ) 

 
 ASTM - Sociedade Americana de Testes e Materiais ( http://www.astm.org ) 

 

 DIN - Instituto Alemão de normas  ( http://www.din.de ) 

 
Para conhecimento do leitor, algumas dessas normas estão apresentadas no anexo 1 deste 
guia. 
 
 
As normas são consideradas bases para o desenvolvimento dos programas de certificação, 

através dos quais os produtores de PADs garantem ao público a degradabilidade de seus 

produtos. Os programas atuais de certificação possuem caráter nacional nos países que estão 

trabalhando neste sentido; mas, devido ao seu alto nível de compatibilidade, estão surgindo 

programas cruzados de certificação entre diferentes órgãos e países. O certificado concede ao 

produtor o direito de usar uma identificação aprovada e registrada e sistema de selo de 

garantia. 

A certificação é o método mais eficiente de assegurar que os consumidores e o ambiente não 

serão afetados pela introdução de materiais sob a falsa garantia de serem plásticos  

ambientalmente degradáveis. 

O desenvolvimento na última década tem mostrado que a padronização da biodegradação e da 

compostabilidade do PADs prepara o terreno para a sua aplicação em larga escala (Anexo 2). 

 
 
 OS  PADS E OS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 
 
Muitos países em desenvolvimento estão profundamente interessados no desenvolvimento 

e na promoção do conceito dos PADs como uma forma de reduzir os fardos ambientais, 

assim como o uso do óleo doméstico e/ou fonte renovável para o desenvolvimento de uma 

indústria competitiva. 



Muitos países estão criando um conceito seguro dos PADs, porém, em muitos casos o foco 

está em soluções fáceis, como as chamadas blendas de polímeros convencionais não 

degradáveis (como PE ou PP) com cargas degradáveis (mais comumente o amido). Tais 

blendas estão sendo desenvolvidas como plásticos biodegradáveis, embora isto seja 

incorreto, pois o componente olefínico é bio - estável e não degrada, ele apenas se 

desintegra em fragmentos menores que permanecem e tendem a acumular no ambiente. O 

uso desses materiais pode minimizar a poluição visual.  

O grupo ICS – UNIDO está envolvido na colaboração aos países em desenvolvimento para 

evitar a promoção de conceitos errôneos sobre os PADS através da distribuição de 

informações, construção do conhecimento, assim como promovendo e estabelecendo 

padrões, testes e sistemas de certificação por meio de uma série de projetos internacionais. 

 
A Tabela 2 deste guia reúne alguns materiais e seu tempo de duração no meio ambiente. 

Nota-se que certos plásticos duram muito tempo no ambiente em relação aos outros. É 

evidente que existem estimativas para os plásticos para tempo de vida útil além do tempo 

previsto para o Homem. Isto se deve ao fato de que os microorganismos na natureza não 

conseguem digerir substâncias com cadeias carbônicas longas ( >  20 Carbonos ou maiores que 

6 moléculas de glicose), como já dito anteriormente, pois para isso será necessário longo tempo 

de adaptação dos mesmos aos “novos” substratos que aparecem no planeta.  

Importante esclarecer aqui que o fato de alguns materiais terem vida muito longa não significa 

que sejam prejudiciais ao ambiente, como a árvore da Secóia, que embora seja natural (não 

sintética), leva centenas de anos para desaparecer. Assim também a maioria dos polímeros 

sintéticos, que quando tratados adequadamente e re-aproveitados, como se faz atualmente com 

a reciclagem de lixo plástico (Ex; garrafas de PET), eles podem gerar empregos para as 

camadas sociais menos favorecidas.   

 
TABELA 2 - Alguns exemplos de materiais e seu tempo estimado de degradação e/ou 
biodegradação. 
 

PRODUTO TEMPO ESTIMADO PARA 
DEGRADAÇÃO* / BIODEGRADAÇÃO** 

(ANOS) 
COPO DE PAPEL* > 20 
LATA DE ALUMÍNIO*  > 100 
COPO E PRATO DE POLIESTIRENO* > 500 



FRALDA DESCARTÁVEL* > 20 
GARRAFAS DE PET* > 100 
ALGODÃO** 1 – 5 MESES 
PAPEL** 2 – 5 MESES 
CORDA** 3 – 14 MESES 
CASCA DE LARANJA** 6 MESES 
MEIA DE LÃ** 1 – 5 
TOCO DE CIGARRO** 1 – 12 
PAPÉIS PLASTIFICADOS** 5 
SACOS PLÁSTICOS** 10 – 20 
SAPATO DE COURO** 25 – 40 
TECIDOS DE NYLON** 30 – 40 
LATAS DE ESTANHO ** 50 – 100 
LATAS DE ALUMÍNIO** 80 – 100 
GARRAFAS DE VIDRO ** 1 MILHÃO DE ANOS 
GARRAFAS PLÁSTICAS ** NUNCA DEGRADAM 
ÁRVORE DA SECÓIA** CENTENAS DE ANOS 
* Ref. Biodegradable Plastics and Polymers, Y. Doi and K. Fukuda (editors) 1994 Elsevier Science B.V. 
** Ref. Green Star General Store  (gsgs@stardesign.com) 
 
 
Finalizando esta primeira edição, apresentamos as Tabelas 3  contendo alguns dos polímeros 

biodegradáveis existentes e seus fabricantes; bem como a Tabela 4 com alguns plásticos 

biodegradáveis e suas aplicações. Entretanto, devido ao alto interesse comercial e a elevada 

produção acadêmica nesta área, muitos produtos novos tem aparecido, tanto no comércio 

quanto na literatura científica, respectivamente, os quais não constam na referida tabela. Assim, 

recomenda-se que o leitor interessado faça uma varredura periódica nos meios de informação 

existentes para acompanhar os progressos nesta área.  

 
TABELA 3 – Alguns Exemplos de Polímeros “verdes”: Categoria, Nome Genérico e 
Nome Comercial (Trade name). 
 

    MATERIAL      NOME GENÉRICO: Português 
                                   Inglês 

MARCA REGISTRADA 
(Produtor) 

Biopolímero Poli (3- hidróxibutirato)  
Poly 3-hydroxybutyrate 

Biogreen (Mitsubishi 
Gas Chemicals) 
PHB Industrial (Brasil) 

   
Polímeros 
Sintéticos 

Poli( butilenosuccinato)  
Polybutylenesuccinate 

Bionolle 1000 (Showa) 
Highpolymer) 

 Poli(butilenosuccinato/adipato)  
Poly(butylenesuccinate/adipate) 

Bionolle 3000 (Showa 
Highpolymer) 

 Poli( butilenosuccinato/carbonato) 
Poly(butylenesuccinate carbonate) 

Iupec (Mitsubishi Gas 
Chemicals) 

 Poli( butilenosuccinato/tereftalato) Biomax (Dupont) 



Polybutylenesuccinate/terephthalate 
 Poli(butilenoadipato/tereftalato) 

Polybutyleneadipate/terephthalate 
Ecoflex (BASF) 

 Poli(tetrametilenoadipato/tereftalato)  
Polytetramethyleneadipate/terephthalate 

EastarBio (Eastman 
Chemicals) 

 Poli(butilenoadipato / tereftalato) 
Polybutyleneadipate/terephthalate 

EnPol 8000(Ire 
Chemical) 

 Poli(caprolactona) ou Poli(ε-
caprolactona) 
Polycaprolactone 

CelGreen PH (Daicel 
Chemical) 
TONE (Dow Chemical) 

 Poli(etileno succinato / adipato) 
Polyethylensuccinate/adipate 

Lunare SE (Nippon 
Shokubai) 

 Poli(ácido lático) 
Polylactic Acid 

NatureWorks (Cargill 
Dow) 

  LACEA (Mitsui 
Chemicals) 

 Poli(álcool vinílico) 
Polyvinyl Alcohol 

Gosenol (Nippon 
Synthetic Chemical) 
 

Polímeros 
Naturais 

Modificados 

Amido modificado 
Modified Starch 

Cornpol (Japan 
CornStarch) 

 Polímero sintético + amido 
Starch-based Synthetic Polymer 

Placorn (Nihon Shokuhin 
Kako) 

  Mater-Bi (Chemitech) 
  Novamont 

 Acetato de celulose 
Cellulose Acetate 

CelGreen PCA (Daicel 
Chemical) 

  Unknown (Teijin) 
 Quitosana/Celulose/Amido 

Chitosan/Cellulose/Starch 
Dolon CC (Aicello 
Kagaku) 

Ref: http://www.bpsweb.net 
 
TABELA 4 - Alguns produtores de polímeros ou plásticos biodegradáveis e suas               
                       aplicações.  

Produtor 
 

Marca 
Registrada 

Aplicação Materiais 

Bayer BAK 1095® Filmes e chapas Poliéster amidas 
Idroplast Agribag® Distribuidor químico Poli(álcool vinílico)- 

PVA 

Biotec Bioplast® Filmes e chapas Amido termoplástico 
Novamont MaterBi® Mantas protetoras de 

plantações (Mulchs) e 
vasos 

Amido/ 
Policaprolatona(PCL) 

Solvay SA CAPA® , 600  Liberação controlada de 
fertilizantes 

Policaprolatona -PCL 

Cargill Dow EcoPLA Mantas protetoras de 
plantações (Mulchs) e 
vasos 

Poli(ácido lático)-
PLA 



Eastman Eastar Bio Cobertura de raízes  Copoliésteres 
Novon Degra-Novon®  Mantas protetoras de 

plantações (Mulchs) 
Amido modificado 

TPS, Inc. VinexTM Embalagens para produtos 
químicos 

Poli(álcool vinílico)- 
PVA 

BSL Sconacell Filmes e vasos Amido modificado 
Du Pont Biomax® Mantas protetoras de 

plantações (Mulchs) e 
vasos 

Resinas Poliéster 

Refs. - Chiellini, E.; Cinelli, P.; D’Antone, S.; Ilieva, V.I., 2002, Environmentally Degradable        
            Polymeric Materials in Agriculture Applications – an Overview.  Polymer 47:21 – 27. 
 
 
ANEXO 1 – Algumas das principais normas internacionais para plásticos biodegradáveis. 

NORMAS TÍTULO 
ASTM D 5210-92 (2000) 
 

Método padrão para determinar a biodegradabilidade 
anaeróbia de plásticos degradáveis, na presença de 
lodo ativado de estação municipal. 

ASTM D 5271-02 Método padrão para seguir a biodegradação aeróbia 
de materiais plásticos em uma estação de tratamento 
de água e esgoto.  

ASTM D 5272-99 Teste padrão para exposição à intempérie de plásticos 
fotodegradáveis. 

ASTM D 5338-98e1 Método padrão para determinar a biodegradação 
aeróbia de materiais plásticos sob condições de 
compostagem controlada. 

ASTM D 5509-96 Teste padrão para exposição de plásticos em um 
ambiente de compostagem simulado. 

ASTM D 5510-94 (2001) Teste padrão para envelhecimento térmico de 
plásticos degradados por oxidação.  

ASTM D 5511-94 Método padrão para determinar a  biodegradação 
anaeróbia de materiais plásticos sob condições de 
digestão anaeróbia, de elevado conteúdo sólido. 

ASTM D 5512-96 Método padrão para exposição de plásticos a um 
ambiente de compostagem simulada, usando um 
reator com aquecimento externo. 

ASTM D 5525-94a Método padrão para exposição de plásticos a 
condições simuladas de aterro.  

ASTM D 5526-94 (2002) Método padrão para determinar a biodegradação 
anaeróbia de materiais plásticos sob condições 
aceleradas de aterro. 

ASTM D 5951-96 (2002) Método padrão para preparar sólidos residuais 
obtidos, após teste de biodegradação, para testar 
toxicidade e qualidade do composto resultante. 

ASTM D 5988-96 Método padrão para determinar a biodegradação 
aeróbia em solo de materiais plásticos, ou plásticos 
residuais, após processo de compostagem.  

ASTM D 6002-96 
 

Guia para acessar a compostabilidade de plásticos 
ambientalmente degradáveis.  

ASTM D 6003-96 Método padrão para determinar perda de peso de 
materiais plásticos expostos a um resíduo sólido 
municipal simulado (RSM), em condições aeróbias de 



compostagem.  
ASTM D 6340-98 Método padrão para determinar biodegradação 

aeróbia de materiais plásticos rádiomarcados em um 
ambiente aquoso, ou de compostagem.  

ASTM D 6400-99e1  Especificação Padrão para plásticos compostáveis.  
ASTM D 6691-01 Método padrão para determinar biodegradação 

aeróbia de materiais plásticos em ambiente marinho, 
por um consórcio microbiano definido. 

ASTM D 6692-01 Método padrão para determinar a biodegradabilidade 
de materiais plásticos rádiomarcados em águas 
marinhas.   

EN 13432-2000 Embalagem – requisitos para embalagens 
recuperáveis através de compostagem e 
biodegradação – Esquema de teste e critérios de 
avaliação para a aceitação final da embalagem. 

DIN V 54900-1998 Análise de compostagem para materiais poliméricos. 
 

ISO 14851 - 1999 Determinação da biodegradabilidade aeróbia máxima 
de materiais plásticos em meio aquoso – Método para 
medir a demanda de oxigênio em respirômetros 
fechados. 

ISO 14852 - 1999 Determinação da biodegradabilidade aeróbia máxima 
de materiais plásticos em meio aquoso – Método para 
analise de dióxido de carbono (CO2) evoluído. 

ISO/DIS 14853 - 1999  Determinação da biodegradabilidade anaeróbia 
máxima materiais plásticos em sistema aquoso 
Método para medir a produção de biogás. 

ISO 14855 - 1999 * 
* Tecnicamente idêntico ao 
prEN 14046 

Determinação da biodegradabilidade aeróbia máxima 
e desintegração de materiais plásticos sob condições 
de compostagem controlada - Método para analise de 
dióxido de carbono (CO2) evoluído. 

ISO 14855/Damd 1 Uso de um leito mineral no lugar de composto 
maturado. 

ISO/DIS 15985 – 1999 Plásticos – Determinação da biodegradabilidade 
anaeróbia máxima e desintegração sob condições de 
digestão de altos teores de sólidos – Método para 
análise de biogás liberado.  

ISO 16929 – 2002 Plásticos – Determinação do grau de desintegração de 
materiais plásticos sob condições de compostagem 
definidas num teste em escala piloto. 

ISO/PRF 17556 – 2002 Plásticos – Determinação da biodegradabilidade 
aeróbia máxima em solo através da medida da 
demanda  de oxigênio em um respirômetro, ou da 
quantidade de dióxido de carbono evoluído. 

ISO/DIS 20200 - 2001 Plásticos – Determinação do grau de desintegração de 
materiais plásticos sob condições de compostagem 
simulada em uma escala de teste laboratorial. 

JIS K 6950 – 2000 Determinação da biodegradabilidade aeróbia máxima 
de materiais plásticos em um meio aquoso – Método 
de medida da demanda de oxigênio in respirômetro 
fechado.  

JIS K 6951 – 2000 Determinação da biodegradabilidade aeróbia máxima 



de materiais plásticos em um meio aquoso – Método 
de análise de dióxido de carbono evoluído. 

JIS K 6953 - 2000 Determinação da biodegradabilidade aeróbia máxima 
e desintegração de materiais plásticos sob condições 
de compostagem controlada – Método de análise de 
dióxido de carbono evoluído. 

Ref: http://www.biomatnet.org 
 
 
Anexo 2 –  Principais programas de certificação e marcas para identificação dos PADs.  

 
 
INSTITUTO DE PRODUTOS BIODEGRADÁVEIS / USA           
http://www.bpiworld.org 
 
SOCIEDADE DE PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS / JAPÃO    
http://www.bpsweb.net 
 
DIN CERTCO / ALEMANHA                                                   
http://www.dincertco.de 
 

 
 
DEFINIÇÕES importantes para auxiliar os novatos na área de polímeros e plásticos. 
 
Polímeros: Macromoléculas de cadeia longa, compostas de um grande número de unidades de 

estruturas idênticas que se repetem. Alguns são termomoldáveis (termoplásticos) enquanto 

outros, de cadeias reticuladas (Termofixos) não podem.  

  
Plásticos: Termo geral, mais comercialmente utilizado, para materiais macromoleculares que 

podem ser moldados por ação de calor e/ou pressão. 
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