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PREDIÇÃO DO TEMPO DE VIDA DE MATERIAIS POLIMÉRICOS PÓS-CONSUMO

CONTENDO ADITIVOS PRÓ-OXIDANTES POR MEIO DE FERRAMENTAS

COMPUTACIONAIS

1. RESUMO

Polímeros  sintéticos  são  descartados diariamente  em  aterros  sanitários  e

lixões do Brasil em quantidades que chegam aos 21 kg por habitante por ano. Todo

esse resíduo, constituído em quase sua totalidade de polietileno de alta densidade

(PEAD),  polietileno  de  baixa  densidade  (PEAD),  polipropileno  (PP),  poliestireno

(PS),  poli  (cloreto  de  vinila)  (PVC)  e  poli  (tereftalato  de  etileno)  ocupa  espaço,

encarece a manutenção dos lixões, além de contaminar o meio ambiente. Recursos

humanos aliados às novas tecnologias têm sido empregados para tentar reverter

essa  situação  e  os  esforços  principais  voltam-se  para  o  desenvolvimento  de

materiais que se adequem tanto às necessidades do consumidor e indústria quanto

do meio ambiente, caracterizando assim uma relação de sustentabilidade. Estudos

mostram que a adição de polímeros naturais como o amido em materiais com PE ou

PP induzem a biodegradação natural de poliolefinas por microrganismos. Além disso

se a essas blendas forem incorporados agentes catalisadores, geralmente metais de

transição, o processo de termo e fotodegradação são intensificados. Diante dessa

temática,  o  presente trabalho busca analisar  a  taxa de degradação de materiais

poliméricos,  buscando-se  desenvolver  um  software  para  previsão  do  tempo  de

decomposição desses materiais.

2. INTRODUÇÃO

A reciclagem de materiais poliméricos possui importância fundamental  nas

áreas econômica, social e ambiental. A resistência química e biológica dos polímeros

dificulta  sua  distribuição  em  depósitos  e  aterros  sanitários,  sendo  que  as

embalagens descartáveis (sacos, potes, copos, garrafas, brinquedos, etc) ocupam

um volume de 15 a 20% no Resíduo Sólido Urbano com consumo  per capita no

Brasil de 21kg/hab/ano (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000). Uma alternativa para tentar

diminuir  o  volume  desse  resíduo  com  baixa  taxa  natural  de  degradação  são

tecnologias voltadas a acelerar este processo na natureza, tais como a adição de

amido em misturas com polímeros, aumentando, assim, reações de oxidação da

cadeia dos polímeros, uma vez que o consumo do amido pelos microrganismos cria

poros, aumentando a área superficial e as reações de oxidação (EL-REHIM et al.,



2004). Além disso a incorporação de agentes pró-oxidantes, como o estearato de

cobalto  aos  polímeros  bem  como  a  ação  da  radiação  ultravioleta  catalisam  a

degradação térmica/fotooxidativa dos plásticos (RAMIS et al.,  2004) acelerando a

degradação de polímeros.

A verificação  da  biodegradação  pode  ocorrer  a  olho  nu  ou  por  meio  de

técnicas microscópicas. Experimentos de avaliação do comportamento do plástico

em meio natural (nos solos dos lixões) são feitos enterrando-se o polímero em solo

simulado.  Após  isso,  são  feitas  imagens  microscópicas  a  fim  de  verificar  as

alterações moleculares ocorridas. Gómez e Michel (2013) verificaram, após testes,

que polímeros compostos de material sintético misturado ao natural contribuem para

sustentabilidade e melhor reciclagem de produtos de plástico, diminuindo o impacto

ambiental.  Os  plásticos  misturados  com  materiais  naturais  podem  ser  uma

alternativa para melhoria do solo no qual serão descartados. Essa ideia favorece

tanto os consumidores de plásticos quando o ambiente (YANG et al., 2015).

3. OBJETIVOS

Tendo em vista a preocupação ambiental trazida pelos polímeros lançados no

ambiente, o objetivo desse projeto é:

• Avaliar  o  efeito  de  agentes  pró-degradantes  na  degradação  térmica  e

fotooxidativa de blendas poliolefínicas com diferentes teores de amido;

• Caracterizar as blendas através de suas propriedades térmicas, mecânicas,

reológicas, morfológicas e de espectrofotometria;

• Avaliar a biodegradação dos plásticos através de germinação e crescimento

de mudas;

• Desenvolver um algoritmo computacional capaz de prever a degradação dos

materiais estudados

4. METODOLOGIA

Amostras:  Polietileno  de  baixa  densidade  EB-853/72  (lote  RSAB2A096E)

(Braskem S.A., São Paulo, SP),  Ecobras® (BASF S.A., São Paulo, SP),  Estearato

de cobalto, lote B9408026, CAS 1002-88-6 (Strem Chemicals Inc., Newburyport, MA,

EUA),  Estearato de cério, lote A7591069, CAS 10119-53-6  (Strem Chemicals Inc.,

Newburyport, MA, EUA),  Aditivo d2w® (Simphony Environmental Technologies plc,

Borehamwood, Inglaterra).



Decomposição:  30 vasos  plásticos  nº  05  Nutriplan®,  10 kg  de  areia  de

construção,  10  kg  de  Terra  Vegetal  Adubada  Preta  Preparada  Com  Orgânico,

medidor de umidade Plantas Flores Solo Terra Ph Umidade Luz.

Análises  para  quantificação  da  decomposição:  espectrômetro  modelo

Spectrum 100 (PerkinElmer Inc., Waltham, MA, EUA).

5. DESENVOLVIMENTO

Decomposição das amostras: Para decompor as amostras serão utilizados vasos

com 300 ml de material (areia para controle e solos com 30, 40 ou 100% de matéria

orgânica). Para verificar a umidade dos solos simulados será utilizado o medidor de

umidade  Plantas  Flores  Solo  Terra  Ph  Umidade  Luz,  sendo  que  vasos  pré-

determinados receberão maior ou menor quantidade de água.

Análises  para  quantificação  da  decomposição:  Amostras  retiradas

periodicamente dos vasos passarão por ensaios de espectroscopia de absorção na

região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Será calculado o índice

de carbonila das amostras, bem como a variação da carbonila.

Desenvolvimento de software:  criação da versão 1.0 do software para prever o

tempo de decomposição de plásticos utilizando linguagem Python e a técnica de

Monte Carlo.
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