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1 RESUMO 

Polímeros biodegradáveis na área farmacêutica são especialmente 

desenvolvidos para se degradarem no ambiente corpóreo, pois é desejável que todo 

o material seja metabolizado e excretado naturalmente pelo organismo. Além disso, 

a preocupação com os impactos ambientais se tornou alvo de pesquisas de novos 

polímeros de fontes renováveis e que sejam biodegradáveis no solo. Com esse 

enfoque, analisou-se a biodegradação em solo compostado de Filme de Fibroína, 

Hidrogel de Alginato de Sódio, Filme de Acetato de Celulose e Filme de Acetato de 

Celulose com Nanofibras. É sabido que a fibroína é biodegradável, portanto realizou-

se o estudo comparativo dos polímeros, que para serem considerados 

biodegradáveis devem se degradar em até 180 dias, segundo a ASTM D5338 - 98, e 

quando houver a degradação total,deve apresentar como produtos somente dióxido 

de carbono e água.  O objetivo do trabalho foi de realizar o ensaio de biodegradação 

por Teste de Sturm para testar a biodegradabilidade dos polímeros escolhidos. Os 

resultados mostraram que, confirmando os dados da literatura; dos quatro 

biopolímeros escolhidos, o único que apresentou resultados positivos em relação à 

biodegradação segundo a ASTM citada, foi o Filme de Fibroína. Os demais 

polímeros não atenderam aos valores descritos na norma ASTM, já que o resultante 

no reator biorgânico deveria ser água e gás CO2, sem vestígios do material em 180 

dias; porém os resultados mostraram-se positivos na perda de massa e geração de 

CO2 e água, podendo ser considerado biodegradável em outra norma, ou após 

estudos mais aprofundados destes materiais.  
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2 INTRODUÇÃO 

2.1 Polímeros 

Polímeros são materiais constituídos por macromoléculas de cadeias 

moleculares longas e de alto peso molecular, formadas por unidades básicas 

chamadas monômeros. O termo “polímero” significa “ vários meros”; podendo ser 

classificados de acordo com a origem, número de monômeros, método de 

preparação, estrutura química, encadeamento da cadeira polimérica, configuração 

dos átomos, taticidade, fusibilidade e/ou solubilidade, e comportamento mecânico 

(SHACKELFORD, J. F, 2008). 

Os polímeros de origens naturais são denominados biopolímeros, podendo 

ser usados em aplicações nas áreas biomédicas, farmacêuticas e cosméticas 

garantindo ótimo desempenho nas formulações. Apresentam custo reduzido em 

comparação à polímeros convencionais, e são obtidos através de fontes renováveis 

(ORÉFICE, et al, 2006; VILLANOVA, J.C.O, et al, 2010). 

Polímeros biodegradáveis e bioreabsorvíveis têm sido estudados em 

engenharia de tecidos, pois o tempo de degradação no organismo é essencial em 

implantes para regeneração tecidual (BARBANTI, S. H. et al, 2005). 

2.2 Fibroína 

A fibroína é uma proteína fibrosa proveniente do casulo do bicho-da-seda da 

espécie Bombyx mori com grande importância na área da biomedicina, devido à sua 

biocompatibilidade e biodegradabilidade, alta resistência mecânica e microbial, além 

de relativo baixo custo. O filme de fibroína é um polímero de origem orgânica, tem 

grande aplicação na área médica, pois pode ser usado para regeneração óssea e 

recobrimento da superfície de biomateriais (NOGUEIRA, 2014). 

Há a possibilidade de membranas de fibroína de seda serem usadas como 

dispositivo de liberação controlada para incorporação de fármaco e como curativos 

de alto desempenho (PIRES, et al. 2015; TOMODA, et al, 2015). 

A degradação da fibroína de seda, além de suas propriedades mecânicas e 

hidrofílicas, viabiliza e amplia suas aplicações como material biomédico (LU, Q; et al, 

2012). 



2.3 Alginato de Sódio 

O alginato de sódio é um biopolímero proveniente da parede celular de algas 

marinhas marrons, é um polissacarídeo obtido através da metabolização do ácido 

algínico, encontrado em formas de sais catiônicos da água do mar, como sais de 

cálcio, sódio e potássio (PIRES, V. G. A, MOURA, M. R, 2017). 

Os hidrogéis que possuem associação com alginato, conferem capacidade de 

maior poder de absorção e desbridamento químico, indicado para feridas com tecido 

necrótico ou desvitalizado (MANDELBAUM, S. H, et al, 2003).  

A gelificação ionotrópica do alginato permite o encapsulamento de 

substâncias; podendo ser utilizado como matriz de imobilização para células e 

enzimas e para liberação controlada de fármacos promovendo a regeneração de 

tecidos (MORAES, M.A, 2010; WEN, Q, DONG, Y, 2016). 

Polímeros gelificantes são usados nas formulações farmacêuticas de géis, 

pois são componentes que incrementam a viscosidade. Hidrogéis como o alginato 

são usados em comprimidos; como mucoadesivos através da bioadesão; em 

sistemas gastrorretensivos devido à sua capacidade de expansão em contado com 

os fluídos gástricos e como nanocarreadores de vacinas e antibióticos (VILLANOVA, 

J.C.O, et al, 2010). 

2.4 Acetato de Celulose 

O acetato de celulose (AC), é um polímero de modificação da celulose, com 

grande aplicação na área de biomateriais, devido à sua neutralidade, pode-se formar 

filmes, além de relativo baixo custo (CERQUEIRA, et al. 2009). 

Polímeros derivados da celulose são usados como agentes de revestimento 

para comprimidos, agentes de revestimento e matriz para liberação convencional e 

modificada de fármacos e em membranas impermeáveis em sistemas osmóticos, e 

herbicidas (VILLANOVA, J.C.O, et al, 2010; DANTAS, 2011). 

Com a acetilação da celulose, o acetato de celulose é um éster de celulose 

produzido através da substituição do grupo hidroxila por acetila. Esse processo é 

denominado grau de substituição (GS), parâmetro que determina o potencial de 

biodegradabilidade do polímero (CERQUEIRA, et al. 2009). O filme de acetato de 

celulose deste presente estudo possui grau de substituição de 2,5. 



2.5 Nanofibras 

As nanofibras são suspensões coloidais utilizadas como reforço para 

melhorar as propriedades mecânicas de biopolímeros, já que estes tem resistência 

inferior em relação aos polímeros convencionais (SCHLEMMER, 2014). 

Os materiais reforçados com fibras tendem a proporcionar uma maior  

resistência, melhorando o desempenho mecânico em vista de outros materiais 

(CALLISTER, et al, 2013). 

Existem aplicações de componentes com reforços em nanocompositores e 

sensores eletrônicos incluindo a área médica, como em filmes de implantes e 

curativos (HUANG, et al, 2003). 

2.6 Biodegradação 

Biodegradação é um processo bioquímico de alteração na estrutura do 

polímero, ocorrendo da quebra das ligações das cadeias poliméricas, através da 

ação de microrganismos (fungos, bactérias ou algas) que excretam enzimas, 

ocorrendo a deterioração do material, resultando em biomassa do polímero, gás 

(geralmente dióxido de carbono) e água (PAOLI, 2008; KURUSU, 2011). 

A degradação de materiais políméricos ocorre através da ação microbiana, 

em condições favoráveis à biodeterioração (VIDELA, 2003). 

Polímeros biodegradáveis na área farmacêutica são especialmente 

desenvolvidos para se degradarem no ambiente corpóreo pelo organismo, por 

mecanismos biológicos ou físico-químicos. A cinética de biodegradação deve ser 

proporcional à recuperação do tecido lesionado e não deve produzir produtos tóxicos 

no processo de biodegradação (ORÉFICE, et al, 2006). 

A biodegradabilidade de polímeros com aplicações farmacêuticas é de 

extrema importância, pois é desejável que todo o material seja metabolizado a 

dióxido de carbono e água, via ciclo de Krebs, ou posteriormente excretado pelo 

organismo através da urina (VILLANOVA, J.C.O, et al, 2010). 

Visando também a sustentabilidade, há a busca por alternativas viáveis na 

produção de polímeros, como por exemplo, a substituição por polímeros de fontes 

renováveis que sejam biodegradáveis (RÓZ, 2003; CASARIN, S. A. et al, 2012). 



Através da compostagem controlada ocorre o processo biológico onde há a 

transformação do polímero biodegradável em substância composta através da 

decomposição, resultando apenas em dióxido de carbono, água, minerais e matéria 

orgânica ao final da compostagem (BRITO, 2011).  

3 OBJETIVOS 

Analisar e comparar a biodegradabilidade do Filme de Fibroína, Hidrogel de 

Alginato de Sódio, Filme de Acetato de Celulose e Filme de Acetato de Celulose 

com Nanofibras, através do método de ensaio de Teste de Sturm. 

4 METODOLOGIA 

O método de Teste de Sturm avalia a produção de CO2 durante o processo 

de biodegradação, através da ação de microrganismos presentes no solo (COELHO, 

et al, 2008). 

Quanto maior for a produção de CO2, mais o polímero tende à ser 

biodegradável. A produção de CO2 é quantificada pela retrotitulação do precipitado 

BaCO3, branco e insolúvel em água, através da reação do Ba(OH)2  com o CO2 

gerado pela biodegradação (VINHAS, et al., 2007). 

De acordo com o estabelecido pela ASTM-D-5338, 1998; Standard Test 

Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic Materials Under Controlled 

Composting Conditions; o polímero deve degradar-se totalmente até 180 dias, e 

quando houver a degradação total deve apresentar como produtos somente dióxido 

de carbono e água.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Para ter o controle da quantidade de CO2 produzido durante o processo de 

biodegradação, montou-se os reatores biorgânicos, cada reator possuindo apenas 1 

tipo de amostra; e para o controle, um reator foi montado somente com o solo 

compostado, utilizado como controle branco. 

 



Cada sistema de reator biorgânico (Figura 1), constituí-se de 3 erlenmeyers, e 

um compressor de ar ligado ao erlenmeyer A. O erlenmeyer A contendo 500 mL e o 

erlenmeyer C contendo 250 mL  de solução padronizada 0,02 mol/L de hidróxido de 

bário Ba(OH)2. Já o erlenmeyer B, contendo o solo compostado com granulometria 

definida (Tabela 1) juntamente com o polímero na proporção de 2,0g do polímero 

cortado em (1cmx1cm) para 200g de solo compostado. Vedou-se todos os 

erlenmeyers dos sistemas com fita veda rosca, a fim de impedir a interferência da 

entrada de ar nos sistemas e obter falso positivo para CO2.  

No erlenmeyer C, a formação do precipitado carbonato de bário (BaCO3), é 

produto da reação do hidróxido de bário Ba(OH)2 com o dióxido de carbono (CO2) 

gerado através da biodegradação do polímero.  

A quantidade da produção de CO2 da biodegradação foi monitorada através 

da retrotitulação do precipitado na solução do erlenmeyer C, com soluções de ácido 

clorídrico (HCl) 0,1 mol/L e hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 mol/L,  ambas 

padronizadas. Realizou-se o monitoramento todos dias no primeiro mês, e dia sim 

dia não no mês seguinte, e depois semanalmente até os fim dos ensaios, para 

dados representativos.  

Adicionou-se 3,0 mL de água duas vezes por semana no primeiro mês, e uma 

vez por semana no mês seguinte, para manter a umidade do solo necessária para a 

biodegradação. Os sistemas biorreator foram mantidos à temperatura ambiente, 

assim simulando o ambiente real para a biodegradação. 

Figura 1: Sistema de Reator Biorgânico 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (ROSA , et al, 2002). 



6 RESULTADOS 

Cada reator biorgânico, gerou os resultados de produção de CO2 versus 

número de semanas. Foi realizada a média aritmética dos valores de produção de 

CO2, para cada tipo de material obteve-se o gráfico abaixo (Figura 2) para o estudo 

comparativo. 

 

Figura 2: Produção de CO2 em gramas da Biodegradação dos Polímeros 

 
 
Fonte: Elaboração própria. 

A taxa de produção de CO2 do alginato de sódio e do acetato de celulose com 

nanofibras foi bem semelhante ao da fibroína, já o acetato de celulose mostrou uma 

taxa de produção de CO2 mais elevada que os demais polímeros. 

A análise comparativa dos valores indica que o filme de acetato de celulose 

tem uma cinética de biodegradação maior, pois obteve a maior produção de CO2, e 

que ao final do teste se encontrava no início da fase platô, visto o início de uma 

constante produção de CO2. O hidrogel de alginato de sódio, o filme de fibroína e o 

filme de acetato de celulose com nanofibras, também apresentaram a fase platô 

como é possível observar no gráfico, porém a cinética de biodegradação é inferior 

ao do acetato de celulose. 



Conforme a literatura (LU, Q; et al, 2012), dos quatro biomateriais, o único 

que se sabe que é biodegradável é a fibroína, conforme os dados experimentais 

obtidos, tal informação foi confirmada. 

O filme de acetato de celulose teve um ciclo de 235 dias no reator biorgânico 

e obteve perca de massa de 2,49%; já o filme acetato de celulose com nanofibras 

teve um ciclo de 199 dias no reator biorgânico e obteve perca de massa de 18,27%, 

e o hidrogel de alginato de sódio teve um ciclo de 193 dias no reator biorgânico e 

obteve 86,93% de perca de massa; ambos os polímeros não atenderam as normas 

da ASTM D5338 para serem considerados biodegradáveis dentro do prazo 

estipulado de 180 dias, porém, apresentaram características de materiais 

biodegradáveis. O filme de fibroína ficou 186 dias no reator biogânico e obteve perca 

de massa total, havendo biodegradação de todo o polímero, confirmando os 

resultados já obtidos na literatura. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a fibroína é biodegradável; e que o alginato de sódio, o acetato 

de celulose e acetato de celulose com nanofibras tem características de materiais 

biodegradáveis, perdendo a massa e gerando água porém não atendem as normas 

ASTM D5338-98 dentro do prazo estipulado, conclusão comprovada pelo teste de 

Sturm. Desta maneira, tais materiais podem ser biodegradáveis, porém em um 

período superior à 180 dias. Deve-se assim, ter-se um maior estudo do 

comportamento de tais materiais em solo compostado, afim de elaborar novas 

normas para ensaios destes materiais. 

Dentre os materiais estudados, o que deve ser escolhido, quando o critério de 

seleção é a biodegradação em solo compostado, deve-se escolher a fibroína, 

seguido do alginato de sódio, acetato de celulose e em último o acetato de celulose 

com nanofibras. 

 
8 FONTES CONSULTADAS 

ASTM Designation D 5338 – 98 ,Standard Test Method for Determining Aerobic 
Biodegradation of Plastic Materials Under Controlled Composting Conditions 
(1998). 
 



BARBANTI, S. H. et al. Polímeros bioreabsorvíveis na engenharia de tecidos. 
Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol. 15, n° 1, p. 13-21, 2005. 
 
BRITO, G. F. et al. Biopolímeros, Polímeros Biodegradáveis e Polímeros 
Verdes. Revista Eletrônica de Materiais e Processos, Campina Grande, PB, 2011. 

CALLISTER, J.W.D; RETHWISH, D.G. Ciência e Engenharia de Materiais uma 
Introdução; oitava edição, Rio de Janeiro, editora LTC, 2013. 
 
CASARIN, S. A. et al. Blendas PHB/Copoliésteres Biodegradáveis – 
Biodegradação em Solo. 2012. 
 
CERQUEIRA, D. A; FILHO, G. R; CARVALHO, R. A; VALENTE, A. J. M. 
Caracterização de Acetato de Celulose Obtido a partir do Bagaço de Cana-de-
Açúcar por H-RMN. Polímeros: Ciência e Tecnologia, São Paulo, v. 20, n. 10, p. 20-
27, 2009. 
 
COELHO, N.S. et al. A Biodegradabilidade da Blenda de Poli (β-Hidroxibutirato-
co-valerato) Amido Anfótero na Presença de Micro-organismos. Polímeros: 
Ciência e Tecnologia, São Paulo, v.18, n.3, p. 270-276, 2008. 
 
DANTAS, Patrícia Allue. Géis Superabsorventes de Proprionato Acetato de 
Celulose e Acetato de Celulose: Síntese, Caracaterização e Liberação 
Controlada de Pesticida. 2011. 125 folhas. Dissertação (Mestrado em Ciência dos 
Materiais), Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2011. 
 
HUANG, Z. M.; ZHANG, Z. Y.; KOTAKI, M.; RAMAKRISHNA, S. A Review  On 
Polymer  Nanofibers  by  Electrospinning  and  Their Applications in 
Nanocomposites. Composites Science and Technology, v. 63, n. 15 p. 2223-2253, 
2003. 
 
KURUSU, R S. Efeito do Tempo e do Recozimento nas Propriedades Mecânicas 
de Biodegradação de Materiais Baseados em Poli(3-Hidroxibutuato) (PHB). São 
Paulo, p20, 2011. 
 
LU, Q; ZHANG, B; Li, L; ZUO, B; KAPLAN, D. L; HUANG, Y; ZHU, H.  Degradation 
Mechanism and Control of Silk Fibroin. NIH Public Access, Author Manuscript, 
China, 2012. 
 
MANDELBAUM, S. H, et al. Cicatrização: conceitos atuais e recursos auxiliares. 
2003. Universidade de Taubaté - Unitau, em São Paulo. 
   
MORAES, M. A. Obtenção e caracterização de blendas e compósitos 

poliméricos de fibroína de seda e alginato de sódio. Dissertação de Mestrado. 

Biblioteca digital da Unicamp. Campinas- SP, 2010. 

NOGUEIRA, G. M. Hidrogéis e filmes de fibroína de seda para fabricação ou 
recobrimento de biomateriais. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação) – Universidade de Campinas- São Paulo. 2014. 
 



ORÉFICE, R. L; PEREIRA, M. M; MANSUR,H. S. Biomateriais: Fundamentos e 
Aplicações. Cultura Médica, Rio de Janeiro. 2006. 
 
PAOLI, M. A. Degradação e Estabilização de Polímeros. 2° versão online 
revisada, editada por João Carlos Andrade, 2008. 
 
PIRES, Ana Luiza R.; BIERHALZ, Andréa C. K.; MORAES, Ângela M. Biomateriais: 
tipos, aplicações e mercado. Quim. Nova. 2015 

 PIRES, V. G. A; MOURA, M. R. Preparação de novos filmes poliméricos 
contendo nanoemulsões do óleo de melaleuca, copaíba e limão para aplicação 
como biomaterial. Química Nova. 2017. 

ROSA, D. S.; CHUI, Q.S.H.; FILHO, R.P.; AGNELLI, J.A.M. Biodegradação de PHB, 
PHB-V e PCL em solo compostado. Polímeros: Ciência e Tecnologia, São Paulo, 
v.12, nº 4, p. 311-317, 2002. 
 
RÓZ, A. L. Da. O Futuro dos Plásticos: Biodegradáveis e Fotodegradáveis. 
Plástico Biodegradável preparado a partir de Amido. Polímeros: Ciência e 
Tecnologia. Vol 13, nº 4, 2003. 
 
SCHLEMMER, D. A; ANDREANI, L; VALADARES, L. F. Biomateriais: Polímeros e 
Compósitos. Comunicado Técnico. ISSN 2177-4447 Brasília, DF. Dezembro, 2014. 
 
SHACKELFORD, J. F. Ciência dos Materiais. Pearson Education do Brasil, São 
Paulo. 6ª edição, cap- 13, 2008. 
 
TOMODA, B.T; BEPPU, M. M; MORAES, M. A. Estudo da incorporação de 
fármaco em dispositivo de liberação obtido da fibroína de seda. 11º Congresso 
de Engenharia em Iniciação Científica. Unicamp- Campinas, São Paulo, 2015. 
 
VIDELA, H. A. Biocorrosão, biofouling e biodeterioração de materiais. Tradução 

de Dr. Biagio Fernando Giannetti, Dra. Cecília M. Villas Bôas de Almeida e Dra. 

Cynthia JurkiewiczKunigk. 1. ed. São Paulo: Editora Edgard BlücherLtda, 2003. cap. 

8, p. 92-94. 

VILLANOVA, J. C. O, et al. Aplicações farmacêuticas de polímeros. Polímeros: 
Ciência e Tecnologia, vol. 20, nº 1, p. 51-64, 2010. 
 
VINHAS, G.M. Estudo das Propriedades e Biodegradabilidade de Blendas de 
Poliéster / Amido Submetidos ao Ataque Microbiano. Química Nova, Recife, 
v.30, n.7, p. 1584-1588, 2007. 
 
WEN, Q; DONG, Y. Gels Handbook: Fundamentals, Properties and Applications 
(Volume 1: Fundamentals of Hydrogels). Word Scientific. 2016. 


