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Resumo 

A biodegradação é um meio para diminuir-se o volume 

de lixo acumulado no meio ambiente. Dessa forma, foi 

processado o polipropileno no misturador interno com 

cloreto de alumínio e nitrato de prata. Produziu-se o 

microplástico, o qual foi colocado para biodegradar em 

agitador orbital de bancada por 40 dias com inoculação 

de microorganismos. Após isto, realizou-se microscopia 

de varredura com emissão de campo, em que o material 

foi previamente metalizado com ouro para melhor 

avaliação. 

Introdução  

Os polímeros sintéticos levam muitos anos para 

degradarem-se. Dessa forma, tem-se a biodegradação 

como opção, para reduzir a quantidade de plástico 

acumulado. A biodegradação consiste na modificação 

física ou química, causada pela ação de microrganismos 

sob certas condições de calor, umidade, luz, pH, 

oxigênio, nutrientes orgânicos e minerais adequados. Os 

polímeros biodegradáveis degradam-se pela ação de 

microorganismos, entretanto apresentam maior custo e 

propriedades inferiores aos polímeros sintéticos. O 

polipropileno é um polímero sintético de alta durabilidade 

e difícil biodegradação. Pode ser processado por 

injeção, extrusão, sopro e termoformagem. [1,2,3] 

Material e Métodos 

Processou-se o polipropileno no misturador interno, 

juntamente com cloreto de alumínio (AgCl3) e nitrato de 

prata (AgNO3) e sais inorgânicos que modificaram a 

estrutura química no polímero. Ele foi pulverizado, 

produzindo-se o microplástico, colocando-o para 

biodegradar em agitador orbital de bancada (shaker), 

com a inoculação de microrganismos, por 40 dias. Após 

isto, avaliou-se a morfologia do por microscopia 

eletrônica de varredura com emissão de campo (MEV/ 

FEG). Metalizou-se previamente o material com ouro 

para a análise. 

Resultados e Discussão 

Foi observado a interação dos microorganismos no filme 

polimérico, evidenciado pela Figura 1.  

 
 
 

 
(a)                                            (b)     

Figura 1. Imagens por MEV do microplástico, após testes de 

biodegradação, em meio mineral sem glicose, aumento de 3.500 

vezes: a) cloreto de alumínio; b) nitrato de prata. 

 
Foi observado a fixação de bactérias na superfície dos 
microplásticos, sugerindo certa interação. Entretanto, 
necessita-se realizar mais testes para se entender a 
extensão da biodegradação. 

Conclusão ou Conclusões 

Com este trabalho, conclui-se que é possível efetuar e 

analisar a biodegradação no polipropileno. Porém, 

necessita-se de mais testes para o entendimento da 

extensão da biodegradação, como a caracterização do 

material por técnicas espectroscópicas e térmicas. 
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