
FILMES POLIMÉRICOS BIODEGRADÁVEIS A PARTIR DE 

GELATINA RECUPERADA DE RESÍDUOS DE COURO CURTIDO AO 

CROMO (RCCC) 

Gabriela Reginato Bassanesi 

Camila Baldasso (Orientadora) 

Objetivo Metodologia

Avaliação das propriedades mecânicas, de

solubilidade, permeabilidade ao vapor de água e

a biodegradação.
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Concluiu-se que a enzima TGase promoveu uma melhora nas

propriedades dos filmes de gelatina de RCCC, sendo a elongação

e a tensão de ruptura aumentadas e havendo uma redução na

quantidade de água evaporada e solubilidade dos filmes. Além

disso, pela presença da enzima transglutaminase foi possível a

reticulação da matriz polimérica, mantendo a integridade e a

degradação dos filmes por mais tempo.
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Figura 1. Gráfico de permeabilidade ao vapor d’ 

água dos filmes
Figura 2. Gráfico de solubilidade dos filmes Figura 3. Gráfico das propriedades mecânicas de 

elongação e tensão de ruptura dos filmes

Tabela 1. Composição da solução de filmogênica usada na produção de filmes 

poliméricos.
Filme

Gelatina de RCCC

(%)

Enzima TGase

(%)

Gel/Ex1 4,00 1,00

Gel/Ex3 4,00 3,00

Gel/Ex 4,00 0,00

4 milhões de 

toneladas de 

resíduo anualmente 

Na Figura 1 é possível ver que a enzima provocou uma

redução na permeabilidade ao vapor de água em comparação ao

filme sem tratamento enzimático. Isto se deve pela reticulação da

matriz polimérica através da adição da enzima transglutaminase.

Segundo estudos realizados por Carvalho e Grosso (2006) a

mudança estrutural na matriz polimérica em função da reticulação

pode ter influência no coeficiente de difusão de umidade na rede

de gelatina e conduzem a redução significativa da

permeabilidade ao vapor de água.

A diminuição da solubilidade dos filmes com maiores

concentrações de enzima, a mostra na Figura 2, pode ser

justificada pelo aumento de grupos amina livres disponíveis para

a realização de ligações cruzadas pela ação da enzima na

estrutura polimérica (MACEDO e SATO, 2005).

As propriedades mecânicas de tensão de ruptura e

elongação aumentaram com maiores concentrações de enzima e

reduziram para menores concentrações, respectivamente, em

comparação ao filme sem a enzima. Quanto à avaliação de

biodegradação em solo simulado, as amostras de 24 e 168 horas

foram totalmente degradadas, e a avaliação delas não pôde ser

realizada. Com relação às amostras de 8 horas, os filmes com 1% de

enzima encontraram-se parcialmente degradados, enquanto os

filmes com 3% apresentaram uma estrutura mais intacta, com um

menor grau de degradação.
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Figura 4. Filmes após 8 h de exposição em solo simulado


