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RESUM 

Actualment, els polímers tenen una gran importància per a l’economia global i això es 

veu reflectit en els seus elevats nivells de producció. La majoria de plàstics produïts, no 

són biodegradables, provenen de recursos no renovables i a més a més, no es reciclen. 

Així doncs, l’acumulació de residus plàstics està esdevenint un problema real tant pel 

medi ambient, com pels humans. La importància d’aquest fet ha despertat un gran interès 

per a trobar alternatives i la més destacada n’és l’ús dels bioplàstics. Aquest terme engloba 

tot un conjunt de polímers que o són biodegradables, o provenen de recursos naturals o 

bé compleixen ambdues característiques alhora.   

L’objectiu d’aquest estudi bibliogràfic és comprovar si realment són una alternativa 

viable als plàstics convencionals i si és així, quin d’ells té més possibilitats de destacar 

envers els altres. Els diferents tipus a considerar s’han distribuït en quatre grups. D’una 

banda hi ha els plàstics de Tipus I, II i III que són tots bioplàstics i d’altra els de Tipus IV 

què són els també coneguts com a polímers convencionals.  

Mitjançant les comparatives de costos, avantatges, inconvenients i aplicacions, es pot 

observar que en l’àmbit econòmic no hi ha cap plàstic més rendible que qualsevol polímer 

convencional i que per tant, calen més estudis per a abaratir els costos de producció. 

D’altra banda, n’hi ha molt pocs que solucionin tant el problema de la biodegradabilitat 

alhora que el de l’origen de les matèries primeres. Tot i això, perquè els que compleixen 

aquestes dues característiques adquireixin unes propietats semblants a les dels polímers 

utilitzats habitualment, i alhora no tinguin uns preus excessivament elevats, en molts 

casos caldria realitzar barreges amb altres materials. Així doncs, tot i que actualment no 

hi ha cap biopolímer que pugui substituir, íntegra i efectivament, als plàstics 

convencionals, en un futur pròxim i realitzant les investigacions pertinents hi ha plàstics, 

com per exemple el PLA o el PHB,   amb molt potencial per fer-ho.  

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

Actualmente, los polímeros tienen una gran importancia para la economía global y esto 

se ve reflejado en sus elevados niveles de producción. La mayoría de los plásticos 

producidos, no son biodegradables, provienen de recursos no renovables y, además, no 

se reciclan. Así pues, la acumulación de residuos plásticos se está convirtiendo en un 

problema real para el medio ambiente y para los humanos. La importancia de este hecho 

ha suscitado un gran interés para encontrar alternativas y la más destacada es el uso de 

los bioplásticos. Este término engloba todo un conjunto de polímeros que o son 

biodegradables, o provienen de recursos naturales o bien cumplen ambas características 

a la vez. 

El objetivo de este estudio bibliográfico es comprobar si realmente son una alternativa 

viable a los plásticos convencionales y si es así, cuál de ellos tiene más posibilidades de 

destacar sobre los demás. Los diferentes tipos por considerar se han distribuido en cuatro 

grupos. Por un lado, están los plásticos de Tipo I, II y III que son todos bioplásticos y por 

otro los de Tipo IV que son los también conocidos como polímeros convencionales. 

Mediante las comparativas de costes, ventajas, inconvenientes y aplicaciones, se puede 

observar que en el ámbito económico no hay ningún plástico más rentable que cualquier 

polímero convencional y que, por lo tanto, se necesitan más estudios para abaratar los 

costes de producción. Por otra parte, hay muy pocos que solucionen tanto el problema de 

la biodegradabilidad a la vez que el del origen de las materias primas. Sin embargo, para 

que los que cumplen estas dos características adquieran unas propiedades similares a las 

de los polímeros utilizados habitualmente y que no tengan unos precios excesivamente 

elevados, en muchos casos habría que realizar mezclas con otros materiales. Así pues, 

aunque en la actualidad no hay ningún biopolímero que pueda sustituir, íntegra y 

efectivamente, a los plásticos convencionales, en un futuro próximo y realizando las 

investigaciones pertinentes hay plásticos, como el PLA o el PHB, con mucho potencial 

para hacerlo. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Polymers are now of great importance to the global economy, and this is reflected in their 

high levels of production. Most plastics produced are not biodegradable, come from non-

renewable resources and are not recycled. Therefore, the accumulation of plastic waste is 

becoming a real problem for the environment and for humans. The importance of this fact 

has aroused great interest in finding alternatives, the most important is the use of 

bioplastics. This term encompasses a whole set of polymers that are biodegradable, come 

from natural resources or both characteristics at the same time. 

The aim of this bibliographic study is seeing if these polymers are a viable alternative to 

conventional plastics and if so, which ones are more likely to stand out from the others. 

The different types to be considered have been distributed in four different groups, 

according to their origin and according to their biodegradability, and in each case their 

advantages, disadvantages, applications, market price and their biodegradable 

microorganisms have been examined. 

Through comparisons of costs, advantages, disadvantages, and applications, it can be seen 

that in the economic field there is no plastic more cost-effective than any conventional 

polymer. Therefore, more studies are needed to lower production costs. On the other hand, 

there are very few plastics that solve the problem of biodegradability at the same time as 

the origin of raw materials. However, in order for those with both characteristics to 

acquire properties similar to those of type IV polymers, and also not to have excessively 

high prices, in many cases it would be necessary to mix them with other materials. 

Although there is currently no biopolymer that can replace conventional plastics in its 

entirety and effectively, in the near future and by conducting relevant research there are 

plastics, such as PLA or PHB, with a lot of potential to do it. 

 

 

 

 

 
 



 

LLISTAT D’ABREVIATURES:  
 

ABREVIATURA SIGNIFICAT 

AC Acetat de Cel·lulosa 

HDPE Polietilè d’alta densitat 

LDPE Polietilè de baixa densitat 

PBAT Tereftalat d’adipat de polibutilè 

PBS Succinat de polibutilè 

PCL Policaprolactona 

PE Polietilè 

PEF Polietilè Furanoat 

PET Politereftalat d’etilè 

PGC Àcid poliglicòlic 

PHA Polihidroxialcanoats 

PLA Àcid polilàctic 

PP Polipropilè 

PPL Polipropiolactona 

PVA Alcohol polivinílic 

PVC Clorur de polivinil 

TPS Midó termoplàstic 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Descripció i problemàtica ambiental 

El terme “plàstic” s’utilitza per definir a un ampli rang de polímers orgànics d’elevat pes 

molecular. Aquests, en gran part són derivats del petroli, del carbó i del gas natural 

(Ahmed et al., 2018).  S’utilitzen en molts àmbits de la nostra vida, sobretot des dels anys 

quaranta, que van causar un gran impacte en la nostra societat. (Thakur et al., 2018). Això 

és degut al fet que tenen una molt bona funcionalitat i alhora són materials de baix cost, 

baixa densitat, durabilitat, seguretat i són fàcils de processar. (Sardon i Li, 2020) 

Actualment, són molt importants per a l’economia global i això es pot observar mitjançant 

les quantitats produïdes en un sol any (Rehin i Schmid, 2020). El 2019 se’n van generar 

368 milions de tones a escala mundial (Plastics Europe, 2020). 

La majoria de plàstics utilitzats avui en dia, no són biodegradables. Aquest fet és un 

problema, ja que a causa de la mala gestió dels residus, s’acumulen grans quantitats de 

plàstic al medi ambient (Ahmed et al., 2018). L’aplegament de restes pot generar una 

deterioració de la bellesa del medi, però també pot resultar perjudicial per als organismes 

marins, bloquejar sistemes de clavegueram, disminuir la fertilitat del sòl i provocar 

problemes de salut importants en humans (Okunola et al., 2019).  Per tal d’evitar els riscs 

esmentats anteriorment i reduir la taxa d’acumulació de plàstic, s’han de prendre mesures 

com ara bé, educar ambientalment a la societat, incidir en el reciclatge, incinerar els  

residus o substituir els plàstics convencionals per a plàstics biodegradables (Kalia et al., 

2000; Shen et al., 2020). El reciclatge correcte de totes les restes és molt complicat a causa 

de la seva heterogeneïtat i la incineració de residus plàstics, pot arribar a generar gasos 

que contribueixen en l’escalfament global. (Comăniță et al., 2016). Per aquests motius, 

cada vegada hi ha més interès en l’ús de plàstics biodegradables.  

1.2 Classificació dels plàstics i concepte de bioplàstics 

La classificació dels plàstics té en compte principalment dues propietats, la primera 

d’elles és l’origen del polímer. Actualment, la majoria de productes plàstics que es 

produeixen utilitzen com a matèria primera recursos derivats fòssils. Aquests són els que 

s’anomenen productes d’origen fòssil i ho són per exemple el PET, PP, PVC, PBAT o 

PCL. D’altra banda, hi ha els plàstics que són d’origen biològic i utilitzen matèria primera 

renovable (Walker i Rothman, 2020). Aquest segon tipus de plàstic són molt prometedors, 

ja que permeten l’estalvi de recursos fòssils i alhora disminueixen les emissions de CO2 
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(Spierling et al., 2018). També cal esmentar que a diferència dels recursos fòssils, que 

són escassos, actualment es produeixen aproximadament 172.000 milions de tones de 

matèria orgànica a l’any de les quals només se n’utilitzen el 3,5%  (Rujnić-Sokele i 

Pilipović, 2017). A més a més, hi ha certs plàstics de base biològica que tenen una 

estructura química i unes propietats semblants a les dels plàstics d’origen petroquímic i 

per tant, es poden utilitzar els mateixos sistemes convencionals tant de producció com de 

reciclatge sense haver-los d’adaptar. 

En segon lloc, els plàstics també es poden classificar segons si són biodegradables o no. 

Ho són aquells què poden patir una degradació biològica a través de diferents accions 

realitzades per microorganismes (Lambert i Wagner, 2017).  Hi ha diversos estudis que 

han demostrat la capacitat que tenen certs fongs i bacteris per a degradar polímers, tant 

d’origen fòssil com biològic, sota certes condicions d’estrès (Ahmed et al., 2018).  

Taula 1.Classificació dels plàstics segons el seu origen i la seva biodegradabilitat. 

 BIODEGRADABLES NO BIODEGRADABLES 

  

ORIGEN BIOLÒGIC 

PLÀSTICS TIPUS II: 

PLA, PHA, AC, TPS, PBS 

PLÀSTICS TIPUS I: 

Bio-PE, Bio-PET, Bio-PP, Bio- 
PVC, Bio-PEF,  

ORIGEN FÒSSIL PLÀSTICS TIPUS III: 

PGC, PBAT, PCL, PPL, PVA  

PLASTICS TIPUS IV: 

PE, PET, PP, PS i PVC 

 

La problemàtica deguda a la lenta degradació dels plàstics en la naturalesa i a la utilització 

de fonts no renovables per la seva producció, ha fet despertar un gran interès en els 

bioplàstics. Tot i que el terme bioplàstic actualment no està ben definit, el significat més 

acceptat el descriu com a qualsevol polímer que sigui d’origen biològic, biodegradable o 

que compleixi les dues característiques esmentades alhora (Filho et al., 2020). Així doncs, 

d’acord amb aquest concepte els plàstics de tipus I, II i III són bioplàstics i d’altra banda, 

els de tipus IV són els coneguts com a plàstics convencionals.  

1.3 Plàstics de Tipus IV:  Els plàstics convencionals  

Els plàstics convencionals són aquells d’origen fòssil i no biodegradables, són els més 

emprats i els que més problemes comporten tant per a la salut, com pel medi ambient. En  

aquest apartat se’n farà una breu explicació  per tal de poder realitzar una posterior 

comparació amb els biopolímers.  
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Taula 2. Característiques dels  cinc dels plàstics convencionals més emprats (PE, PET, PP, PS i PVC). 

 
1 Totes les Figures de la Taula 2 han estat recuperades de: http://www.chemspider.com 

Nom  
 

Monòmer 1 Descripció química Propietats Aplicacions Fonts 
bibliogràfiques 

PE 

 És un polímer amb 
una estructura 
cristal·lina que s’obté 
mitjançant la 
polimerització de 
l’etilè.  Se’n 
distingeixen diferents 
tipus i els dos més 
importants són els 
HDPE i els LDPE.  

Presenta bones 
propietats 
mecàniques. Són 
polímers 
resistents a la 
calor i alhora, 
segurs per a la 
salut humana.  

És el plàstic més 
comú i té una 
producció anual 
d’aproximadament 
77 milions de tones.  
Segons la densitat 
que presentin, 
tindran diferents 
aplicacions (Taula 
8).    

Alabi et al., 
2019;  
Morschbacker 
et al., 2015; 
Ucankus et al., 
2018 

PET 

 

És un polímer produït 
a partir de l’àcid 
tereftàlic i 
d’etilenglicol,  
mitjançant un procés 
de policondensació 
de dues etapes. Els 
seus enllaços són 
carboni-oxigen-
carboni.  

Termoplàstic 
transparent, llis i 
relativament prim. 
Presenta molt 
bones propietats 
mecàniques i una 
excel·lent 
resistència a la 
calor. La seva 
temperatura de 
fusió és de 265ºC. 

Gràcies a les seves 
excel·lents 
propietats, té un 
rang molt ampli 
d’aplicacions. En 
general es fabrica 
per a ser utilitzat 
només un cop 
(Taula 8). 

Alabi et al., 
2019; Pergal i 
Balaban, 2017  

PP 

 

És un polímer format 
per hidrocarburs amb 
grups metils com a 
cadenes lateral.  

Els grups metil li 
confereixen 
excel·lents 
propietats 
químiques i 
mecàniques. 
Alhora té molt 
bona 
processabilitat.  

Després del PE és 
el segon polímer 
amb un percentatge 
de producció més 
elevat. Entre altres 
propietats (Taula 
8), s’utilitza 
sobretot per a 
fabricar  envasos.  

Andreeßen i 
Steinbüchel, 
2018 

PS 

 
És un polímer sintètic 
aromàtic format a 
partir de la 
polimerització de 
l’estirè. Aquest 
monòmer se sintetitza 
a partir d’etilè i 
benzè.  

És un plàstic 
cancerigen pels 
humans a causa 
del benzè. 
El PS pot ser 
fàcilment modelat 
per injecció i 
compressió 

El benzè té moltes 
aplicacions tant 
industrials com 
comercials. Tot i 
això, generalment 
s’utilitzen per a 
produir articles per 
a la llar.  

Alabi et al., 
2019; Ara 
Begum et al., 
2020 

PVC 

 

Aquest polímer es 
produeix mitjançant 
la polimerització del 
monòmer clorur de 
vinil. Més de la meitat 
del seu contingut en 
pes és clor.  

El PVC és un 
material dur i 
fràgil i per tal de 
millorar aquestes 
propietats, 
normalment s’hi 
afegeixen 
additius.  
És un dels 
polímers menys 
respectuosos amb 
el medi ambient.  

Tot i els 
inconvenients que 
té s’utilitza sobretot 
per a fabricar 
envasos i per a la 
construcció (Taula 
8) 

Basmage i 
Hashmi, 2019; 
Fernandez et 
al., 2013; Karan 
et al., 2019; 

Figura 1. Estructura 
de l’Etilè (C2H4).  

Figura 2. Estructura 
del Tereftalat d’etilè 
(C18H14O8).  

Figura 3. Estructura 
del Propilè (C3H6). 

Figura 4. Estructura 
de l’Estirè (C8H8). 

Figura 5. Estructura 
del Clorur de vinil 
(C2H3Cl). 
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1.4 Biodegradació 

Una de les propietats que més es valora d’un polímer és la degradació causada per 

microorganismes, és a dir, la biodegradació. Aquesta reacció és una de les opcions que hi 

ha al final de la vida útil dels plàstics, on aquests s’eliminen mitjançant l’acció dels 

organismes que hi ha presents a l’entorn (Rujnić-Sokele i Pilipović, 2017).  

La biodegradació dels polímers comença amb la fixació dels microorganismes a la 

superfície del plàstic, en segon lloc el microorganisme utilitza el material com a font de 

carboni per a créixer i finalment es produeix la degradació del polímer (Alshehrei, 2017).  

Aquseta comença mitjançant el fraccionament enzimàtic de la cadena polimèrica en 

compostos de menor pes molecular i finalitza amb la mineralització d’aquests compostos 

en CO2 i aigua (Ali et al., 2021). 

La majoria de plàstics biodegradables, són compostables (Rujnić-Sokele i Pilipović, 

2017). És a dir, són plàstics que experimenten una degradació biològica durant el 

compostatge (Kale et al., 2007). Un procés biològic aerobi, que sota condicions 

controlades transforma els residus orgànics degradables en CO2, aigua, calor, sals 

minerals i biomassa  

 

Figura 6. Mecanisme general de la biodegradació del plàstic tant en condicions Aeròbiques com Anaeròbiques 
(Fesshea i Abebe, 2019). 
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1.4.1 Tipus de biodegradació  

Els plàstics solen biodegradar-se de manera aeròbica a la natura, de forma anaeròbia en 

sediments i abocadors i parcialment de manera aeròbica en compostos i sòls (Alshehrei, 

2017).  

En el cas de la biodegradació aeròbica els microorganismes utilitzen oxigen com a 

acceptor d’electrons per oxidar el carboni del polímer i produir CO2 i aigua com a 

principals productes (Figura 6) (Alshehrei, 2017). En el de la biodegradació anaeròbica 

no hi ha presència d’oxigen i per tant, la matèria orgànica es converteix en gas metà, CO2, 

aigua, sulfur d’hidrogen, amoníac i hidrogen (Figura 6). En aquest cas alguns bacteris 

anaeròbics utilitzen nitrat, sulfat, metall, magnesi o carboni com a acceptor d’electrons.  

La majoria de Polímers són degradats per consorcis microbians en comptes de soques 

individuals. Això pot ser degut a la capacitat metabòlica limitada dels organismes (Ali et 

al., 2021). Bacteris, fongs i actinomicets poden participar en la biodegradació de plàstics 

naturals i sintètics (Alshehrei, 2017).  

1.4.2 Factors que afecten a la biodegradació  

Hi ha diferents factors que influeixen en la taxa de biodegradació dels polímers. Aquests 

poden estar relacionats amb les condicions d’exposició en les que es troben (Taula 3), 

amb la naturalesa material (Taula 4) o amb les característiques de l’enzim (Kale et al., 

2007; Thakur et al., 2018). La variabilitat causada per l’enzim és deguda al fet que tenen 

centres actius diferents i per tant, són capaços de reconèixer i degradar, polímers diferents.  

Taula 3. Paràmetres ambientals que afecten a la biodegradació dels polímers. 

Temperatura del 
medi 

Una temperatura adequada, entre 20 i 28ºC,  afavoreix a 
un creixement adequat dels microorganismes.  

Bahl et al., 2020; 
Bhardwaj et al., 2012 

pH 
Afecta el creixement microbià i a la velocitat de reacció 
hidrolítica. En general, el pH òptim és el neutre.  Bahl et al., 2020 

Contingut 
d’humitat 

L’aigua és essencial pel creixement i multiplicació dels 
microbis. 
Afavoreix el procés d’hidròlisi. 

Bhardwaj et al., 2012 
Rocca-Smith et al., 
2017 

Oxígen 
En presència d’oxigen poden ser degradats per 
microorganismes aeròbics, en condicions anòxiques els 
responsables són microorganismes anaeròbics.  

Muthukumar i 
Veerappapillai, 2015 
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Pes molecular 

Un alt pes molecular proporciona certa resistència a la 
biodegradació. Quan el pes molecular augmenta, la 
solubilitat disminueix i per tant, es torna desfavorable als 
atacs microbians.  

Muthukumar i 
Veerappapillai, 2015 

Temperatura de 
fusió 

Els polímers amb un punt de fusió elevat tenen una 
capacitat de degradació menor. Ja que temperatures molt 
elevades poden disminuir l’activitat dels enzims. 

Bahl et al., 2020 

Cristal·linitat 

Els enzims ataquen principalment les zones amorfes dels 
polímers. Quan la cristal·linitat augmenta, les zones 
amorfes disminueixen i com a conseqüència la 
biodegradació també.  

Emadian et al., 2016 

Grups funcionals 

Si hi ha grups funcionals que incrementen les seves 
propietats hidrofòbiques, la biodegradació serà més 
lenta. La degradació hidròfila és més ràpida que la 
hidrofòbica.  

Alshehrei, 2017 

Additius 
Poden alterar de manera significativa la biodegradació 
dels materials. Yuan et al., 2020 

 

2. OBJECTIVES 

Nowadays, there is a concern about the accumulation of plastic waste in the environment 

due to its high demand. In order to replace conventional polymers and reduce the 

pollution, many different sorts of new plastics, also called bioplastics, are being tested.  

The main objective of this bibliographic research is to make a comparative analysis of 

new plastics and to look for their limitations, strengths, and their future perspectives. The 

three head groups of bioplastics that are going to be explained in this project are: Type I 

(bio based but non-biodegradable), Type II (bio based and biodegradable) and Type III 

(fossil based but biodegradable).  

The different sets of bioplastics are going to be compared with each other, but at the same 

time are going to be contrasted with the conventional ones. Therefore, from this inquiry 

it should be possible to understand if the replacement of conventional plastics is viable 

and which of the new plastics would have more potential.  

3. METODOLOGIA 

Les bases de dades bibliogràfiques o els portals de revistes electròniques emprats per a 

realitzar aquest treball han estat principalment Google Scholar, Pubmed, ScienceDirect i 

SpringerLink e-journals. Pel que fa a la cerca d’articles s’han tingut en compte dos 

criteris, les citacions i l’any en el qual han estat publicats. S’ha fet un cribratge prioritzant 

Taula 4. Paràmetres físics i/o químics el polímer què poden afectar a la seva biodegradabilitat. 
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els que han estat citats més vegades i descartant alguns documents a causa de la seva data 

de publicació. L’idioma en el qual s’ha buscat la informació ha estat l’anglès i ha tingut 

lloc   durant el període de temps comprès entre el gener i el maig del 2021.  

En primer lloc, buscat informació general utilitzant un vocabulari relacionat amb els 

plàstics i la biodegradació. Per exemple s’han fet servir termes com “bioplàstics”, 

“plàstics biodegradables”,  “biodegradació de polímers”, “degradació aeròbica” o 

“degradació anaeròbica”. Un cop s’ha tingut un coneixement general del tema i per tal de 

trobar les dades necessàries per a l’apartat de resultats, s’ha començat a fer una cerca més 

especifica mitjançant mots claus. Aquests mots han estat, sobretot, noms de polímers 

específics com ara bé “Àcid polilàctic” o “PHB”. En el cas de voler trobar qualsevol 

propietat concreta del material, per tal d’acotar el nombre de publicacions resultants, s’ha 

afegit darrere del nom del plàstic la propietat d’interès, com  “PLA temperatura de fusió” 

o “TPS biodegradabilitat”.  

Finalment, s’han buscat les perspectives de futur envers els nous plàstics i especialment 

en aquest apartat s’han tingut molt en compte les dates de publicació dels articles. S’ha 

intentat extreure la informació d’aquells documents més recents.  

4. RESULTATS 

4.1 Bioplàstics de Tipus I:  d’origen biològic i no biodegradables  

Els polímers de base biològica, però què no són biodegradables, ofereixen una estructura 

i unes propietats pràcticament idèntiques a les dels corresponents plàstics d’origen fòssil 

(Montava-Jordà et al., 2019).  Són neutres en carboni, és a dir, emeten la mateixa quantitat 

de gasos d’efecte hivernacle que la que consumeixen, i actualment presenten un 57% de 

la producció total de bioplàstics a escala mundial.  

En aquest treball es parlaran concretament de cinc tipus de bioplàstics de Tipus I, el Bio-

PE, el Bio-PET, Bio-PP, Bio-PVC i el PEF. Els quatre primers esmentats tenen en comú 

la primera etapa de les seves vies de síntesis, utilitzen material lignocel·lulòsic per a la 

producció de bio-etilè (Figura 7).  

 

 

 



 8 

 4.1.1 Bio-Polietilè 

El bio-PE és un polímer d’origen biològic que actualment està despertant un gran interès 

per  la falta de recursos no renovables i a l’impacte negatiu envers la salut humana i el 

medi ambient, del seu homòleg convencional (Babu et al., 2013; Siracusa i Blanco, 2020). 

Per a la seva producció es poden utilitzar matèries primeres com la remolatxa sucrera, el 

blat de moro, la canya de sucre o altres materials lignocel·lulòsics obtinguts a partir de 

residus agrícoles o fusta. 

Per a la síntesi d’aquest polímer es parteix del bio-etilè i se segueix la Via II (Figura 7). 

Aquest monòmer pateix un procés de polimerització on es necessiten condicions altes de 

pressió, temperatura i la presència d’un catalitzador (Babu et al., 2013). Com a productes 

es poden obtenir polímers de diferents densitats i amb diferents graus de ramificació que 

es poden agrupar principalment en tres grans grups, l’HDPE, l’LLDPE i l’LDPE. Durant 

el procés de polimerització, el Bio-PE, pot utilitzar la mateixa tecnologia i les mateixes 

plantes de producció que el polietilè d’origen petroquímic i per tant, no es requereixen 

inversions en equips de producció nous (Mendieta et al., 2019; Morschbacker et al., 

2015).  

Aquest polímer d’origen biològic té les mateixes propietats que el polietilè d’origen fòssil 

i actualment, el seu ús està incrementant a causa de la disminució i a l’encariment dels 

combustibles d’origen petroquímic. Tot i que principalment s’utilitza per a la producció 

Figura 7. Vies de síntesis dels polímers Bio-PVC, Bio-PE, Bio-PET i Bio-PP. Adaptada de Rahman i Bhoi, (2021). 
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d’envasos, és un bioplàstic amb múltiples aplicacions (Taula 8) (Babu et al., 2013; 

Mendieta et al., 2019; Morschbacker et al., 2015).  

Tot i les investigacions realitzades per a la producció d’un bio-polietilè amb totes les 

propietats desitjades, actualment encara hi ha aspectes a corregir (Mendieta et al., 2019). 

En primer lloc, encara es pot millorar la qualitat i el pretractament de la biomassa 

lignocel·lulòsica. Això afectarà directament a la qualitat del bio-etilè produït i per tant, a 

la qualitat del producte final. D’altra banda, s’haurien de realitzar estudis amb la intenció 

d’optimitzar el procés de producció i així doncs, poder obtenir bioplàstics amb preus 

competitius amb els dels polímers convencionals. 

4.1.2 Bio-Politereftalat d’etilè 
El Tereftalat de polietilè d’origen biològic és un producte d’interès per a grans empreses, 

com ara bé Coca-Cola, ja que té propietats semblants a les del seu equivalent d’origen 

fòssil (Chen i Patel, 2011). Generalment, però per a millorar les seves característiques i 

fer-lo més atractiu, comercialment parlant, no solen estar basats 100% en matèries 

primera d’origen biològic (Andreeßen i Steinbüchel, 2018). Dels dos monòmers que 

s’utilitzen per a la seva síntesi, l’etilenglicol i l’àcid tereftàlic, el primer sol ser el que 

prové d’origen biològic (Montava-Jordà et al., 2019). 

El procés de producció de bio-PET (Figura 7), parteix del bio-etilè i  segueix la Via III. 

Mitjançant la reacció amb un alcohol s’obtindrà el producte d’interès (Rahman i Bhoi, 

2021). Durant aquest procediment, l’obstacle més gran, resideix en la síntesi del monòmer 

d’àcid tereftàlic que representa el 70% del polímer (Ogunjobi et al., 2019).  

Aquest, no és un polímer biodegradable, però mitjançant hidrolases microbianes pot 

arribar a despolimeritzar-se. Actualment, encara no és un procés econòmic, ja que és molt 

lent i té un elevat cost energètic, però es pot millorar mitjançant la cerca d’enzims 

alternatius que duguin a terme un procés de despolimerització més efectiu (Siracusa i 

Blanco, 2020). A més a més, tot i ser reciclat i  per tant, reutilitzat diverses vegades, no 

perd les seves propietats mecàniques.  

En referència a les seves aplicacions, en alguns àmbits poden substituir el PET (Taula 8). 

D’altra banda, al ser biocompatible, també es pot utilitzar per a la fabricació de productes 

farmacèutics.  
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4.1.3 Bio-Polipropilè 

El polipropilè d’origen biològic, és un plàstic que actualment encara es troba en la seva 

fase inicial de desenvolupament. Això és degut al fet que la seva producció és 

tecnològicament més complexa, els seus precursors, l’n-butanol i l’iso-propenol, es 

troben en quantitats limitades i a què tenen més etapes de producció i per tant, 

consumeixen més energia i alhora emeten més gasos d’efecte hivernacle (Andreeßen i 

Steinbüchel, 2018; Chen i Patel, 2011). 

Per a la producció d’aquest biopolímer hi ha cinc vies diferents (Figura 7), i en totes 

aquestes, el producte obtingut té les mateixes propietats que el polipropilè (Taula 9). 

Actualment, per culpa de les limitacions dels seus precursors s’està posant especial èmfasi 

en estudiar la Via IV i així doncs, poder comercialitzar bio-PP sintetitzat a partir de bio-

etilè (Andreeßen i Steinbüchel, 2018). 

Aquest plàstic no és un biopolímer biodegradable. Així i tot, recentment s’ha aïllat el 

bacteri Stenotrophomonas panacihumi PA3-2 que té la capacitat de degradar, mitjançant 

un procediment molt lent, el PP (Andreeßen i Steinbüchel, 2018). Aquesta etapa final de 

la vida del polímer, actualment no és una solució real i per tant, s’haurien de continuar 

realitzant investigacions perquè fos un procediment efectiu  

Tot i no estar comercialitzat, es preveu un creixement exponencial en la seva producció. 

Això és perquè el propilè és un dels polímers amb més producció de la indústria 

petroquímica i a la seva elevada demanda per part de la indústria de l’envasament i 

automobilística (Andreeßen i Steinbüchel, 2018; Rahman i Bhoi, 2021; Siracusa i Blanco, 

2020).  

4.1.4 Bio-Clorur de polivinil 

El bio-PVC és un plàstic d’origen biològic que té unes propietats semblants a les del seu 

homòleg d’origen fòssil (Fernandez et al., 2013). Per a millorar-lo i poder-lo 

comercialitzar, és habitual l’ús de plastificants, com ara bé els ftalats. Aquests, no són 

respectuosos amb el medi ambient i provoquen l’efecte contrari al desitjat, és a dir, fan 

que el polímer s’empri menys (Lackner, 2015).  Per a solucionar aquest problema i poder 

produir bio-PVC a partir de matèries renovables i alhora respectuós amb l’entorn, 

s’haurien de desenvolupar plastificants d’origen biològic.  
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L’etilè i el clor són les dues matèries primeres necessàries per a la producció del bio-

polivinil de clorur. Mitjançant la reacció entre el bio-etilè i el clor i una posterior reacció 

de polimerització, s’obté el producte desitjat (Figura 7) (Alvarenga et al., 2013).  

Aquest biopolímer s’utilitza sobretot en la indústria de la construcció i tot i els seus 

inconvenients esmentats té un rang d’aplicacions bastant ampli (Taula 9) (Fernandez et 

al., 2013). 

4.1.5 Bio-Polietilè Furanoat 

El Polietilè Furanoat és l’homòleg d’origen biològic del PET i està format per etilenglicol 

i àcid di-carbònic furà. Aquest es pot obtenir a partir d’una gran varietat de matèries 

primeres vegetals (Alaerts et al., 2018; Jiang et al., 2020) 

Actualment la seva producció encara no està establerta a escala industrial. Tot i això, 

presenta millors propietats que el PET (Taula 9). L’any 2015 es va obrir una planta pilot 

que tenia una capacitat de producció de 50.000 tones l’any (Nguyen et al., 2018).  

Aquest polímer no es produeix comercialment a partir del bio-etilè, com és el cas dels 

polímers anteriors (Figura 8). Així doncs, el primer pas és una deshidratació de la 

Fructosa en dissolvent alcohòlic, a continuació es produeix una oxidació i finalment hi té 

lloc un procés de polimerització per a l’obtenció del PEF (Nguyen et al., 2018).   

El reciclatge és bàsicament l’única opció de final de vida del PEF. Així i tot, és un 

procediment complicat, ja que visualment és impossible distingir-lo del PET i per tant, es 

necessiten etiquetes per a la distinció a escala de consumidor o tecnologies NIR2 en 

l’àmbit de centres de classificació (Alaerts et al., 2018; Loos et al., 2020). D’altra banda, 

actualment s’han començat a realitzar estudis envers la biodegradació del bio-PEF on es 

mostra una biodegradació del 90% del polímer després de 9 mesos. Avui en dia no és una 

 
2 L’espectroscòpia d’infrarojos propers (NIR) és una forma d’anàlisi que es pot emprar en un ampli rang d’aplicacions. 
És una tecnologia bàsica de teledetecció, que permet la distinció entre els polímers PET i PEF (Hirsch, 2008).   

Figura 8. Via de síntesis del polímer Bio-PEF a partir de la Fructosa. (Nguyen et al., 2018) 
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solució real, ja que encara es requereixen anàlisis en condicions ambientals per tal 

d’obtenir informació realista envers aquest procediment.  

4.2 Bioplàstics de Tipus II:  d’origen biològic i biodegradables 

4.2.1 Àcid polilàctic 

L’àcid poli-làctic és un polièster alifàtic, relativament nou, derivat de l’àcid làctic 

(Murariu i Dubois, 2016). L’àcid precursor es pot obtenir mitjançant un procediment de 

fermentació o una ruta química. El primer s’utilitza per aconseguir productes amb una 

major puresa òptica mitjançant recursos renovables i per tant, és el que s’utilitza per a 

l’obtenció d’aquest biopolímer (Singhvi et al., 2019).  

Un cop s’obté l’àcid làctic, hi ha dues rutes per tal de produir el polímer; la polimerització 

de condensació i la polimerització d’obertura d’anells (Figura 9). En aquest segon cas, 

com que la Lactida té tres isòmers òptics, com a productes s’obtindran tres isòmers del 

PLA, cada un amb unes propietats, físiques i químiques, diferents (Taula 5) (Cheng et 

al., 2009, Zaaba i Jaafar, 2020). La producció de PLA és un procés lent i que necessita 

condicions controlades de temperatura, pH i pressió i l’ús de catalitzadors. Els temps de 

polimerització són llargs i això implica que es produeix un gran consum d’energia 

(Singhvi et al., 2019). 

Taula 5. Propietats físiques i químiques dels estereoisòmers del polímer d’àcid làctic, (Zaaba i Jaafar, 2020). 

 PLA PLLA PDLA PDLLA 
Estructura cristal·lina Semi cristal·lina Semi cristal·lina Cristal·lina Amorfa 

Temperatura de transició vítria 
(ºC) 60 - 65 50 - 65 50 - 65 50 - 60 

Temperatura de fusió (ºC) 150 - 162 170 - 200 120 - 150 -- 

Resistència a la tracció (MPA) 21 - 60 15,5 -150 15,5 -150 27,6 - 50 
 

La biodegradació de l’àcid polilàctic comença amb la hidròlisi de la cadena principal. Tot 

seguit, els microorganismes biodegradadors, secreten depolimerasses per tal de formar 

monòmers, oligòmers i dímers. Aquestes molècules, de menor pes molecular, es poden 

Figura 9. Vies d’obtenció del biopolímer PLA a partir de l’àcid làctic (Cheng et al., 2009). 
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infiltrar per les membranes microbianes i un cop dins, els enzims intercel·lulars poden 

acabar de realitzar la descomposició (Zaaba i Jaafar, 2020). Cal tenir en compte que els 

microorganismes degradadors de PLA no es troben àmpliament distribuïts (Taula 7). 

Actualment, és el bioplàstic més utilitzat a causa de la seva biodegradabilitat, 

disponibilitat i de les seves propietats que permeten que tingui un gran rang d’aplicacions 

(Taula 8) (Ahmed et al., 2018).  Durant els darrers anys, la producció d’aquest bioplàstic 

ha experimentat un creixement exponencial, hi va haver un augment del 666% entre l’any 

2011 i el 2020 (Murariu i Dubois, 2016). A més a més, s’ha observat que si se substituïssin 

tots els plàstics sintètics per PLA i a més a més, es reciclés de manera correcta, es 

reduirien globalment 800 milions de tones d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 

(Fahim et al., 2019).  

Un dels grans reptes de producció d’aquest bioplàstic és disminuir el cost de la matèria 

primera de l’àcid làctic. Com a solució es proposa la  utilització de residus agrícoles  ja 

que s’ha vist que els bacteris productors d’àcid làctic poden convertir la biomassa fècula 

directament en l’àcid desitjat. Aquest fet faria baixar el preu de producció i alhora 

augmentaria la taxa de productivitat (Chan et al., 2021). 

4.2.2 Polihidroxialcanoats  

Els PHA són polièsters alifàtics amb mètodes de producció basats en bacteris i que varen 

ser detectats per primera vegada, mitjançant observació microscòpica, fa més de noranta 

anys a les cèl·lules de Bacillus megaterium (Koller, 2021). Una molècula de PHA està 

formada per monòmers d’àcid gras connectats entre si mitjançant enllaços èster i amb 

cadenes laterals R (Sharma et al., 2020).  

Aproximadament un 30% dels bacteris presents al sòl poden sintetitzar aquests bioplàstics 

quan es troben en condicions deficients de nutrients i d’excés de carboni (Sharma et al., 

2020). Els microorganismes acumulen en forma de grànuls, el biopolímer, dins del seu 

organisme per a utilitzar-lo com a compost de reserva. A més a més, també s’ha vist que 

serveixen com a protectors contra factors d’estrès i que ajuden a les cèl·lules vives a 

superar els efectes perjudicials provocats per xocs osmòtics (Li i Wilkins, 2020; Koller, 

2021).   

Els PHA es divideixen en dos grans grups segons el nombre d’àtoms de carboni que 

tinguin els seus monòmers. Així doncs, depenent del microorganisme productor seran 

PHA amb cadenes de mida curta, SCL-PHA, o PHA amb cadenes de mida mitjana, MCL-
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PHA (Chen i Chen et al., 2020). Dins d’aquests dos grans grups, hi ha molts tipus de PHA 

diferents, però només alguns d’ells es produeixen a gran escala a causa de l’elevat cost 

de producció, a les dificultats de processament i a les complicacions per a mantenir en 

condicions òptimes als microorganismes productors (Li i Wilkins, 2020; Wang et al., 

2014). El més comú és el PHB, un Polihidroxialcanoat amb un 3-hidroxibutirat com a 

grup funcional.   

L’any 2020 un 1,7% de la producció total dels bioplàstics va ser de PHA, se’n varen 

produir 2,11 milions de tones i s’espera que el 2025 la producció incrementi a 2,87 

milions de tones (Plastics Europe, 2020). Aquest augment de producció s’espera degut a 

la gran quantitat d’aplicacions que té aquest polímer i a l’àmplia gamma de 

microorganismes que el poden degradar (Taules 7 i 8) (Wang et al., 2014). A més, és 

important esmentar que la seva biodegradació és possible tant en entorns aeròbics com 

anaeròbics i que són totalment compostables tant al sòl, com en entorns marins. 

En referència a les perspectives de futur d’aquest polímer, les investigacions se centren 

sobretot en la reducció de costos de producció per aconseguir que sigui un material viable 

(Zheng et al., 201). Per a assolir-ho hi ha diverses estratègies enfocades en diferents etapes 

del procés de producció (Taula 6).  

Taula 6. Estratègies per a la reducció del cost de producció del PHA . 

Objectiu Estratègies 

Reducció 
del cost de 
producció 

- Utilització de microorganismes extremòfils  (Zheng et al., 2019) 

Reducció 
del cost de 
separació i 
purificació 

- Enginyeria morfològica: augmentar, mitjançant regulació gènica, la mida de les 
cèl·lules per tal d’accelerar les precipitacions cel·lulars (Zheng et al., 2019) 

- Autofloculació: capacitat d’agregació dels organismes i formar flocs cel·lulars 
(Chen i Chen et al., 2020). 

- Reducció de la viscositat: mitjançant tractaments tèrmics o amb l’ús de nucleases 
(Chen i Chen et al., 2020). 

- Purificació mitjançant animals: l’organisme Tenebrio molitor és capaç de purificar 
els grànuls de PHA a través de l’excreció en forma de femta (Zheng et al., 2019). 

Millora de 
la producció 
del polímer 

- Millora de l’activitat PHA sintasa (Chen i Chen et al., 2020). 
- Sobre expressió de certes proteïnes reguladores de la síntesi de PHA (Chen i Chen 

et al., 2020). 
- Enginyeria morfològica: les cèl·lules amb mida gran, tenen més espai per acumular 

grànuls (Zheng et al., 2019).  
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4.2.3 Plàstics basats en cel·lulosa: Acetat de cel·lulosa 

La cel·lulosa és el polímer natural més abundant de la terra i està format per unitats de 

monòmers de glucosa unides mitjançant enllaços glicosídics (Liu, 2006). Les matèries 

primeres cel·lulòsiques, que es poden obtenir a partir de la biomassa o residus agrícoles,  

tenen un cost molt baix i això els fa ser un material altament atractiu (Mostafa et al., 

2015). A més a més, és un biopolímer intrínsecament degradable en entorns naturals 

(Yadav i Hakkarainen, 2020).   

Per a millorar les característiques de la cel·lulosa en la indústria, es varen buscar derivats 

del polímer. Un dels més utilitzats és el termoplàstic anomenat Acetat de cel·lulosa i es 

diferència de l’anterior perquè té acetats substituint hidrògens i a més, conté plastificants 

(Liu, 2006; Polman et al., 2020). Els plastificants en grans quantitats, poden tenir una 

influència negativa envers l’entorn i la salut dels éssers vius (Yadav i Hakkarainen, 2020).  

Aquest polímer tot i tenir propietats molt bones, presenta inconvenients prou rellevants 

com el seu elevat nivell de cristal·linitat. Aquests, afectaran la biodegradabilitat i al 

nombre de microorganismes capaços de realitzar aquesta acció (Taules 7 i 9) (Liu, 2006). 

L’acetat de cel·lulosa, té diferents finals de vida útil. Es pot reciclar, però també es pot 

incinerar sense produir cap mena de residu tòxic (Mostafa et al., 2015). Alhora, com s’ha 

esmentat anteriorment, també es pot biodegradar. Aquest procediment dependrà dels 

additius i del grau d’acetilació, com més acetilat es trobi el polímer, menys taxa de 

degradació hi haurà (Polman et al., 2020; Yadav i Hakkarainen, 2020). Per tal 

d’augmentar el rendiment, el pas previ a la degradació ha de ser la desacetilació total o 

parcial del producte, mitjançant escissions de cadena catalitzades per àcids forts o enzims.  

L’any 2020 hi va haver una producció global de 840 mil tones d’acetat de cel·lulosa 

(Molenveld i Bos, 2020). Les seves aplicacions estan destinades sobretot a la producció 

d’articles d’alt valor (Taula 9). Tot i això, per a fer més rendible la seva producció en 

l’àmbit industrial, es podrien realitzar estudis per al desenvolupament de tecnologies de 

processament més econòmiques i alhora analitzar els canvis moleculars del material sota 

diferents condicions ambientals, per tal de millorar el procés de degradació (Yadav i 

Hakkarainen, 2020). 
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4.2.4 Plàstics basats en midó: Midó termoplàstic  

El midó és un polisacàrid completament biodegradable, que està format per la unió de 

diferents unitats de glucosa mitjançant enllaços glicosídics (Maraveas, 2020; 

Mohammadi-Nafchi et al., 2012). Se sintetitza i emmagatzema a les llavors i als tubercles 

dels vegetals en forma de grànuls i és utilitzat com a font d’energia. Tot i ser molt 

abundant a la biosfera, presenta dos inconvenients importants. El primer és que el midó 

es desintegra en aigua, i en entorns humits perd les seves propietats. Això és degut al fet 

que està compost principalment per amilosa i amilopectina, i en contacte amb l’aigua, es 

dissolen i s’inflen respectivament. El segon, és que en la seva forma nativa el midó no és 

un termoplàstic i per tant, es degrada abans d’arribar al seu punt de fusió.  

Per tal d’aconseguir les propietats desitjades, aquest material se sotmet a altes 

temperatures, a un trencament mecànic i alhora s’hi afegeixen plastificants (Polman et 

al., 20210. Aquests additius tenen la finalitat de trencar el midó granular i també de reduir 

la temperatura de fusió del polímer per sota de la seva temperatura de descomposició. 

Mitjançant aquest procediment, es produeix una desestructuració espontània i 

s’aconsegueix el TPS,  un material renovable que pot reincorporar-se al sòl com a 

fertilitzant orgànic (Mohammadi-Nafchi et al., 2012). Cal tenir en compte que es necessita 

una quantitat mínima del plastificant per a obtenir els resultats esperats (Zhang et al., 

2014). 

Tot i que les propietats d’aquest bioplàstic depenen del midó del qual provinguin, 

permeten l’ús del TPS per a la producció de material mèdic, agrícola i d’envasos (Taula 

9) (Molenveld i Bos, 2020). Els plastificants que s’hi afegeixen també tenen un afecte 

important envers les característiques del plàstic, concretament en la biodegradació. Per 

exemple la glicerina, augmenta les taxes de desordre de l’estructura del midó, l’adsorció 

de l’aigua i el creixement microbià, per tant afavoreix aquest procés. Tot i això, la 

degradació d’aquests polímers és factible tant en condicions aeròbiques com 

anaeròbiques i pot ser provocada per agents microbiològics, químics i per foto-degradació  

(Merchan et al., 2009; Mohd-Zain et al., 2017).  

Una proposta per a la millora de les seves propietats i per tant, per augmentar-ne les 

aplicacions, és la seva barreja amb altres termoplàstics fosos com ara bé el PCL, PBSA, 

PHB i PLA (Mohammadi-Nafchi et al., 2012).  
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4.2.5 Bio - Succinat de polibutè  

El PBS és un polièster alifàtic sintetitzat mitjançant la policondensació de l’àcid bio-

succínic i l’1,4-butandiol (Moussa et al., 2012; Reichert et al., 2020). Durant molts anys 

es va produir a partir de materials petroquímics, però actualment hi ha alternatives 

sostenibles. En primer lloc hi ha l’àcid bio-succínic produït a partir de llevats i bacteris i 

l’1,4-butandiol obtingut a partir de mètodes ecològics. Aquest, és un dels bioplàstics 

sintetitzats que presenta més propietats desitjables  i alhora menys desavantatges (Taula 

9).  

Tot i ser menys econòmic i tenir menys rendiment, la producció a partir de recursos 

renovables presenta certs avantatges com ara bé un consum menor d’energia durant el 

procés de producció (Babu et al., 2013). D’altra banda, avui en dia encara hi ha 

limitacions en l’ús de soques bacterianes per a la producció àcid succínic a escala 

industrial a causa de la seva alta patogenicitat, el seu lent creixement cel·lular i la baixa 

tolerància a certes condicions extremes (Li et al., 2020). Això, i la seva flexibilitat 

relativament pobra, fa que actualment no es produeixin materials 100% de PBS. 

El bio-PBS pot ser totalment biodegradable en condicions normals, tot i que en compostos 

amb temperatures elevades i en sòls humits té una velocitat de degradació més elevada 

que al mar o en aigua amb fangs activats (Xu i Guo, 2010).  

Per a millorar aquests productes, els estudis es basen principalment a cercar mescles amb 

altres polímers per a obtenir les propietats desitjades. Alhora també es pretenen 

desenvolupar noves tecnologies de fermentació i cercar noves soques microbianes 

capaces de sintetitzar àcid-succínic (Babu et al., 2013; Xu i Guo, 2010).  

4.3 Bioplàstics de Tipus III:  d’origen fòssil i biodegradables 

4.3.1 Àcid poliglicòlic 

L’Àcid poliglicòlic se sintetitza a partir d’un monòmer alfa hidroxiàcid que conté grups 

alcohòlics i carboxils. Té una estructura similar al PLA, té certes propietats que el fan ser 

superior (Taula 9) (Jem i Tan, 2020). 
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El monòmer d’aquest plàstic, es pot obtenir a partir de recursos renovables o a partir de 

matèria primera d’origen no renovable (Figura 10). Actualment, a escala industrial es 

produeix principalment a partir de recursos petroquímics. Per aquest motiu en la 

classificació, es troba als bioplàstics de tipus III (Jem i Tan, 2020). 

A partir del monòmer, s’ha de sintetitzar l’àcid poli-glicòlic i aquest procediment pot tenir 

lloc a partir de les dues vies (Figura 10) (Jem i Tan, 2020). Mitjançant la policondensació,  

s’obté l’aigua com a subproducte i això limita el pes molecular del PGC, a més a més, la 

temperatura a la qual té lloc aquest procediment és molt propera a la del punt de fusió, 

així doncs, és molt fàcil que el polímer es degradi. Per contra, mitjançant la polimerització 

d’obertura d’anell, es poden obtenir polímers d’alt pes molecular, fàcils de processar i 

amb bona resistència mecànica. 

El PGC presenta una biodegradació ràpida, ja que pateix hidròlisis químiques a més 

d’enzimàtiques. Així doncs, l’aigua i el vapor d’aigua a elevades temperatures, acceleren 

el procés de degradació (Jem i Tan, 2020; Chen i Zhang et al., 2020). El producte de 

biodegradació obtingut, és l’àcid glicòlic que és un analit natural i no té efectes adversos 

(Guantillake i Adhikari, 2003).  

L’Àcid poli-glicòlic, té un cost de producció més elevat que els altres polímers, així 

doncs, actualment encara no s’ha establert la seva producció a gran escala (Jem i Tan, 

2020). Per a abaratir el seu cost, s’haurien de desenvolupar noves tecnologies de 

polimerització i de processament, alhora s’hauria de variar el subministrament de 

matèries primeres i finalment s’haurien de fer regulacions governamentals que afavorissin 

aquest tipus de polímers. Tot i no produir-se a escala industrial, aquest biopolímer gràcies 

a les seves característiques és idoni per a les aplicacions biomèdiques (Taula 8). 

Figura 10. Esquema de la síntesi de l’àcid poliglicòlic a partir de matèria primera d’origen renovable i no renovable 
(Jem i Tan, 2020). 
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4.3.2 Tereftalat  d’adipat de polibutilè  

El PBAT és un políester alifàtic aromàtic amb unes propietats mecàniques molt similars 

a la del polietilè de baixa densitat. Les seves propietats variaran i es podran adaptar 

gràcies a les variables, com per exemple la temperatura o pressió, durant la seva síntesi 

(Jian et al., 2020).  

Se sintetitza mitjançant un procediment de policondensació (Figura 11). La seva 

biodegradació depèn del contingut d’àcid tereftàlic (TPA). Així doncs, com més TPA hi 

ha,  menor és la taxa de degradació. Els productes finals són els monòmers utilitzats com 

a reactius i aquests, poden ser metabolitzats completament per microorganismes. La 

majoria dels microorganismes que tenen capacitat de degradar aquest polímer són 

bacteris, el rendiment dels fongs és molt baix (Taula 7) (Jian et al., 2020).  

Aquest plàstic, encara té aspectes a millorar per tal de poder ser competitiu amb els 

plàstics convencionals (Jian et al., 2020). Així doncs, es poden afegir materials de baix 

cost o de reforç com el PLA.   

4.3.3 Policaprolactona 

La Policaprolactona és un termoplàstic, format per monòmers de caprolactona (C6H10O2), 

sintetitzat mitjançant una polimerització d’obertura d’anells (Bahl et al., 2020). És un 

bioplàstic biodegradable tant al sòl, com a l’aigua com al fang activat. I poden ser 

biodegradats en condicions aeròbiques i anaeròbiques.  

La PCL té unes propietats inferiors a la majoria dels polímers esmentats anteriorment 

(Taula 9). A més, la seva baixa temperatura de fusió limita el seu rang d’aplicacions i si 

es tenen en compte la seva biodegradabilitat i la seva biocompatibilitat, generalment 

només s’utilitzen en l’àmbit biomèdic. Es pot adaptar a unes condicions anatòmiques 

concretes i que per tant, serveixi per a material biomèdic (Guarino et al., 2017; Leluk et 

al., 2018). D’altra banda, una altra limitació per a la seva producció a gran escala és el 

Figura 11. Esquema de la vía de síntesis de PBAT a partir del Butandiol, l’Àcid adípic i l’Àcid tereftàlic (Jian et al., 
2020). 
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seu preu relativament elevat. Així doncs, per abaratir el cost i perquè adquirís més bones 

característiques, s’hauria de realitzar una barreja amb altres polímers biodegradables. 

4.3.4 Polipropiolactona 

La Polipropiolactona és un polièster alifàtic i biodegradable amb molt bones propietats 

mecàniques i una temperatura de fusió de 80ºC. Aquest polímer és un isòmer estructural 

de la polilàctida (Bahl et al., 2020; Nakayama et al., 2017). És un polímer format per 

monòmers de b-lactona i sintetitzat mitjançant una polimerització d’obertura d’anells, en 

presència d’un catalitzador i en condicions de temperatura concretes (Nishida et al., 1998; 

Osaheni i Lapointe, 2019).  

Cal tenir en compte que segons el pes molecular del polímer, tindrà unes aplicacions o 

unes altres. La de baix pes molecular, generalment sempre per a produir àcid acrílic, en 

canvi la d’elevat pes molecular, té un gran potencial per a ser utilitzats en l’àmbit 

biomèdic, però també cal tenir en compte que segons el seu pes molecular seran més aptes 

per a unes aplicacions o unes altres ( Nakayama et al., 2017). A més a més, és un producte 

fàcil i segur d’emmagatzemar i transportar durant llargs períodes de temps.  

4.3.5 Alcohol polivinílic  

El poli (alcohol vinílic) és un polímer sintètic i semicristal·lí, que habitualment es troba 

en forma de pols (Mok et al., 2020).  

Per a la síntesi d’aquest polímer, no és viable la polimerització del seu monòmer, l’alcohol 

vinílic. Això és degut al fet que aquest no és estable en condicions ambientals. Així doncs, 

s’utilitzen altres monòmers, com l’acetat de vinil, es polimeritzen i llavors aquests, 

pateixen una reacció d’hidròlisi per a la formació del producte desitjat, el PVA (Mok et 

al., 2020). Els PVA resultants, es classificaran segons el grau d’hidròlisis. Com més elevat 

sigui el grau d’hidròlisi que hagin patit durant la seva síntesi, menys cristal·lins seran i 

per tant, més fàcils de biodegradar. Hi ha principalment tres grups, en primer lloc hi ha 

els que estan parcialment hidrolitzats (84,2-89,0%), els que presenten un grau d’hidròlisi 

moderat (92,5-96,5%) i els que estan completament hidrolitzats (98,0-99,0%).  

Les propietats físiques, químiques i mecàniques del producte resultant dependran de la 

quantitat de grups èsters residuals que hi hagi al polímer (Mok et al., 2020). D’altra banda, 

hi ha certes propietats d’aquest bioplàstic, com ara bé la resistència a la tracció o les 
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propietats de barrera, que depenen de la humitat de l’entorn i això és perquè el PVA és 

de naturalesa higroscòpica3. 

Quant a la seva biodegradabilitat, s’ha vist que és l’únic polímer vinílic que alguns 

bacteris poden utilitzar com a font d’energia i Carboni. Hi ha pocs organismes amb la 

capacitat de degradar PVA i això és degut al fet que es necessiten factors de creixement 

clau per a poder biodegradar-lo (Taula 7) (Vaclavkova et al., 2007). Tot i que té una 

varietat prou àmplia d’aplicacions, generalment s’utilitza per a barrejar amb altres 

biopolímers per tal d’aconseguir les propietats desitjades (Taula 8) (Sumer-Gaaz et al., 

2015).  

5. DISCUSSIÓ 

5.1 Impacte ambiental  

La biodegradació és un procediment molt important, ja que permet eliminar els polímers 

de l’entorn sense produir residus i sense alliberar gasos a l’atmosfera. Així doncs, aquells 

plàstics que siguin biodegradables contribuiran en la reducció de la petjada de carboni i 

per tant, reduiran d’alguna manera l’impacte ambiental negatiu. Tant els plàstics de Tipus 

II com els de Tipus III tenen la capacitat de ser degradats biològicament, però clarament 

hi ha molts més microorganismes biodegradadors pels polímers d’origen biològic que 

pels d’origen fòssil. Això indica que els primers tenen més possibilitats de ser degradats 

en diferents tipus d’ambients que els segons (Taula 7). 

La matèria primera del polímer també és un aspecte molt important per a la reducció de 

l’impacte ambiental. Els polímers d’origen fòssil utilitzen recursos no renovables i els 

d’origen biològic recursos renovables. Així doncs els polímers de Tipus I i els de Tipus 

II no utilitzen matèria primera no contribueixen en l’esgotament de les reserves 

energètiques naturals que hi ha actualment (Taula 9). Cal tenir en compte que actualment 

hi ha polímers, com per exemple el Bio-PET, que encara no poden ser sintetitzats 

totalment a partir de recursos renovables i per tant, tot i ser principalment d’origen 

biològic, tenen un petit impacte ambiental negatiu. 

 
3 Un material de naturalesa higroscópica és aquell que és capaç d’absorvir la humitat del medi. Així doncs, aquesta 
humitat absorvida actua de plastificant i acaba disminuint propietats com la resistència a la tracció (Mok et al., 2020). 
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5.2 Aplicacions i cost  

Les propietats dels biopolímers s’han d’assemblar al màxim possible a les dels polímers 

de Tipus IV per tal de poder realitzar les mateixes funcions. Els bio-plàstics de Tipus I 

són els que tenen unes característiques més similars als polímers convencionals i inclús 

hi ha el PEF, que té unes propietats superiors al PET (Taula 9). Els polímers de Tipus II 

de manera general tenen bones propietats tot i que alguns d’ells, com l’AC i el TPS, són 

poc estables en ambients aquàtics i això pot ser un inconvenient depenent de l’ús que 

tingui. Finalment els de Tipus III són els que pitjors característiques tenen, exceptuant el 

PGC què té unes propietats mecàniques i tèrmiques excel·lents.  

Actualment del percentatge total dels plàstics produïts, un 39,6% va destinat a la 

producció d’envasos, un 20,4%  a l’àmbit construcció i un 9,6% als automòbils. Amb un 

percentatge menor s’utilitza també per aplicacions elèctriques, agrícoles o per a productes 

de la llar (Plastics Europe, 2020). Tenint en compte els usos principals esmentats, el tipus 

de plàstic que més en pot suplir és el II, sobretot el PLA que es pot utilitzar en tots els 

casos i a més a més, també en aplicacions mèdiques (Taula 8). Els polímers de tipus II 

no tenen un rang d’aplicacions gaire ampli exceptuant el Bio-PE que es pot utilitzar 

Taula 7. Microorganismes biodegradadors de cada un dels biopolímers de Tipus II i Tipus III classificats segons 
si són bacteris o fongs.  
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gairebé per a totes les aplicacions. En el cas dels plàstics de Tipus III, s’utilitzen 

generalment per a aplicacions biomèdiques gràcies a la seva biocompatibilitat. 

En referència al cost dels polímers, aquest depèn principalment del cost de la matèria 

primera i del de producció. Actualment no hi ha cap bio-plàstic que sigui més econòmic 

que els plàstics convencionals, ja que gairebé tots ells tenen l’elevat cost de producció, 

com a limitació principal i això queda reflectit en el preu de mercat (Taula 9). L’únic cas 

en el qual aquest cost no és gaire més elevat és en del Bio-PE, ja que es poden utilitzar 

les mateixes plantes de producció que per al Polipropilè. El preu del biopolímer és 

únicament 36 cèntims/kg més elevat. 

 

5.3 Perspectives de futur  

En l’àmbit de la biodegradació els plàstics amb més perspectives de futur són els de Tipus 

II i III, ja que en ser biodegradables no generaran una quantitat de gasos d’efecte 

hivernacle tan elevada. En referència a l’origen del polímer, els més favorables seran els 

de Tipus I i II perquè en ser d’origen biològic no contribuiran en l’esgotament de les fonts 

no renovables del planeta. En referència a les aplicacions, els que tindran més 

probabilitats de substituir als plàstics convencionals seran els de Tipus II seguits dels de 

Tipus I, a causa de la semblança de les seves propietats amb les dels plàstics de Tipus IV. 

Finalment, respecte al cost de mercat, s’haurien de realitzar estudis per tal d’abaratir els 

costos de producció i així doncs, en un futur, aconseguir una major competitivitat dels 

bioplàstics.  

Taula 8. Principals aplicacions dels biopolímers (Tipus I, II, III i IV) estudiats.  
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NOM DEL 
POLÍMER AVANTATGES INCONVENIENTS PREU 

(EURO/KG) 
NOM DEL 
POLÍMER AVANTATGES INCONVENIENTS PREU 

(EURO/KG) 
TIPUS IV: ORIGEN FÒSSIL I NO BIODEGRADABLES TIPUS II: ORIGEN BIOLÒGIC I BIODEGRADABLES 

PE 

HDPE 
- Termoestable  
- Segur per a la salut 
- Durabilitat 

- No bio-degradable  
- Matèries primeres provinents de recursos no     
  renovables 

1,21 (Karan et 
al., 2019) 

PLA 

- Propietats mecàniques excel·lents  
- Alta biocompatibilitat   
- No tòxics  
- Compostable  
- Matèries primeres d’origen renovable  

- Cost de producció elevat en comparació amb els  
  plàstics convencionals.  
- Temps de polimerització llargs  
- Microorganismes degradadors mal distribuïts  
- Estabilitat tèrmica pobre  
- Propietats de barrera hidràulica baixes 
- Estructura majoritàriament cristal·lina 
- No biodegradable a temperatura ambient 

1,72 (Karan et 
al., 2019) 

HLPE - Termoestable 

- No bio-degradable.  
- Matèries primeres provinents de recursos no  
  renovables 
- Dificultats durant el seu processament degut al pes 

1,12 (Karan et 
al., 2019) 

PET 

- Excel·lents propietats de  
  barrera  
  de gas i vapor 
- Durabilitat   
- Baixes permeabilitats 
- Excel·lent resistència mecànica  
- Bones propietats elèctriques  

- Generalment aplicacions d’un sol ús 
- No bio-degradable 
- Matèries primeres provinents no renovables 

1,05 (Karan et 
al., 2019)  PHA 

- Bona bio-compatibilitat 
- Elàstic  
- No tòxic  
- Bones propietats de barrera  
- Biodegradables  
- Matèries primeres d’origen renovable 

- Cost de producció elevat en comparació amb els  
plàstics convencionals  

- Dificultats de processament 
- Dificultats per al manteniment en condicions  
  òptimes dels microorganismes biodegradables 

2,49 (Karan et 
al., 2019) 

PP 

- Millor estabilitat mecànica i     
  resistència tèrmica que el PE  
- No són tòxics  
- Transparent 
- Termoestable   
- Durabilitat 

- No bio-degradable. 
- Matèries primeres no renovables 

0,9 (Karan et 
al., 2019) AC 

- Matèries primeres de baix cost i de gran accessibilitat  
- Resistència mecànica i dielèctrica  
- Transparent 
- Incineració sense producció de residus tòxics  
- Biodegradables  
- Matèries primeres d’origen renovable 

- Poca solubilitat  
- Estructura altament cristal·lina  
- Generalment s’hi afegeixen plastificants 
- Elevat consum d’energia i de components químics     
  durant la producció  
- Propietats de barrera de gas i humitat baixes 

21,50 (Karan 
et al., 2019) 

PVC 
- Plàstic molt versàtil   
- Durabilitat 
- Termoestable  
- Hidrofòbic 

- Altament tòxic 
- Fràgil  
- Baixa estabilitat tèrmica  
- No bio-degradable  
- Matèries primeres no renovables  

1,59 (Karan et 
al., 2019) TPS 

- Material flexible  
- Biodegradables  
- Matèries primeres d’origen renovable  

- Baixa resistència a l’aigua  
- Necessitat d’addició de plastificants  
- Producció comercial a gran escala pot representar  
  una amenaça per a la indústria alimentaria  
- Propietats de barrera de gasos baixa  

1,5-4 (Karin i 
Harriëte, 
2020) 

PS 
- Fàcilment modelable  
- Termoestable 
- Durabilitat 

- Cancerigen humà  
- No és bio-degradable  
- Matèries primeres  no renovable  
- Fràgil 

0,57 (Karan at 
al., 2019) PBS 

- Biodegradables  
- Bones propietats tèrmiques 
- Propietats mecàniques comparables a les del PE i PP  
- Productes de biodegradació no tòxics  
- Millor processament que el PLA i el PGA 

- Estructura altament cristal·lina  
- Limitació dels microorganismes productors a  
  escala industrial 

3,50-4,50 
(Karin i 
Harriëte, 
2020) 

TIPUS I: ORIGEN BIOLÒGIC I NO-BIODEGRADABLES TIPUS III: ORIGEN FÒSSIL I BIODEGRADABLES 

BIO-PE 
- Ús de les mateixes plantes de  
  producció que el PE  
- Matèries primeres renovables  
- Mateixes propietats que el PE  

- No biodegradable 
1,57 (Siracusa 
i Blanco, 
2020) 

PGC 
- Excel·lents propietats mecàniques i tèrmiques 
- Biocompatible  
- Biodegradable   
- Millors propietats de barrera de gas que el PLA 

- Monòmer més car que l’àcid làctic 
- Procés de producció car ------ 

BIO-PET 
- Mateixes propietats que el PET 
- Matèries primeres renovables  
- Despolimerització mitjançant  
  hidrolases microbianes 

- No biodegradable 
- No hi ha una producció de PET d’origen 100%  
  biològic  
- Obstacle en la síntesi del monòmer d’àcid tereftàlic  

2,25 
(Montava-
Jordà et al., 
2019) 

PBAT - Biodegradables 
- Propietats mecàniques semblants a les del LDPP 

- Temps de polimerització llargs  
- Matèries primeres d’origen no renovable 
- Costos de producció molt elevats  

3,30-3,70 
(Karin i 
Harriëte, 
2020) 

BIO-PP 
- Mateixes propietats que el PP   
- Cinc vies de síntesis diferents  
- Processament idèntic al del PP  
- Matèries primeres renovables 

- No biodegradable 
- Producció tecnològicament complexa 
- Poca disponibilitat dels seus precursors n-butanol i                 
  isopropenol 
- Procediment de síntesis llarg, comporta majors  
  emissions de gasos d’efecte hivernacle 

------ PCL 
- Biodegradable en una gran varietat d’ecosistemes 
- Bon processament  
- Biocompatible 

- Matèries primeres d’origen no renovable  
- Propietats mecàniques baixes 
- Temperatura de fusió baixa  
- Propietats mecàniques no gaire bones 
- Preu elevat  

15,00 (Leluk 
et al., 2018) 
2018 

BIO-PVC - Mateixes propietats que el PVC  
- Matèries primeres renovables 

- No biodegradable 
- Ús de plastificants contaminants 

2,067 
(Montava-
Jordà et al., 
2019) 

PPL 
- Biodegradable  
- Bones propietats mecàniques  
- Excel·lents propietats de barrera  
- Transport i emmagatzematge segur 

- Matèries primeres d’origen no renovable ------ 

PEF 
- Millors propietats que el PET  
- Alta resistència 
- Inici d’estudis envers la seva  
  biodegradabilitat  

- Llarg procés de producció 
- Reciclatge complicat per la seva semblança amb  
  el PET  

3,31 (Jiang et 
al., 2020) PVA - Biodegradable  

- No tòxic 

- Matèries primeres d’origen no renovable  
- Material de naturalesa higroscòpica  
- Pocs microorganismes amb capacitat de  
  biodegradació 

------ 

Taula 9. Comparació dels diferents polímers esmentats en aquest treball. Avantatges, inconvenients i el seu preu en l’interval d’anys que va des de l’any 2017 al 2020. 
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5.4 Reflexió d’ètica i sostenibilitat 

L’objectiu de les investigacions científiques sempre ha estat principalment la divulgació 

de coneixements. Actualment però, això ha canviat i en molts casos hi ha una visió 

quantitativa de les publicacions. És a dir, el valor d’un investigador depèn del nombre 

d’articles publicats. Aquest fet esdevé un problema quan per aconseguir-ho es falsifiquen 

dades, es plagia o es realitzen publicacions redundants. Per a aquest motiu hi ha 

establertes una sèrie de normes ètiques, que pretenen regular el problema. Així doncs, 

durant la realització d’aquest document s’han seguit les normes establertes i s’han citat 

de manera correcta les fonts d’on s’ha extret la informació. 

Des d’un punt de vista sostenible, amb aquest treball bibliogràfic es pretén fer una anàlisi 

dels polímers respectuosos amb el medi ambient. Aquests tenen com a objectiu disminuir 

la contaminació, reduint l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i alhora no gastant 

recursos no renovables. Tot i això, encara s’han de realitzar avenços pel que fa al procés 

de síntesis, ja que majoria d’aquests bioplàstics tenen processos de polimerització molt 

llargs i per tant, segueixen tenint consums energètics molt elevats.  

6. CONCLUSIONS  

Most plastics currently manufactured are made from non-renewable resources and these 

are being accumulated in the environment. Real solutions must be implemented, such as 

the replacement of conventional polymers by bioplastics, to solve this concern.  

Type I plastics only solve part of the problem. Despite using renewable raw materials and 

have more affordable costs, are not biodegradable and emit large amounts of greenhouse 

gases. Therefore, are not a solution for the total replacement of conventional plastics.  

Type II plastics are the best solution to replace conventional polymers. The aforesaid 

plastics are biodegradable, proceed from raw biological materials, generally have good 

properties and have a wide range of applications. Specifically, PLAs and PBS are the 

most promising due to its attributes and price. Also, in order to improve their properties 

without having to increase the production price, they can be mixed with other materials 

that provide the desired qualities. 

Type III plastics cannot be used as substitutes for conventional plastics. Usually, these 

tend to have long and expensive polymerization process and at the same time use non-
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renewable resources. Therefore, the above-mentioned plastics contribute to the depletion 

of the planet’s natural energy reserves.  

There are currently no bioplastics that can completely replace the conventional ones. Even 

so, it could be achieved in the following years by studies to reduce the production cost. 

7. BIBLIOGRAFIA 

Ahmed, T., Shahid, M., Azeem, F., Rasul, I., Shah, A. A., Noman, M., Hameed, A., Manzoor, N., 
Manzoor, I., & Muhammad, S. (2018). Biodegradation of plastics: current scenario and future 
prospects for environmental safety. Environmental Science and Pollution Research, 25(8), 7287–
7298. https://doi.org/10.1007/s11356-018-1234-9 

Alabi, O. A., Ologbonjaye, K. I., Awosolu, O., & Alalade, O. E. (2019). Public and Environmental 
Health Effects of Plastic Wastes Disposal: A Review. Journal of Toxicology and Risk Assessment, 
5(2). https://doi.org/10.23937/2572-4061.1510021 

Alaerts, L., Augustinus, M., & Van Acker, K. (2018). Impact of bio-based plastics on current 
recycling of plastics. Sustainability (Switzerland), 10(5). https://doi.org/10.3390/su10051487  

Ali, S. S., Elsamahy, T., Al-Tohamy, R., Zhu, D., Mahmoud, Y., Koutra, E., Metwally, M. A., 
Kornaros, M., & Sun, J. (2021). Plastic wastes biodegradation: mechanisms, challenges and future 
prospects. Science of The Total Environment, 780, 146590. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146590 

Alshehrei, F. (2017). Biodegradation of Synthetic and Natural Plastic by Microorganisms. Journal 

of Applied & Environmental Microbiology, 5(1), 8–19. https://doi.org/10.12691/jaem-5-1-2 

Alvarenga, R. A., Dewulf, J., De Meester, S., Wathelet, A., Villers, J., Thommeret, R., & Hruska, 
Z. (2013). Life cycle assessment of bioethanol-based PVC: Part 1: Attributional approach. Biofuels, 

Bioproducts and Biorefining, 7(4), 386–395. https://doi.org/10.1002/bbb.1405 

Andreeßen, C., & Steinbüchel, A. (2018). Recent developments in non-biodegradable 
biopolymers: Precursors, production processes, and future perspectives. Applied Microbiology and 

Biotechnology, 103(1), 143–157. https://doi.org/10.1007/s00253-018-9483-6 

Ara Begum, S., Vasudeo Rane, A., & Kanny, K. (2020). Applications of compatibilized polymer 
blends in automobile industry. In Compatibilization of Polymer Blends: Micro and Nano Scale Phase 

Morphologies, Interphase Characterization, and Properties. Elsevier Inc. 
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816006-0.00020-7 

Babu, R. P., O’Connor, K., & Seeram, R. (2013). Current progress on bio-based polymers and 
their future trends. Progress in Biomaterials, 2(1), 8. https://doi.org/10.1186/2194-0517-2-8 

Bahl, S., Dolma, J., Singh, J. J., & Sehgal, S. (2020). Biodegradation of plastics: A state of the art 
review. Materials Today: Proceedings, 39, 31–34. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.06.096 

Basmage, O. M., & Hashmi, M. S. J. (2019). Plastic Products in Hospitals and Healthcare 
Systems. In Encyclopedia of Renewable and Sustainable Materials. Elsevier Ltd. 
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-803581-8.11303-7 

Bhardwaj, H., Gupta, R., & Tiwari, A. (2012). Communities of Microbial Enzymes Associated 
with Biodegradation of Plastics. Journal of Polymers and the Environment, 21(2), 575–579. 
https://doi.org/10.1007/s10924-012-0456-z 

ChemSpider | Search and share chemistry. (s.f). Chemspider Search and share chemistry. 
Recuperat el 17 de Maig del 2021, de http://www.chemspider.com 

Chen, G. Q., & Patel, M. K. (2011). Plastics derived from biological sources: Present and future: 
A technical and environmental review. Chemical Reviews, 112(4), 2082–2099. 
https://doi.org/10.1021/cr200162d 



 27 

Chen, G. Q., & Patel, M. K. (2011). Plastics derived from biological sources: Present and future: 
A technical and environmental review. Chemical Reviews, 112(4), 2082–2099. 
https://doi.org/10.1021/cr200162d 

Chen, G.-Q., Chen, X.-Y., Wu, F.-Q., & Chen, J.-C. (2020). Polyhydroxyalkanoates (PHA) 
toward cost competitiveness and functionality. Advanced Industrial and Engineering Polymer 

Research, 3(1), 1–7. https://doi.org/10.1016/j.aiepr.2019.11.001 

Chen, S., Zhang, X., He, M., & Li, J. (2020). Degradation of PGA, prepared by reactive extrusion 
polymerization, in water, humid, and dry air, and in a vacuum. Journal of Materials Research, 35(14), 
1846–1856. https://doi.org/10.1557/jmr.2020.146 

 Cheng, Y., Deng, S., Chen, P., & Ruan, R. (2009). Polylactic acid (PLA) synthesis and 
modifications: A review. Frontiers of Chemistry in China, 4(3), 259–264. 
https://doi.org/10.1007/s11458-009-0092-x 

Comăniţă, E. D., Hlihor, R. M., Ghinea, C., & Gavrilescu, M. (2016). Occurrence of plastic waste 
in the environment: Ecological and health risks. Environmental Engineering and Management 

Journal, 15(3), 675–685. https://doi.org/10.30638/eemj.2016.073 

Emadian, S. M., Onay, T. T., & Demirel, B. (2016). Biodegradation of bioplastics in natural 
environments. Waste Management, 59, 526–536. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.10.006 

Fahim, I. S., Chbib, H., & Mahmoud, H. M. (2019). The synthesis, production & economic 
feasibility of manufacturing PLA from agricultural waste. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 
12(April), 100142. https://doi.org/10.1016/j.scp.2019.100142 

Fernandez, M. F., Ozkalustyan, M. L. V., Camargo, A. S., Nascimento, P. T., & Yu, A. S. O. 
(2013). Bio-based plastics evolution and the challenges to achieve dominance. 2013 Proceedings of 

PICMET 2013: Technology Management in the IT-Driven Services, 2726–2734. 

Fesseha, H., & Abebe, F. (2019). Degradation of Plastic Materials Using Microorganisms: A 
Review. Public Health – Open Journal, 4(2), 57–63. https://doi.org/10.17140/phoj-4-136 

Filho, W. L., Salvia, A. L., Bonoli, A., Saari, U. A., Voronova, V., Klõga, M., Kumbhar, S. S., 
Olszewski, K., De Quevedo, D. M., & Barbir, J. (2020). An assessment of attitudes towards plastics 
and bioplastics in Europe. Science of the Total Environment, 755, 142732. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142732 

Guarino, V., Gentile, G., Sorrentino, L., & Ambrosio, L. (2017). Polycaprolactone: Synthesis, 
Properties, and Applications. In Encyclopedia of Polymer Science and Technology. 
https://doi.org/10.1002/0471440264.pst658 

Gunatillake, P. A., Adhikari, R., & Gadegaard, N. (2003). Biodegradable synthetic polymers for 
tissue engineering. European Cells and Materials, 5, 1–16. https://doi.org/10.22203/eCM.v005a01 

Jem, K. J., & Tan, B. (2020). The development and challenges of poly (lactic acid) and poly 
(glycolic acid). Advanced Industrial and Engineering Polymer Research, 3(2), 60–70. 
https://doi.org/10.1016/j.aiepr.2020.01.002 

Jian, J., Xiangbin, Z., & Xianbo, H. (2020). An overview on synthesis, properties and applications 
of poly(butylene-adipate-co-terephthalate)–PBAT. Advanced Industrial and Engineering Polymer 

Research, 3(1), 19–26. https://doi.org/10.1016/j.aiepr.2020.01.001 

Jiang, L., Gonzalez-Diaz, A., Ling-Chin, J., Malik, A., Roskilly, A. P., & Smallbone, A. J. (2020). 
PEF plastic synthesized from industrial carbon dioxide and biowaste. Nature Sustainability, 3(9), 761–
767. https://doi.org/10.1038/s41893-020-0549-y 

Kale, G., Kijchavengkul, T., Auras, R., Rubino, M., Selke, S. E., & Singh, S. P. (2007). 
Compostability of bioplastic packaging materials: An overview. Macromolecular Bioscience, 7(3), 
255–277. https://doi.org/10.1002/mabi.200600168 

Kalia, V. C., Raizada, N., & Sonakya, V. (2000). V C Kalia*, Neena Raizada and V Sonakya. 
Journal of Scientific & Industrial Research, 59(June), 433–445. 

Karan, H., Funk, C., Grabert, M., Oey, M., & Hankamer, B. (2019). Green Bioplastics as Part of 
a Circular Bioeconomy. Trends in Plant Science, 24(3), 237–249. 
https://doi.org/10.1016/j.tplants.2018.11.010 



 28 

Koller, M. (2021). Production, properties, and processing of microbial polyhydroxyalkanoate 
(PHA) biopolyesters. In Microbial and Natural Macromolecules. Elsevier Inc. 
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-820084-1.00001-6 

Lackner, M. (2015). Biobased Plastics As Renewable and / or Biodegradable Alternatives To 

Petroplastics (Issue 3). https://doi.org/10.1002/0471238961.koe00006 

Lambert, S., & Wagner, M. (2017). Environmental performance of bio-based and biodegradable 
plastics: The road ahead. Chemical Society Reviews, 46(22), 6855–6871. 
https://doi.org/10.1039/c7cs00149e 

Leluk, K., Sobczyk, K., & Borowczak, M. (2018). Polycaprolactone – New insight into classic 
material. E3S Web of Conferences, 44, 3–8. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184400094 

Li, C., Ong, K. L., Cui, Z., Sang, Z., Li, X., Patria, R. D., Qi, Q., Fickers, P., Yan, J., & Lin, C. S. 
K. (2020). Promising advancement in fermentative succinic acid production by yeast hosts. Journal 

of Hazardous Materials, 401(June 2020). https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123414 

Li, M., & Wilkins, M. R. (2020). Recent advances in polyhydroxyalkanoate production: 
Feedstocks, strains and process developments. International Journal of Biological Macromolecules, 
156, 691–703. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.04.082 

Liu, L. (2006). Bioplastics in Food Packaging : Innovative Technologies for Biodegradable 
Packaging. Environmental Protection, February, 1–13. 

Loos, K., Zhang, R., Pereira, I., Agostinho, B., Hu, H., Maniar, D., Sbirrazzuoli, N., Silvestre, A. 
J. D., Guigo, N., & Sousa, A. F. (2020). A Perspective on PEF Synthesis, Properties, and End-Life. 
Frontiers in Chemistry, 8(July), 1–18. https://doi.org/10.3389/fchem.2020.00585 

Maraveas, C. (2020). Production of sustainable and biodegradable polymers from agricultural 
waste. Polymers, 12(5). https://doi.org/10.3390/POLYM12051127 

Mendieta, C. M., Vallejos, M. E., Felissia, F. E., Chinga-Carrasco, G., & Area, M. C. (2019). 
Review: Bio-polyethylene from Wood Wastes. Journal of Polymers and the Environment, 28(1), 1–
16. https://doi.org/10.1007/s10924-019-01582-0 

 Merchan, J. P., Ballesteros, D., Jimenez, I. C., Medina, J. A., & Álvarez, O. (2009). Estudio de 
la Biodegradación Aerobia de Almidón Termoplástico (TPS). Revista Latinoamericana de Metalurgia 

y Materiales 2009, 1(1), 39–44. http://www.rlmm.org/archives.php?f=/archivos/S01/N1/RLMMArt-
09S01N1-p39.pdf 

Mohammadi-Nafchi, A., Moradpour, M., Saeidi, M., & Alias, A. K. (2012). Thermoplastic 
starches: Properties, challenges, and prospects. Starch/Staerke, 65(1–2), 61–72. 
https://doi.org/10.1002/star.201200201 

Mohd-Zain, A. H., Kahar Ab Wahab, M. K., & Ismail, H. (2017). Biodegradation Behaviour of 
Thermoplastic Starch: The Roles of Carboxylic Acids on Cassava Starch. Journal of Polymers and 

the Environment, 26(2), 691–700. https://doi.org/10.1007/s10924-017-0978-5 

Mok, C. F., Ching, Y. C., Muhamad, F., Abu Osman, N. A., Hai, N. D., & Che Hassan, C. R. 
(2020). Adsorption of Dyes Using Poly(vinyl alcohol) (PVA) and PVA-Based Polymer Composite 
Adsorbents: A Review. Journal of Polymers and the Environment, 28(3), 775–793. 
https://doi.org/10.1007/s10924-020-01656-4 

Molenveld, K., & Bos, H. (2020). Biobased Plastics 2020. Wageningen:  Wageningen Food & 
Biobased Research. https://doi.org/10.18174/534587 

Montava-Jordà, S., Torres-Giner, S., Ferrandiz-Bou, S., Quiles-Carrillo, L., & Montanes, N. 
(2019). Development of sustainable and cost-competitive injection-molded pieces of partially bio-
based polyethylene terephthalate through the valorization of cotton textile waste. International 

Journal of Molecular Sciences, 20(6), 1–19. https://doi.org/10.3390/ijms20061378 

Morschbacker, Antonio; Siqueira, C.Eduardo; Claudio Cassiano, Luiz; Roza, Luiza; Almada, 
Fernando; Wernek do Carmo, R. (2015). Chapter 7: Bio-polyethylene. Psychiatric Disorders: 

Methods and Protocols, 1933(2011), 105–119. 



 29 

Mostafa, N. A., Farag, A. A., Abo-dief, H. M., & Tayeb, A. M. (2015). Production of 
biodegradable plastic from agricultural wastes. Arabian Journal of Chemistry, 11(4), 546–553. 
https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2015.04.008 

Moussa, H. I., Young, S. B., & Gerand, Y. (2012). Polybutylene succinate life cycle assessment 
variations and variables. AIChE Annual Meeting, Conference Proceedings, June 2014. 

Murariu, M., & Dubois, P. (2016). PLA composites: From production to properties. Advanced 

Drug Delivery Reviews, 107, 17–46. https://doi.org/10.1016/j.addr.2016.04.003 

Muthukumar, A., & Veerappapillai, S. (2015). Biodegradation of plastics – A brief review. 
International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 31(2), 204–209.  

Nakayama, Y., Aihara, K., Cai, Z., Shiono, T., & Tsutsumi, C. (2017). Synthesis and 
biodegradation of poly(L-lactide-co-β-propiolactone). International Journal of Molecular Sciences, 
18(6). https://doi.org/10.3390/ijms18061312 

Nguyen, H. T. H., Qi, P., Rostagno, M., Feteha, A., & Miller, S. A. (2018). The quest for high 
glass transition temperature bioplastics. Journal of Materials Chemistry A, 6(20), 9298–9331. 
https://doi.org/10.1039/c8ta00377g 

Nishida, H., Suzuki, S., & Tokiwa, Y. (1998). Distribution of poly(β-propiolactone) aerobic 
degrading microorganisms in different environments. Journal of Environmental Polymer 

Degradation, 6(1), 43–58. https://doi.org/10.1023/A:1022878512743 

Ogunjobi, J. K., Farmer, T. J., McElroy, C. R., Breeden, S. W., MacQuarrie, D. J., Thornthwaite, 
D., & Clark, J. H. (2019). Synthesis of Biobased Diethyl Terephthalate via Diels-Alder Addition of 
Ethylene to 2,5-Furandicarboxylic Acid Diethyl Ester: An Alternative Route to 100% Biobased 
Poly(ethylene terephthalate) [Research-article]. ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 7(9), 
8183–8194. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b06196 

Osaheni, J., & Lapointe, R. (2019). Stabilizing Polypropiolactone by end-capping wit end-capping 

agents (Patent No. WO 2019/241596 A1). 

Pergal, M. V., & Balaban, M. (2017). Poli(Ethylene Terepthalate): Synthesis and Physicochemical 
Properties. Polyethylene Terephthalate: Uses, Properties and Degradation, September 2018, 155–
185. 

Polman, E. M. N., Gruter, G. J. M., Parsons, J. R., & Tietema, A. (2020). Comparison of the 
aerobic biodegradation of biopolymers and the corresponding bioplastics: A review. Science of the 

Total Environment, 753, 141953. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141953 

Rahman, M. H., & Bhoi, P. R. (2021). An overview of non-biodegradable bioplastics. Journal 

of Cleaner Production, 294. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126218 

Reichert, C. L., Bugnicourt, E., Coltelli, M. B., Cinelli, P., Lazzeri, A., Canesi, I., Braca, F., 
Martínez, B. M., Alonso, R., Agostinis, L., Verstichel, S., Six, L., De Mets, S., Gómez, E. C., 
Ißbrücker, C., Geerinck, R., Nettleton, D. F., Campos, I., Sauter, E., … Schmid, M. (2020). Bio-based 
packaging: Materials, modifications, industrial applications and sustainability. In Polymers (Vol. 12, 
Issue 7). https://doi.org/10.3390/polym12071558 

Rhein, S., & Schmid, M. (2020). Consumers’ awareness of plastic packaging: More than just 
environmental concerns. Resources, Conservation and Recycling, 162(December 2019), 105063. 
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105063 

Rocca-Smith, J. R., Whyte, O., Brachais, C. H., Champion, D., Piasente, F., Marcuzzo, E., 
Sensidoni, A., Debeaufort, F., & Karbowiak, T. (2017). Beyond Biodegradability of Poly(lactic acid): 
Physical and Chemical Stability in Humid Environments. ACS Sustainable Chemistry and 

Engineering, 5(3), 2751–2762. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.6b03088 

Rujnić-Sokele, M., & Pilipović, A. (2017). Challenges and opportunities of biodegradable 
plastics: A mini review. Waste Management and Research, 35(2), 132–140. 
https://doi.org/10.1177/0734242X16683272 

Sardon, H., & Li, Z. C. (2020). Introduction to plastics in a circular economy. Polymer Chemistry, 
11(30), 4828–4829. https://doi.org/10.1039/d0py90117b 



 30 

Sharma, V., Sehgal, R., & Gupta, R. (2020). Polyhydroxyalkanoate (PHA): Properties and 
Modifications. Polymer, 212, 123161. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.123161 

Singhvi, M. S., Zinjarde, S. S., & Gokhale, D. V. (2019). Polylactic acid: synthesis and biomedical 
applications. Journal of Applied Microbiology, 127(6), 1612–1626. https://doi.org/10.1111/jam.14290 

Siracusa, Valentina; Blanco, I. (2020). Bio-Polyethylene (Bio-PE), Bio-Polypropylene (Bio-PP) 
and Bio-Poly(ethylene terephthalate) (Bio-PET): Recent Developments in Bio-Based Polymers 
Analogous to Petroleum-Derived Ones for Packaging and Engineering Applications. MDPI Polymers, 
2–17. http://doi.org/10.3390/polym12081641 

Spierling, S., Knüpffer, E., Behnsen, H., Mudersbach, M., Krieg, H., Springer, S., Albrecht, S., 
Herrmann, C., & Endres, H. J. (2018). Bio-based plastics - A review of environmental, social and 
economic impact assessments. Journal of Cleaner Production, 185, 476–491. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.014 

Sumer-Gaaz, T., Bakar-Sulong, A., Niaz-Akhtar, M., Kadhum, A. A. H., Bakar-Mohamad, A. B., 
Al-Amiery, A. A., & McPhee, D. J. (2015). Properties and applications of polyvinyl alcohol, halloysite 
nanotubes and their nanocomposites. Molecules, 20(12), 22833–22847. 
https://doi.org/10.3390/molecules201219884 

Thakur, S., Chaudhary, J., Sharma, B., Verma, A., Tamulevicius, S., & Kumar Thakur, V. (2018). 
Sustainability of bioplastics: Opportunities and challenges. Current Opinion in Green and Sustainable 

Chemistry, 13, 68–75. https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2018.04.013 

Ucankus, G., Ercan, M., Uzunoglu, D., & Culha, M. (2018). Methods for preparation of 
nanocomposites in environmental remediation. In New Polymer Nanocomposites for Environmental 

Remediation. Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811033-1.00001-9 

Vaclavkova, T., Ruzicka, J., Julinova, M., Vicha, R., & Koutny, M. (2007). Novel aspects of 
symbiotic (polyvinyl alcohol) biodegradation. Applied Microbiology and Biotechnology, 76(4), 911–
917. https://doi.org/10.1007/s00253-007-1062-1 

Walker, S., & Rothman, R. (2020). Life cycle assessment of bio-based and fossil-based plastic: A 
review. Journal of Cleaner Production, 261, 121158. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121158 

Wang, Y., Yin, J., & Chen, G. (2014). Polyhydroxyalkanoates , challenges and opportunities. 59–
65. http://dx.doi.org/10.1016/j.copbio.2014.06.001 0958-1669 

Xu, J., & Guo, B.-H. (2010). Microbial Succinic Acid, Its Polymer Poly(butylene succinate), and 

Applications (Issue December). https://doi.org/10.1007/978-3-642-03287-5_14 

Yadav, N., & Hakkarainen, M. (2020). Degradable or not? Cellulose acetate as a model for 
complicated interplay between structure, environment and degradation. Chemosphere, 265, 128731. 
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128731 

Yuan, J., Ma, J., Sun, Y., Zhou, T., Zhao, Y., & Yu, F. (2020). Microbial degradation and other 
environmental aspects of microplastics/plastics. Science of the Total Environment, 715, 136968. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136968 

Zaaba, N. F., & Jaafar, M. (2020). A review on degradation mechanisms of polylactic acid: 
Hydrolytic, photodegradative, microbial, and enzymatic degradation. Polymer Engineering and 

Science, 60(9), 2061–2075. https://doi.org/10.1002/pen.25511 

Zhang, Y., Rempel, C., & Liu, Q. (2014). Thermoplastic Starch Processing and Characteristics-A 
Review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 54(10), 1353–1370. 
https://doi.org/10.1080/10408398.2011.636156 

Zheng, Y., Chen, J. C., Ma, Y. M., & Chen, G. Q. (2019). Engineering biosynthesis of 
polyhydroxyalkanoates (PHA) for diversity and cost reduction. Metabolic Engineering, 58(June 
2019), 82–93. https://doi.org/10.1016/j.ymben.2019.07.004 

 

 


		2021-06-01T19:02:56+0200
	Xavier Vila Portella - DNI 77910108T (TCAT)


		2021-06-02T19:32:50+0200
	Xavier Vila Portella -   (TCAT)




