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RESUMO  
 

O  aumento  do  acesso  à  informação  pela  sociedade  promoveu  uma           

disseminação  de  conhecimento  geral  que  fez  com  que  a  população  notasse  mais  as              

mudanças  climáticas  e  ficasse  mais  sensível  às  informações  sobre  impactos           

ambientais.  Por  outro  lado,  houve  um  aumento  nas  ações  que  priorizam  a  comodidade              

do  indivíduo,  gerando  um  grande  consumo  e  descarte  de  produtos  e  itens  não  duráveis               

como  sacolas  e  outras  embalagens,  que  muitas  vezes  são  descartadas  de  forma             

incorreta.  Há  um  crescente  interesse  entre  os  produtores  em  diminuir  a  pegada             

ecológica  na  produção  das  sacolas  descartáveis  de  papel  e  de  plástico,  com  o  objetivo               

de  serem  empresas  cada  vez  mais  sustentáveis  e  ainda  lucrativas.  A  falta  de              

informação  relativa  aos  reais  impactos  ambientais  da  produção  e  descarte  de  sacolas,             

no  entanto,  faz  com  que  consumidores  e  produtores  não  privilegiem  necessariamente            

as  soluções  com  menor  impacto  ambiental.  Neste  trabalho  foi  estudado  os  impactos             

ambientais  causados  por  diferentes  tipos  de  sacolas  descartáveis  e  reutilizáveis,  a            

partir  de  um  levantamento  e  discussão  de  trabalhos  relacionados  à  análise  de  ciclo  de               

vida  (ACV)  disponíveis  na  literatura.  O  estudo  mostra  que  as  sacolas  de  papel              

possuem  de  forma  geral  o  pior  desempenho  ambiental  na  maioria  dos  impactos             

apresentados  quando  comparados  com  sacolas  de  plástico  convencional,  sacolas  de           

biopolímeros,  sacolas  com  aditivo  oxi-biodegradante,  polietileno  (LDPE)  verde  e          

diversas  sacolas  reutilizáveis.  A  alternativa  considerada  mais  sustentável  é  a  adoção            

de  sacolas  reutilizáveis,  com  exceção  as  de  algodão  que  consomem  grande            

quantidade  de  energia.  Uma  medida  complementar  para  o  consumidor  é  reutilização            

secundária  de  sacolas  descartáveis,  pois  quanto  mais  uma  sacola  for  reutilizada,            

menor  o  consumo  de  recursos,  emissões  de  poluentes  e  consequentemente  menor            

impacto   ambiental.  

 

Palavras-chaves:  Impacto  Ambiental.  Sacola  Plástica.  Sacola  de  Papel.  Avaliação          

Ciclo   de   Vida.   Sustentabilidade.  
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ABSTRACT   
 

Increased  access  to  information  by  society  has  made  the  population  more  aware             

of  climate  change  and  more  sensitive  to  information  on  environmental  impacts.  On  the              

other  hand,  there  was  an  increase  in  actions  that  prioritize  the  convenience  of  the               

individual,  generating  a  large  consumption  and  disposal  of  products  and  non-durable            

items  such  as  bags  and  other  packaging,  which  usually  are  disposed  of  incorrectly.              

There  is  a  growing  interest  among  producers  in  reducing  the  ecological  footprint  for  the               

production  of  disposable  paper  and  plastic  bags  with  the  aim  of  becoming  increasingly              

sustainable  and  still  profitable.  The  lack  of  information  regarding  the  actual            

environmental  impacts  of  the  production  and  disposal  of  bags,  however,  means  that             

both  consumers  and  producers  do  not  necessarily  favor  the  ones  with  the  least              

environmental  impact.  In  this  project  the  environmental  impacts  caused  by  different            

types  of  disposable  and  reusable  bags  were  assessed,  based  on  data  available  in  the               

literature  related  to  life  cycle  assessment  (LCA).  This  study  shows  that  paper  bags  have               

the  worst  environmental  performance  in  most  of  the  impact  categories  evaluated,  when             

compared  to  conventional  plastic  bags,  biopolymer  bags,  oxo-biodegradable  bag,  LDPE           

“bag  for  life”  and  several  reusable  bags.  The  most  sustainable  alternative  is  the  adoption               

of  reusable  bags,  except  for  the  cotton  bags  because  of  their  energy  consumption.  A               

complementary  measure  for  the  consumers  is  the  secondary  reuse  of  disposable  bags,             

because  the  more  times  a  bag  is  reused,  resource  consumption,  emissions  and             

environmental   impacts   of   its   life   cycle   are   lower.   

 

Keyworks:    Environmental   Impact.   Plastic   Bag.   Paper   Bag.   Life   Cycle   Assessment.  

Sustainability.  
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1.   INTRODUÇÃO  

O  meio  ambiente  tem  sido  afetado  de  forma  negativa  pelas  atividades  humanas             

ao  longo  dos  anos  em  diversos  aspectos.  É  possível  perceber  e  mensurar  as  mudanças               

do  clima,  vida  animal,  vegetação,  recursos  hídricos  e  qualidade  do  ar  como  reflexo  das               

ações  do  homem.  Por  isso  é  de  extrema  importância  que  as  indústrias  e  a  população                

entendam  as  consequências  das  suas  ações  e  busquem  alternativas  de  processos  e             

materiais   que   reduzam   os   impactos   ambientais   para   a   preservação   da   vida.  

Dentre  as  ações  que  geram  impacto  ambiental  está  a  produção,  consumo  e             

descarte  inadequado  de  materiais  descartáveis,  como  as  sacolas/sacos.  As  sacolas  de            

papel  e  plástico  são  amplamente  distribuídas  em  redes  de  supermercados,  shoppings  e             

outros  comércios  para  transporte  de  mercadorias.  Após  estudos  que  comprovaram  os            

danos  gerados  pelas  sacolas  de  papel  e  plástico  comum,  foram  realizadas  campanhas             

e  ações  para  a  redução  do  consumo  dessas  sacolas  e  sacos,  sendo  desenvolvidos              

novos  materiais,  supostamente  mais  sustentáveis,  para  a  produção  de  novos  tipos  de             

sacolas.   

A  partir  de  uma  análise  mais  profunda  do  ciclo  de  vida  das  sacolas  de  materiais                

diferentes  que  são  distribuídas  atualmente  é  possível  concluir  que  nem  todas  as             

alternativas  apresentadas  possuem,  de  fato,  menor  impacto  ambiental  do  que  as            

sacolas  de  papel  e  plástico  comuns,  sendo  que  algumas  possuem  consequências            

iguais  ou  piores.  A  maioria  da  população  desconhece  essas  consequências  e  não  sabe              

as  implicações  geradas  no  ambiente  pela  utilização  de  qualquer  tipo  de  sacola.  Desta              

forma,  este  trabalho  visa  apresentar  os  impactos  ambientais  causados  pelas  sacolas            

desde  a  produção  até  o  descarte  dos  diferentes  materiais  e  apresentar  a  melhor              

alternativa  existente,  de  forma  que  os  consumidores  tenham  as  informações           

necessárias   para   utilizarem   o   material   mais   ecologicamente   correto.  
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2.   OBJETIVOS   E   JUSTIFICATIVAS  

Os  objetivos  deste  trabalho  de  conclusão  de  curso  são  avaliar  o  consumo  atual              

de  sacolas  descartáveis  no  mundo  e  no  Brasil  e  analisar,  com  base  em  dados  e                

estudos,  os  impactos  ambientais  causados  pelas  etapas  de  produção  ao  descarte            

dessas  sacolas  e  das  alternativas  de  sacolas  de  materiais  considerados  sustentáveis  e             

ecológicos  existentes  no  mercado  para  a  substituição  das  sacolas  descartáveis           

convencionais,  a  fim  de  disponibilizar  aos  consumidores  informações  sobre  o  material            

de   sacola   com   menor   agressão   ambiental.  

Dentre  as  alternativas  a  sacolas  e  sacos  utilizados  no  Brasil,  a  sacola  plástica              

convencional  é  o  material  com  maior  distribuição  e  consumo.  Segundo  dados  do             

Ministério  do  Meio  Ambiente  (2011),  no  Brasil  são  consumidos  atualmente  cerca  de  15              

bilhões  de  sacolas  plásticas  convencionais  por  ano  e  estima-se  que  no  mundo  o              

consumo  é  de  500  bilhões  a  1  trilhão  de  unidades  por  ano.  As  sacolas  pós-consumo                

demoram  de  100  a  400  anos  para  se  degradar  e  podem  resultar  em  diversos  problemas                

ambientais  quando  o  descarte  é  realizado  de  forma  inadequada,  tal  como  o  descarte              

em  centros  urbanos,  causando  poluição  ambiental,  poluição  visual,  entupimento  de  vias            

pluviais,  contaminação  de  recursos  hídricos,  morte  de  animais  marinhos  pela  ingestão            

dos   materiais   e   transmissão   de   doenças   como   malária   e   dengue   (MONTAGNA,   2014).  

Com  a  recente  preocupação  sobre  os  impactos  ambientais  causados  pela           

utilização  excessiva  de  sacolas  e  sacos,  instituições  governamentais  de  diversos           

estados  do  país  criaram  medidas  de  incentivo  para  a  redução  do  consumo  dos              

descartáveis  e  aumento  dos  reutilizáveis,  e  em  alguns  lugares  as  sacolas  foram  até              

proibidas  de  serem  distribuídas  nas  redes  de  supermercado  ou  foi  cobrada  uma  taxa              

sobre  o  seu  uso.  Em  paralelo,  novos  materiais  com  o  objetivo  de  serem  mais               

sustentáveis  foram  aprimorados  ou  desenvolvidos,  porém  estudos  mais  aprofundados          

sobre  alguns  desses  materiais  mostram  que  não  há  melhora  significativa  na  questão             

ambiental,   e   algumas   opções   resultam   até   em   maiores   impactos.  
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As  sacolas  e  sacos  são  um  meio  prático  de  transporte  de  mercadoria  e  algumas               

vezes  são  indispensáveis  para  os  consumidores.  Considerando-se  todas  as  alternativas           

de  sacolas  disponíveis  atualmente  e  a  disposição  do  consumidor  em  utilizar  recursos             

mais  sustentáveis,  é  importante  que  informações  sobre  os  impactos  ambientais  de            

sacolas  feitas  de  diferentes  materiais  sejam  disponibilizados  à  população,  que  terá            

então  subsídios  para  priorizar  o  uso  daquelas  com  menores  impactos  e,  assim,             

contribuir   para   a   preservação   ambiental.  

 

3.   REVISÃO   DA   LITERATURA  

 

O  aumento  do  consumo  de  produtos  industrializados  nos  últimos  anos  resultou            

também  no  aumento  da  produção  e  utilização  de  embalagens  descartáveis.  As            

embalagens  possuem  funções  primárias  (contato  direto  com  o  produto),  secundárias           

(agrupam,  ou  protegem  as  embalagens  primárias)  ou  terciárias  (proteção  da           

mercadoria  no  transporte)  e  possuem  vida  útil  curta,  pois  sua  função  não  está              

relacionada  diretamente  com  o  conteúdo  do  produto  de  interesse  do  consumidor,  sendo             

assim  usualmente  descartada  após  o  consumo  do  produto.  Esses  hábitos  resultaram            

em  um  aumento  da  “cultura  do  descartável”  que  provê  maior  comodidade  do  usuário  e               

mais   lucro   para   as   empresas   (CORTEZ;   ORTIGOZA,   2007;   CORTEZ,   2011).  

A  produção  de  embalagens  está  diretamente  ligada  ao  seu  consumo;  segundo            

dados  da  ABRE  (Associação  Brasileira  de  Embalagens)  (2019),  em  2018  houve  um             

aumento  de  2,5%  na  produção  de  embalagens  com  relação  a  2017,  e  no  primeiro               

semestre  de  2019  o  aumento  foi  de  4,9%  com  relação  ao  mesmo  período  em  2018.  A                 

perspectiva  é  de  até  2024  haja  um  crescimento  anual  médio  de  1,6%  do  volume  total                

de  embalagens.  Esses  dados  envolvem  embalagens  de  plástico,  papel/papelão          

ondulado/cartolina  e  papel-cartão,  madeira,  têxtil,  metálicos  e  vidros  produzidos  para           

fins   primário,   secundário   e   terciário   no   Brasil.  

A  classe  de  material  de  embalagens  mais  consumidas  no  Brasil  em  2018  foram              

as  flexíveis  e  plástico  rígido,  com  uma  participação  de  38,7%  e  29,5%,             
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respectivamente,  das  embalagens  consumidas  no  varejo  em  bilhões  de  unidades           

(ABRE,  2019).  O  plástico  é  amplamente  utilizado  pela  facilidade  de  produção  e             

conformação  de  variados  formatos  e  tamanhos,  por  ser  mais  leve,  barato,  pela             

flexibilidade,  assepsia  e  capacidade  de  suportar  peso  sem  romper  (CORTEZ,  2011).  Na             

Figura  1  está  representado  a  porcentagem  de  participação  de  cada  classe  de  materiais              

no  consumo  de  embalagens  de  2014,  2018  e  as  estimativas  para  2024  com  relação  ao                

consumo   total   em   bilhões   de   unidades   (ABRE,   2019).  

 

Figura   1   -   Participação   por   tipo   de   embalagem   consumida   em   2014,   2018   e   2024.  

 

Fonte:   ABRE,   2019  

 

Entre  os  materiais  de  embalagens  mais  produzidas  e  consumidas  estão  as            

sacolas  descartáveis  de  papel  e  de  plástico  que  são  amplamente  utilizadas  com  a              

principal  função  de  transporte  de  produtos.  Uma  estimativa  realizada  em  2011  mostra             

que  o  consumo  de  sacolas  plásticas  no  mundo  é  de  500  bilhões  a  1  trilhão  de  unidades                  

por  ano,  sendo  que  15  bilhões  são  distribuídas  apenas  no  Brasil;  portanto,  cada              

cidadão  brasileiro  consome  em  média  72  sacolas  por  ano  ou  6  por  mês  (MINISTÉRIO               

DO   MEIO   AMBIENTE,   2011).  
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3.1. Sacolas   plásticas   convencionais  

As  sacolas  plásticas  foram  inseridas  em  redes  de  mercado  no  final  da  década  de               

1980  para  substituir  sacolas  e  sacos  de  papel  devido  ao  custo  elevado  da              

matéria-prima  e  produção.  A  produção  das  sacolas  plásticas  é  feita  a  partir  do  polímero               

de  polietileno  que  é  derivado  do  petróleo.  O  petróleo  é  refinado  até  a  conversão  do                

etileno  que  é  posteriormente  polimerizado  formando  o  polietileno  (PE),  o  polímero  é             

cortado  em  pellets  que  passam  por  uma  extrusora  aquecida,  ao  final  do  procedimento,              

um  jato  de  ar  molda  o  filme  plástico  com  uma  abertura  interna  formando  a  sacola                

plástica  (JOAQUIM,  2013).  A  Figura  2  mostra  de  forma  esquemática  o  processo  de              

formação   de   filmes   soprados.  

 

Figura   2   -   Processo   tubular   de   filmes   soprados.  

 

Fonte:   VERCELLINO,   2014.  
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O  polietileno  empregado  nas  sacolas  pode  ser  dividido  em  duas  categorias,  que             

variam  de  acordo  com  as  estruturas:  o  PEAD  ou  HDPE  (polietileno  de  alta  densidade)               

que  possui  cadeias  lineares  pouco  flexíveis,  e  o  PEBD  ou  LDPE  (polietileno  de  baixa               

densidade)  que  possui  longas  ramificações  e  é  mais  flexível.  As  sacolas  podem  ser              

feitas  pela  mistura  desses  polímeros  ou  pelos  polímeros  individuais  (JOAQUIM,  2013;            

VIANA,   2011).  

As  sacolas  plásticas  convencionais  podem  resultar  em  diversos  problemas          

ambientais,  desde  poluição  visual  até  morte  de  animais.  O  descarte  inadequado  das             

sacolas  em  centros  urbanos  pode  gerar  entupimento  de  bueiros  nas  cidades,  o  que              

resulta  em  alagamentos  e  enchentes;  quando  o  descarte  é  realizado  em  rios,  lagos  e               

oceanos,  os  animais  marinhos  são  as  principais  vítimas  que  morrem  ao  ficarem  presas              

nesses  materiais  ou  que  podem  ingerir  o  plástico  ao  confundi-lo  com  alimentos.  Além              

disso  as  sacolas  plásticas  convencionais  levam  de  100  a  400  anos  para  se  degradar,               

gerando  um  acúmulo  de  resíduo  nos  lixões  e  aterros  e  dificultando  a  biodegradação  de               

recursos  orgânicos  (MINISTÉRIO  DO  MEIO  AMBIENTE,  2010;  LORENZETT  et  al.,           

2013).  

 

3.2. Alternativas   para   as   sacolas   de   plástico   convencionais  

A  necessidade  de  adoção  de  alternativas  mais  sustentáveis  levou  ao           

desenvolvimento  de  materiais  que  possam  substituir  as  sacolas  plásticas          

convencionais,  como  as  sacolas  de  biopolímeros,  sacolas  de  plástico  convencional           

com  aditivo  oxi-biodegradável,  sacolas  de  papel  sintético,  de  plástico  reciclável  e            

sacolas   de   polímeros   verde   (BRITO   et   al.,   2013;   SANTOS,   2012).  

 

3.2.1. Sacolas   de   biopolímeros  

Os  bioplásticos  ou  biopolímeros  podem  ser  classificados  em  naturais  e           

sintéticos,  os  quais  podem  ser  biodegradáveis  (processo  no  qual  toda  a  matéria             

orgânica  se  transforma  em  húmus,  água  e  gás  carbônico  em  até  180  dias)  ou               

compostáveis  (biodegradação  que  gera  húmus  com  ausência  de  metais  pesados  e            
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substâncias  nocivas  ao  ambiente)  (VALBAGS,  2018).  Os  biopolímeros  sintéticos  são           

produzidos  a  partir  de  fontes  não  renováveis,  como  o  petróleo,  e  é  biodegradável  e/ou               

compostável,  já  os  naturais  são  produzidos  a  partir  de  recursos  naturais  renováveis             

como  o  milho,  trigo,  mandioca  e  batata  que  são  compostáveis  e  podem  ou  não  serem                

biodegradáveis.  Os  bioplásticos  mais  utilizados  para  fabricação  de  sacolas  são:           

bioplástico  de  polibutileno  tereftalato  adipato  (PBTA)  que  é  obtido  a  partir  do  petróleo,  o               

bioplástico  de  poliácido  láctico  (PLA)  que  sofre  o  processo  de  biodegradação  e  é              

produzido  por  meio  do  processo  de  fermentação  do  amido  de  milho,  beterraba,             

mandioca   entre   outros,   e   o   bioplástico   de   casca   de   camarão   (ECYCLE).  

O  amido  está  presente  em  abundância  na  natureza  e  é  um  produto  de  baixo               

custo,  por  isso  possui  grande  potencial  para  a  produção  de  biopolímeros,  porém  a  sua               

natureza  hidrofílica  e  frágil  impede  que  o  amido  seja  comercializado  na  sua  forma              

natural,  sendo  necessária  a  formação  de  blendas  que  não  são  completamente            

biodegradáveis  e  sofrem  apenas  fragmentação.  Além  disso,  estudos  mostram  que  o            

cultivo  e  extração  de  matéria-prima  agroindustrial  e  a  síntese  do  biopolímeros  possuem             

pior  desempenho  ambiental,  maior  consumo  energético  e  insumos  químicos,  maiores           

impactos  na  eutrofização,  maior  impacto  na  saúde  humana  e  na  ecotoxicidade  quando             

comparado   com   plástico   derivado   do   petróleo   (SANTOS,   2012).  

Em  relação  à  emissão  de  gases  do  efeito  estufa,  os  polímeros  produzidos  a              

partir  de  biomassa  emitem  gases  poluentes  em  uma  quantidade  consideravelmente           

menor.  Para  que  a  biodegradação  desses  polímeros  seja  eficaz  o  descarte  do  material              

deve  ser  realizado  de  forma  adequada;  a  degradação  em  condições  anaeróbicas  (com             

pouco  ou  nenhum  oxigênio),  como  a  que  ocorre  em  aterros  sanitários  e  lixões,  resulta               

na  formação  de  gás  metano  (CH 4 )  ao  invés  do  dióxido  de  carbono  (CO 2 ),  sendo  que  o                 

metano  contribui  24  vezes  mais  para  o  aquecimento  global  do  que  o  CO 2 .  Por  outro                

lado,  a  formação  de  CO 2  resultante  da  degradação  em  condições  aeróbicas  pode  ser              

considerada  nula,  já  que  os  vegetais  usados  na  fabricação  das  sacolas  absorvem  CO 2              

da  atmosfera  durante  a  fotossíntese.  Além  disso  o  descarte  inadequado  gera            
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contaminação  de  meios  aquáticos,  poluição  do  solo,  contaminação  nos  processos  de            

reciclagem   e   poluição   visual   (SANTOS,   2012).  

 

3.2.2. Sacolas   com   aditivo   oxi-biodegradável  

Os  plásticos  com  aditivo  de  oxi-biodegradáveis  são  polímeros  convencionais  da           

classe  de  poliolefinas,  como  polietileno  e  polipropileno,  e  possuem  aditivos           

pró-degradante  que  aceleram  o  processo  de  degradação  do  material.  Os  aditivos  são             

compostos  por  íons  de  metais  de  transição  como  ferro  (Fe),  cobalto  (Co),  manganês              

(Mn)  e  níquel  (Ni)  que  agem  como  catalisadores  para  a  degradação  das  poliolefinas.  O               

material  inicialmente  é  degradado  em  pequenas  partes  pela  “quebra”  das  moléculas;            

esse  processo  é  acelerado  para  esses  materiais  devido  a  ação  dos  aditivos             

oxi-degradantes,  então  as  partes  fragmentadas  são  biodegradadas  na  presença  de           

oxigênio.  Os  fragmentos  possuem  tamanho  físico  muito  pequeno  e  são  hidrofílicos,            

dessa  forma  os  metais  de  transição  presentes  no  aditivo  utilizado  podem  ser  arrastados              

pela  água  e  contaminar  recursos  hidricos.  Para  a  eficiência  desse  processo  é             

necessário  que  haja  exposição  do  material  a  temperaturas  e  radiação  UV  para  que  o               

processo  de  degradação  oxidativa  seja  iniciado  e  ocorra  a  quebra  do  material,  além  da               

presença  de  oxigênio  para  a  degradação  aeróbica  por  microorganismos  dos           

fragmentos   finais   (SANTOS,   2012;   MONTAGNA,   2014).  

Se  o  destino  final  desse  plástico  for  aterros  sanitários,  a  degradação  por  meio  de               

aditivos  oxi-biodegradáveis  só  funciona  se  o  material  for  disposto  na  superfície  ou             

próximo  a  ela,  caso  contrário  o  material  irá  se  degradar  como  os  plásticos  comuns               

dispostos  na  mesma  condição  (SANTOS,  2012).  Considerando  que  o  volume  por  dia             

de  resíduos  depositados  em  aterros  é  muito  grande,  de  modo  que  a  probabilidade              

desse  plástico  ficar  em  condições  favoráveis  é  muito  pequena,  e  que  a  maioria  dos               

materiais  hoje  são  descartados  em  aterros  sanitários,  aterros  controlados  ou  lixões,            

pode-se  inferir  que  as  sacolas  com  aditivos  oxi-biodegradáveis  não  possuem  aplicação            

sustentável   nos   dias   atuais.  
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3.2.3.   Sacolas   de   polímero   verde  

O  plástico  verde,  mais  especificamente  o  Polietileno  verde,  é  produzido  a  partir             

do  etanol  da  cana-de-açúcar,  matéria-prima  renovável,  que  durante  a  sua  síntese,            

processamento  ou  degradação  resulta  em  menor  impacto  ambiental  quando          

comparados  aos  polímeros  convencionais.  O  polietileno  verde  não  é  um  material            

biodegradável,  porém  é  100%  reciclável  e  é  considerado  como  material  sustentável,            

pois  atende  as  necessidades  atuais  sem  comprometer  as  gerações  futuras  de            

atenderem   às   suas   necessidades   (BRITO   et   al.,   2011).  

Qualquer  tipo  de  polietileno  (PE)  pode  ser  produzido  utilizando-se  etanol  como            

matéria  prima,  e  as  características  dos  produtos  obtidos  são  muito  semelhantes  aos             

produtos  de  polímeros  convencionais  de  matéria-prima  fóssil.  Durante  a  produção           

desses  polímeros,  quantidades  significativas  de  CO 2  são  absorvidas  da  atmosfera           

durante   o   crescimento   da   cana-de-açúcar(BRITO   et   al.,   2011).  

O  polietileno  verde  possui  a  vantagem  de  ser  100%  reciclável,  porém  por  ser  um               

material  que  não  é  biodegradável,  se  o  seu  descarte  for  realizado  de  forma  inadequada               

em  vias  urbanas,  rios,  oceanos,  lixões  e  aterros  haverá  um  crescente  acúmulo  do              

material,  o  que  resulta  em  problemas  ambientais  já  citados  anteriormente.  Além  disso,             

o  plantio  da  cana-de-açúcar  pode  ser  intensificado  para  suprir  a  demanda  do  produto,  o               

que  pode  causar  problemas  relacionados  à  monocultura,  tais  como  a  degradação  do             

solo   (ABRAS,   2016).  

 

3.2.4. Sacolas   de   papel   sintético   de   plástico   biodegradável  

O  grupo  de  pesquisa  Sati  Manrich  com  apoio  e  parceria  da  empresa  Vitopel              

desenvolveu  o  papel  sintético  de  plástico  reciclado  comercializado  como  VitopaperⓇ,           

produzido  a  partir  de  plásticos  recuperados  do  lixo  e  reciclados  mecanicamente.  O             

papel  sintético  possui  aspectos  visuais  e  táteis  similares  aos  do  papel,  porém  não              

rasga  e  é  impermeável.  As  vantagens  desse  material  são  que  sua  produção  exige              

menor  consumo  de  recursos  naturais  do  que  os  plásticos  convencionais  porque  cerca             

de  85%  em  peso  da  matéria-prima  utilizada  é  o  plástico  pós-consumo  como             
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embalagens,  rótulos,  tampas  de  garrafas  e  sacolas  plásticas;  ou  seja,  para  a  produção              

de  uma  tonelada  do  papel  sintético  são  utilizados  cerca  de  850  kg  de  resíduo  plástico.                

Além  disso,  a  reciclagem  mecânica  consome  cerca  de  50%  menos  energia  que  o              

processo  primário  de  fabricação  do  plástico  e  o  papel  sintético  não  possui  fibra  de               

celulose  na  sua  composição,  portanto  reduz  o  corte  de  árvores  e  o  desmatamento.  Os               

resíduos  do  papel  sintético  podem  ser  incorporados  na  reciclagem  mecânica  para  a             

fabricação  de  novos  produtos  como  sacolas,  caixas,  etiquetas,  revistas,  livros  e            

catálogos.  Portanto,  o  papel  sintético  de  plástico  reciclado  apresenta  uma  tecnologia            

sustentável  e  ecológica  como  alternativa  às  sacolas  convencionais.  O  produto  ainda            

apresenta  alto  valor  de  comercialização  mas  com  desenvolvimento  do  processo  de            

fabricação  e  aumento  da  demanda  pode  se  tornar  competitivo  no  mercado  (SANTOS,             

2012).  

 

3.3. Sacolas   de   papel  

As  sacolas  de  papel  são  usualmente  associadas  pelos  consumidores  como           

ambientalmente  corretas  e  como  alternativa  para  a  diminuição  do  uso  de  sacolas             

plásticas.  Porém,  estudos  recentes  da  cadeia  produtiva  mostram  que  as  sacolas  ou             

sacos  de  papel  podem  ser  até  mais  poluentes  do  que  as  sacolas  de  plástico  devido  aos                 

efluentes  gerados  do  processo  de  polpação  e  branqueamento  do  processamento  e  das             

emissões   gasosas   da   produção   e   distribuição   (SANTOS,   2012).  

Áreas  de  reflorestamento  de  eucaliptos  e  pinus  são  desmatadas  para  a  extração             

da  celulose  e  produção  do  papel.  Essas  áreas  são  geralmente  certificadas  e             

reflorestadas  novamente,  porém  essas  espécies  de  árvores,  que  não  são  típicas  do             

Brasil,  empobrecem  o  solo  impedindo  crescimento  de  outras  espécies  e  favorecem  a             

monocultura  e  seus  problemas  relacionados  à  falta  de  biodiversidade  local.  Os            

impactos  também  estão  relacionados  com  o  consumo  de  água  e  combustível  na             

extração  e  produção  do  papel  e  das  emissões  e  efluentes  geradas  (MINISTÉRIO  DO              

MEIO  AMBIENTE,  2010).  Estudos  mostram  que  as  quantidades  de  energia  utilizada            

para  a  produção  de  sacolas  de  papel  e  plásticos  são  as  mesmas,  porém  o  uso,                
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produção  e  descarte  das  sacolas  de  papel  consomem  3  vezes  mais  água,  produzem              

90%  mais  gases  do  efeito  estufa,  12  vezes  mais  substâncias  como  nitratos  e  fosfatos,               

que  poluem  os  recursos  hídricos,  emitem  80%  mais  óxidos  de  nitrogênio  e  dióxido  de               

enxofre  e  80%  mais  resíduos  sólidos  quando  comparado  com  as  sacolas  de  plástico              

convencionais   (SANTOS,   2012).  

Na  maioria  dos  casos  o  descarte  final  do  papel  é  realizado  em  aterros,  nos  quais                

o  material  não  é  biodegradado  pela  falta  de  contato  com  luz  e  oxigênio,  emitindo  gases                

do  efeito  estufa  como  o  metano;  portanto  o  impacto  ambiental  no  descarte  é              

semelhante  àqueles  de  outros  materiais  de  sacolas  mencionados  que  têm  o  mesmo             

destino.  

 

3.4.   Sacolas   reutilizáveis  

As  sacolas  reutilizáveis  ou  retornáveis  geralmente  são  feitas  de  polietileno  (PE)            

espessas,  de  ráfia  de  polipropileno  (PP)  ou  de  tecidos  de  várias  fontes.  Uma  sacola               

reutilizável  substitui  cerca  de  125  sacolas  de  plástico  convencionais  e  tem  durabilidade             

entre  12  a  104  viagens  (SANTOS,  2012).  Portanto,  a  adoção  de  hábitos  que  substituem               

as  sacolas  convencionais  por  sacolas  retornáveis  pode  promover  menor  consumo  de            

recursos  ambientais  e  de  energia  na  produção  das  sacolas,  resultando  em  menor             

emissão   de   gases   do   efeito   estufa   (FERREIRA   e   NETO,   2014).  

As  sacolas  de  tecido  feitas  a  partir  de  material  reciclável  apresentam  maior             

vantagem  ambiental  do  que  as  de  tecido  de  fonte  natural  renovável  (algodão,  linho  e               

juta)  devido  ao  uso  de  água  para  limpeza,  agentes  de  limpeza,  energia,  pesticidas  e               

fertilizantes  utilizados  na  agroindústria  e  da  dificuldade  de  reciclagem  final  desse            

material   (SANTOS,   2012).  

Todas  as  alternativas  para  a  substituição  de  sacolas  convencionais  devem  estar            

associadas  com  a  política  de  gerenciamento  de  resíduos  sólidos  urbanos  devido  aos             

impactos  decorrentes  do  descarte  incorreto  e  inadequado.  Sem  essa  ação  os  materiais             

sustentáveis  são  igualmente  poluentes  ou  mais  poluentes  do  que  o  plástico  de  sacola              

convencional,   pois   não   basta   o   material   ser   biodegradável   como   mostrado.  
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3.6.   Avaliação   de   ciclo   de   vida   (ACV)  

A  ACV  (avaliação  de  ciclo  de  vida)  é  uma  técnica  de  avaliação  qualitativa  e               

quantitativa  do  desempenho  ambiental  de  um  determinado  produto,  processo,  serviço           

ou  outra  atividade,  em  todo  o  seu  ciclo  de  vida,  desde  a  extração  da  matéria-prima  até                 

a  disposição  final  do  produto  (do  “berço”  ao  “túmulo”).  O  objetivo  de  um  estudo  de  ACV                 

é  identificar  todos  os  impactos  ambientais  por  trás  de  um  produto  para  aprimorar  o               

processo  produtivo  e  auxiliar  em  tomadas  de  decisões  que  melhorem  o  desempenho             

ambiental   (JUNIOR   et   al.   2008).  

A  norma  NBR  ISO  14040  fornece  estrutura  geral,  princípios  e  requisitos  para  a              

realização  do  estudo  de  avaliação  do  ciclo  de  vida.  A  norma  não  descreve  a  técnica  de                 

avaliação  adotado  para  o  estudo  e  não  limita  os  tipos  de  análises  e  resultados  que  pode                 

ser  realizado,  de  forma  que  outras  normas  e  estudos  podem  ser  utilizados  para              

complementar  a  interpretação  dos  resultados.  No  entanto,  o  estudo  da  avaliação  do             

ciclo  de  vida  deve  incluir  as  fases  de  definição  de  objetivo  e  escopo,  análise  de                

inventário,  avaliação  de  impactos  e  interpretação  de  resultados  conforme  ilustrado  na            

Figura  3.  As  aplicações  diretas  não  fazem  parte  do  escopo  da  norma,  mas  são               

consideradas   implicações   úteis   para   o   estudo   (ABNT,   2001).  
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Figura   3   -   Fases   de   uma   ACV  

 

Fonte:   ABNT,   2001.  

 

Os  resultados  da  avaliação  do  ciclo  de  vida  podem  ser  quantificados  pelas             

entradas  e  saídas  pertinentes  do  sistema,  como  uso  de  recursos,  liberações  de             

substâncias   no   ar,   na   água   e   no   solo   (ABNT,   2001).  

No  estudo  de  ACV  pode  ser  realizado  análise  de  diversos  indicadores  de             

impacto  ambiental,  como  acidificação,  depleação  de  ozônio  estratosférico,         

ecotoxicidade,  eutrofização,  formação  fotoquímica  de  ozônio,  Gases  formadores  do          

efeito  estufa,  toxicidade  humana,  radiação  ionizante,  uso  do  solo,  depleação  de            

recursos   abióticos   entre   outros   (SOUSA,   2008).  
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4.   MATERIAL   E   MÉTODOS  

O  trabalho  foi  realizado  em  forma  de  revisão  de  literatura  com  base  em  materiais               

publicados  em  artigos,  trabalhos  de  conclusão  de  curso,  páginas  da  internet,  revistas  e              

livros,   nos   quais   foram   estudados   as   informações   e   dados   pertinentes   para   o   tema.  

No  início  foi  feita  uma  breve  contextualização  sobre  o  consumo  mundial  e             

nacional  de  bens  não  duráveis  consumidos  pela  população  nas  suas  atividades            

cotidianas,  incluindo  o  consumo  das  sacolas,  que  são  o  objeto  de  estudo  do  trabalho,               

de  forma  a  introduzir  a  necessidade  da  análise  dos  impactos  ambientais  gerados  por              

esses   materiais.  

Em  seguida  foi  discorrido  sobre  os  materiais  de  sacolas  mais  comuns  para  os              

consumidores,  como  a  sacola  de  plástico  (convencional  ou  não),  sacolas  ou  sacos  de              

papel  e  as  sacolas  reutilizáveis.  Em  conjunto  com  as  sacolas  de  plástico  convencionais              

foram  apresentadas  as  alternativas  atuais  que  existem  para  a  substituição  dessas.  Para             

cada  um  dos  materiais  de  sacolas  citados  foi  explicado  o  conceito,  as  vantagens  e               

desvantagens   de   sua   produção,   consumo   e   descarte.  

Realizou-se  um  estudo  mais  aprofundado  sobre  a  análise  de  ciclo  de  vida  e  os               

impactos  ambientais  decorrentes  das  etapas  de  extração,  produção,  descarte  e           

reciclagem  dos  materiais  empregados  na  produção  de  sacolas,  com  o  intuito  de             

identificar  com  dados  estatísticos  e  reais  o  material  com  menor  geração  de  resíduos  e               

com  menor  impacto  ambiental  nos  seus  processos.  Para  tanto,  foram  utilizados  como             

base  dois  amplos  estudos  feitos  em  regiões  diferentes  do  mundo  (Austrália  e  Reino              

Unido)  comparando-se  os  impactos  ambientais  de  sacolas  de  diferentes  materiais.  No            

estudo  realizado  na  Austrália  foi  analisado  os  efeitos  na  emissão  de  gases  causadores              

do  efeito  estufa  (GEE),  esgotamento  de  recursos  abiótico  e  eutrofização  para  diversos             

tipos  de  sacolas  de  biopolímero  amido-polímero,  biopolímero  PLA,  sacolas  de  plástico            

convencional  (HDPE),  papel,  oxi-biodegradável  e  sacolas  reutilizáveis  (ráfia  de  PP,           

HDPE  espesso,  algodão  e  LDPE  verde).  Os  resultados  do  Reino  unido  inclui  resultados              

de  acidificação  e  toxicidade  além  das  outras  análises  mencionadas  e  foi  baseado  em              
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amostras  de  sacolas  de  plástico  convencional  (HDPE),  oxi-biodegradável,  biopolímero          

amido-poliéster,   papel   e   sacolas   reutilizáveis   (ráfia   de   PP,   algodão   e   LDPE   verde).  

Por  fim  uma  normalização  simples  foi  realizada  nos  resultados  para           

padronização  e  foi  obtido  uma  classificação  dos  impactos  ambientais  gerados  pelas            

sacolas.  

Ao  concluir  o  trabalho  o  material  será  disponibilizado  para  a  população  e             

comunidade  com  a  intenção  de  alertar  e  informar  sobre  as  atitudes  individuais  que              

podem  ser  tomadas  para  a  diminuição  da  geração  de  resíduos  e  contribuição  com  a               

preservação   ambiental.  

 

 

5.   RESULTADOS   E   DISCUSSÕES  

 
Os  resultados  apresentados  são  compilados  de  artigos  e  estudos  realizados.           

Para  a  análise  dos  impactos  ambientais  da  avaliação  de  ciclo  de  vida  das  sacolas  é                

necessário  que  sejam  definidas  quais  as  características  das  sacolas  que  foram            

utilizadas  para  a  realização  das  análises,  por  isso  os  resultados  variam  de  acordo  com               

a  referência.  Porém  os  resultados  são  muito  similares  em  termos  de  proporção,             

facilitando   uma   comparação   de   modo   geral.  

Além  disso,  considera-se  que  os  resultados  dos  impactos  ambientais  causados           

pelas  sacolas  de  diferentes  materiais  são  um  somatório  de  todo  ciclo,  incluindo  a              

extração,  transformação  da  matéria-prima,  produção  das  sacolas,  transporte         

relacionado  às  etapas,  utilização  de  água,  energia,  disposição  final  e  outros  fatores  que              

estão  relacionados  diretamente  ao  produto  e  são  calculados  considerando  a  quantidade            

média  de  viagens  de  cada  sacola.  Não  são  consideradas  uso  de  recursos  indiretos,              

como   construção   das   fábricas,   máquinas,   vias   e   equipamentos.   
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5.1.   Emissões   de   gases   causadores   do   efeito   estufa  

Na  universidade  de  Melbourne  na  Austrália,  foi  realizado  um  estudo  do  ciclo  de              

vida  de  diversos  tipos  de  sacolas  com  materiais  diferentes,  sendo  as  características  das              

sacolas   utilizadas   para   esse   estudo   apresentadas   na   Tabela   1.  

 

Tabela   1   -   Características   das   sacolas   avaliadas   no   estudo   de   James   (2005).  

Materiais  
das   sacolas  

Dados   das   sacolas  

Peso  
(g)  

Capacidade  
relativa  

Quantidade  
de   sacolas  
por   semana  
em   relação   à  
capacidade  

relativa  

Expectativa  
de   vida  

Quantidade  
de   sacolas  
por   ano   em  
relação   à  

expectativa  
de   vida  

Transporte  
para   a  

Austrália  

Amido-PBS/A  6,0  1,0   (6-8   itens)  10  1   viagem  520,00  8000   km  

Amido-PBAT  6,0  1,0   (6-8   itens)  10  1   viagem  520,00  29000   km   

Amido-PCL  8,1  1,0   (6-8   itens)  10  1   viagem  520,00  16000   km  

Amido-PE  6,0  1,0   (6-8   itens)  10  1   viagem  520,00  6000   km  

Oxi-  
biodegradável  6,0  1,0   (6-8   itens)  10  1   viagem  520,00  22000   km  

PLA  8,1  1,0   (6-8   itens)  10  1   viagem  520,00  21000   km   

HDPE  
convencional  6,0  1,0   (6-8   itens)  10  1   viagem  520,00  7000   km  

Papel   kraft  42,6  1,0  10  1   viagem  520,00  n/a  

Sacolas   reutilizáveis  

Ráfia   de   PP  115,9  1,2  8,3  104   viagens   4,15  n/a  

HDPE  
Espesso  130,7  3,0  3,3  104   viagens   1,65  7000   km  

Algodão  125,4  1,1  9,1  52   viagens   9,10  11000   km  

LDPE   verde  40,0  2,0  -  10   viagens   26,00  7000   km  

Fonte:   Adaptado   de   James   (2005)  
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A  produção  e  descarte  das  sacolas  resultam  na  emissão  de  gases  do  efeito              

estufa  (GEE)  como  o  dióxido  de  carbono  (CO 2 )  através  do  consumo  de  eletricidade  e               

combustíveis,  o  metano  (CH 4 )  devido  à  degradação  dos  materiais  em  condições            

anaeróbicas,  como  as  que  ocorrem  em  aterros  sanitários,  e  o  óxido  nitroso  (N 2 O)  que  é                

emitido  nas  aplicações  de  fertilizantes  nas  lavouras  para  os  materiais  de  origem  natural.              

Os  valores  de  emissão  do  somatório  de  todos  os  gases  do  efeito  estufa  gerados  pelas                

diversas  sacolas  ao  longo  de  todo  o  seu  ciclo  de  vida,  sendo  considerados  os  dados  da                 

Tabela   1,   estão   descritos   na   Tabela   2   (JAMES,   2005).  

 

Tabela   2   -   Emissão   de   gases   do   efeito   estufa   (GEE)   para   sacolas   de   diferentes  

materiais   de   acordo   com   James   (2005)  

Materiais   das  
sacolas  

Emissão   de   GEE   
(kg   CO 2    -eq)  

Amido-PBS/A  2,50  

Amido-PBAT  2,88  

Amido-PCL  4,96  

Amido-PE  4,74  

Oxi-  
biodegradável  6,31  

PLA  16,70  

HDPE   convencional  6,13  

Papel   kraft  30,20  

Ráfia   de   PP  1,95  

HDPE   Espesso  0,63  

Algodão  6,42  

LDPE   verde  2,76  

Fonte:   Adaptado   de   James   (2005)  

 

As  quantidades  aproximadas  de  cada  gás  emitido  durante  o  ciclo  de  vida  das              

sacolas  para  cada  tipo  de  material  podem  ser  observadas  na  Figura  4.  Os  materiais  de                

origem  natural  agem  como  sequestradores  dos  gases  do  efeito  estufa  durante  o  cultivo              
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da  matéria-prima  e  essa  parcela  de  sequestro  é  descontada  no  somatório  das             

emissões.  

 

 

Figura   4   -   Emissão   de   gases   do   efeito   estufa   durante   o   ciclo   de   vida   de   sacolas   de  

diferentes   materiais   de   acordo   com   James   (2005)  

 

Fonte:   Adaptado   de   James   (2005)  

 

As  sacolas  reutilizáveis  (Ráfia  de  PP,  HDPE  Espesso  e  LDPE  Verde)  apresentam             

melhores  resultados  quando  comparadas  com  todos  os  outros  tipos  de  sacola,  inclusive             

das  sacolas  biodegradáveis.  As  sacolas  reutilizáveis  de  algodão  são  exceção  devido  ao             

consumo  de  fertilizantes,  pesticidas,  água  e  outros  recursos  (JAMES,  2005).  A  sacola             

feita  de  papel  se  destaca  pelo  pior  desempenho  geral  e  pela  maior  proporção  de               

emissão  de  gás  metano,  que  pode  contribuir  até  24  vezes  mais  com  o  efeito  estufa  em                 

relação   ao   gás   carbônico   (SANTOS,   2012).  
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Outro  estudo  sobre  a  emissão  de  gases  causadores  do  efeito  estufa  foi  feito  pela               

agência  do  meio  ambiente  no  Reino  Unido,  que  realizou  a  análise  de  ciclo  de  vida  de                 

alguns  tipos  de  sacolas,  que  estão  descritos  na  tabela  3  com  suas  respectivas              

características.  Nesse  estudo  foram  analisados  os  estágios  de  extração/produção  de           

matéria  prima,  processo  de  produção  do  produto,  transporte  (da  matéria-prima  e  para  a              

produção)   e   disposição   final   (incluindo   coleta,   aterro   e   incineração)   (EDWARDS,   2011).  

 

Tabela   3   -   Características   por   tipo   de   sacola   no   estudo   de   Edwards   (2011)  

Tipo   de   sacola  Volume   (L)  Peso   (g)  Itens   por  
sacola  Expectativa   de   vida  

HDPE   Convencional  19,10  8,12  5,88  1   Viagem  

HDPE   oxi-degradável  19,10  8,27  5,88  1   Viagem  

Amido-Poliéster  19,10  16,49  5,88  1   Viagem  

Papel  20,10  55,20  7,43  1   Viagem  

Sacolas   reutilizáveis  

LDPE   Verde  21,52  34,94  7,96  5   Viagens  

Ráfia   de   PP  19,75  115,83  7,30  14   Viagens  

Algodão  28,65  183,11  10,59  173   Viagens  

Fonte:   Adaptado   de   Edwards   (2011)  

 

As  quantidades  de  emissões  dos  gases  de  efeito  estufa  de  cada  material  podem              

ser   observadas   na   Figura   5.  
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Figura   5   -   Emissão   de   gases   do   efeito   estufa   para   sacolas   de   diferentes   materiais   de  

acordo   com   Edwards   (2011)  

 

Fonte:   Adaptado   de   Edwards   (2011)  

 

O  material  que  apresenta  maior  influência  no  aquecimento  global  é  o  papel,  no              

qual  o  estágio  de  extração  da  matéria-prima  e  produção  representam  mais  de  70%  das               

emissões  de  gases  do  efeito  estufa  devido  aos  fatores  já  mencionados.  Com  exceção              

da  sacola  de  amido-poliéster,  as  demais  apresentaram  resultados  semelhantes  com           

relação  à  quantidade  de  emissão  de  gases  do  efeito  estufa,  e  todas  apresentam  o               

estágio   de   extração   de   matéria-prima   predominante   no   efeito   (EDWARDS,   2011).  

 

5.2.   Esgotamento   de   recursos   abióticos  

A  maioria  das  sacolas  são  produzidas  com  alguma  parcela  de  material  não             

renovável,  como  combustíveis  fósseis,  que  podem  fazer  parte  da  estrutura  do  produto             

final  ou  de  forma  indireta  durante  a  produção.  As  sacolas  de  biopolímeros,  como  as  de                
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amido,  dependem  menos  de  combustíveis  fósseis  pois  geralmente  apresentam  cerca           

de  50%  de  amido  em  sua  composição.  A  Figura  6  representa  o  consumo  de  recursos                

abióticos,  medidos  em  Sb  equivalentes,  para  a  produção  de  cada  tipo  de  sacola              

(JAMES,   2005).  

 

Figura   6   -   Depleção   de   recursos   abióticos   de   acordo   com   James   (2005)  

 

Fonte:   Adaptado   de   James   (2005)  

 

As  sacolas  de  papel  apresentam  maior  consumo  dos  recursos  devido  ao            

consumo  de  água,  energia  elétrica  e  gás  para  a  produção  final.  As  sacolas  reutilizáveis               

possuem   baixo   impacto   quando   comparadas   com   as   demais.  

O  estudo  de  Edwards  (2011)  também  mostra  que  o  papel  é  o  material  que               

consome  mais  recursos  abióticos  para  a  produção  das  sacolas,  como  é  possível             

observar   na   Figura   7.  
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Figura   7   -   Depleção   de   recursos   abióticos   de   acordo   com   Edwards   (2011)  

 

Fonte:   Adaptado   de   Edwards   (2011)  

 

O  algodão  é  uma  fonte  renovável  e  apresenta  menor  impacto  nesta  categoria             

sendo  que  o  maior  contribuinte  para  a  depleação  de  recursos  abióticos  dessa  sacola  é               

a   utilização   de   energia   necessária   para   processar   o   algodão   (EDWARDS,   2011).  

 

5.3.   Eutrofização  

A  eutrofização  é  causada  pelo  acúmulo  de  nitrogênio  e  fósforo  em  recursos             

hídricos,  resultando  no  crescimento  excessivo  de  algas  e  que  degradam  a  qualidade  da              

água  (JOAQUIN,  2013).  A  Figura  8  mostra  os  resultados  da  eutrofização  de  cada  tipo               

de   sacola   estudadas   na   Austrália.  
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Figura   8   -   Potencial   de   eutrofização   dos   diferentes   tipos   de   sacolas   de   acordo   com  

James   (2005)  

 

Fonte:   Adaptado   de   James   (2005)  

 

Os  óxidos  de  nitrogênio  são  resultados  do  processo  de  combustão  dos  materiais             

e  o  fosfato  e  nitrato  são  provenientes  do  processo  de  cultura  dos  recursos  renováveis,               

como  a  fertilização  da  terra  que  pode  contaminar  lençóis  freáticos  ou  arrastar  nutrientes              

para   lagos,   rios   e   mares   através   da   chuva   (JAMES,   2005).  

No  estudo  realizado  no  Reino  Unido  os  resultados  mostram  que  as  sacolas  de              

amido-poliéster  são  as  que  causam  maior  efeito  na  eutrofização  seguidas  das  sacolas             

de   papel   como   pode   ser   observado   na   figura   9   (EDWARDS,   2011).  
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Figura   9   -   Potencial   de   eutrofização   gerada   pelos   diferentes   tipos   de   sacolas   de   acordo  

com   Edwards   (2011) 

 

Fonte:   Adaptado   de   Edwards   (2011)  

 

Os  estudos  foram  realizados  em  ambientes  e  condições  diferentes,  por  isso            

houve  uma  variação  dos  resultados.  Mas  a  razão  para  esses  dois  materiais  gerarem  a               

eutrofização  das  águas  está  baseada  no  uso  de  fertilizantes  no  cultivo  das             

matérias-primas.   

 

5.4.   Acidificação  

A  acidificação  é  a  diminuição  do  pH  de  solos  e  águas  causada  pelo  aumento  da                

concentração  de  óxidos  de  enxofre,  carbono  e  nitrogênio  na  atmosfera  que  reage  com              

água  formando  as  chuvas  ácidas  (JOAQUIM,  2013).  A  Figura  10  mostra  o  potencial  de               

acidificação  de  cada  tipo  de  sacola,  na  qual  o  papel  possui  maior  contribuição  da               

acidificação.  
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Figura   10   -   Potencial   de   acidificação   gerada   por   diferentes   tipos   de   sacolas   de   acordo  

com   Edwards   (2011)  

 

Fonte:   Adaptado   de   Edwards   (2011)  

 

O  estágio  do  ciclo  de  vida  da  sacola  de  papel  que  gera  maior  acidificação  é  a                 

extração  da  matéria-prima,  que  é  realizada  pelo  desmatamento  de  grandes  áreas  de             

plantação  de  eucaliptus  e  pinus.  O  desmatamento  contribui  para  o  aumento  da             

concentração  de  dióxido  de  carbono  na  atmosfera,  pois  com  a  remoção  de  árvores  a               

capacidade   de   absorção   de   CO 2    da   atmosfera   é   diminuída.  

 

5.5.   Toxicidade  

No  estudo  realizado  no  Reino  Unido,  a  toxicidade  foi  dividida  em  4  partes:              

toxicidade  humana,  toxicidade  aquática  de  água  doce,  toxicidade  marinha  e  toxicidade            

terrestre.  Como  os  resultados  de  toxicidade  aquática  de  água  doce  e  terrestre  foram              

muito  pequenos  com  relação  aos  outros  2  resultados,  os  gráficos  não  foram             
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representados.  Os  níveis  de  toxicidade  de  cada  material  podem  ser  observados  nas             

Figuras   11   e   12.  

 

Figura   11   -   Potencial   de   toxicidade   Humana   gerada   pelas   sacolas   de   acordo   com  

Edwards   (2011)  

 
Fonte:   Adaptado   de   Edwards   (2011)  
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Figura   12   -   Potencial   de   toxicidade   Marinha   gerada   pelas   sacolas   de   acordo   com  

Edwards   (2011)  

 
Fonte:   Adaptado   de   Edwards   (2011)  

 

A  toxicidade  está  mais  relacionada  com  as  etapas  de  produção  do  produto  para              

as  sacolas  de  HDPE  convencional,  HDPE  oxi-degradável,  LDPE  verde  e  ráfia  de  PP,              

gerando  emissão  de  hidrocarbonetos  aromáticos  e  óxidos  de  nitrogênio  pelo  transporte            

dos  materiais  e  na  emissão  de  alguns  elementos  utilizados  para  coloração  das  sacolas              

(EDWARDS,   2011).  

As  sacolas  com  origem  natural  possuem  maiores  contribuição  para  a  toxicidade            

no  estágio  de  extração  de  matéria-prima  devido  ao  uso  de  fertilizantes  que  podem              

contaminar   o   ar   e   os   recursos   hidricos.  

 

5.6.   Resultados   gerais  

A  avaliação  do  ciclo  de  vida  mostra  os  impactos  em  cada  estágio  de  vida  do                

produto  e  as  consequências  geradas  em  diferentes  categorias.  Essa  ferramenta  pode            
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auxiliar  os  produtores  a  repensarem  seus  processos  a  fim  de  diminuir  os  impactos              

ambientais  mesmo  em  produtos  que  já  são  considerados  mais  sustentáveis.  Por  outro             

lado,  o  consumidor  deve  avaliar  o  somatório  dos  impactos  para  a  escolha  de  sacola  que                

afeta   menos   o   meio   ambiente   de   forma   geral.  

Para  facilitar  a  análise  dos  resultados  e  possibilitar  a  comparação  entre  critérios             

com  unidades  diferentes,  realizou-se  a  normalização  simples  em  uma  escala  de  0  a  10               

(Eq.  1)  dos  valores  de  cada  consequência  ambiental  gerada  pelas  sacolas  e  as              

pontuações  foram  somadas  a  fim  de  se  obter  uma  classificação  de  impressão  ambiental              

das   sacolas   (SOUSA,   2008).  

 

x   10   n ij =  Sj*
Sij

(1)  

 

Onde:  

   é   o   valor   normalizado   do   material     para   o   critério   ;  nij i j  

   é   o   valor   antes   da   normalização   do   material   para   o   critério   ; Sij i j  

  é   o   valor   máximo   do   critério   dentre   os   valores   de   Sj* Sij  

 

As  tabelas  4,  5  e  6  apresentam  os  valores  reais  e  os  normalizados  e  o  somatório                 

para   cada   estudo   realizado.  
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Tabela   4   -   Valores   e   normalização   dos   impactos   de   cada   sacola   segundo   James   (2005).  

    Normalização   

Materiais   das  
sacolas  

Efeito  
Estufa  
(kg   CO 2  

eq)  

Esgotamento  
de   Recursos  

(kg   Sb   eq)  

Eutrofização  
(kg   PO 4    eq)  

Efeito  
Estufa  

Esgotamento  
de   Recursos  

Eutrofização  Total  

Amido-PBS/A  2,50  0,00487  0,00273  0,83  0,17  1,03  2,03  

Amido-PBAT  2,88  0,0230  0,00406  0,95  0,81  1,53  3,29  

Amido-PCL  4,96  0,0409  0,00494  1,64  1,44  1,86  4,93  

Amido-PE  4,74  0,0694  0,00258  1,57  2,44  0,97  4,97  

Oxi-  
biodegradável  

6,31  0,101  0,00236  2,09  3,54  0,89  6,52  

PLA  16,70  0,0776  0,00911  5,53  2,72  3,42  11,68  

HDPE  
convencional  

6,13  0,102  0,00246  2,03  3,58  0,92  6,53  

Papel   kraft  30,20  0,285  0,0266  10,00  10,00  10,00  30,00  

Ráfia   de   PP  1,95  0,0230  0,00126  0,65  0,81  0,47  1,93  

HDPE   Espesso  0,63  0,00934  0,000231  0,21  0,33  0,09  0,62  

Algodão  6,42  0,0177  0,00795  2,13  0,62  2,99  5,74  

LDPE   verde  2,76  0,0422  0,00114  0,91  1,48  0,43  2,82  

Fonte:   Adaptado   de   James   (2005)  
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Tabela   5   -   Valores   dos   impactos   de   cada   sacola   de   acordo   com   Edwards   (2011).  

Tipo   de  
sacola  

Efeito  
Estufa  
(kg   CO 2  

eq)  

Esgotamento  
recursos  
(g   Sb   eq)  

Eutrofização  
(g   PO 4    eq)  

Acidificação  
(g   SO 2    eq)  

Tox.  
Humana  

(kg   1,4-DB  
eq)  

Tox.   água  
doce  

(g   1,4-DB  
eq)  

Tox.  
Marinha  

(kg   1,4-DB  
eq)  

Tox.  
terrestre  
(g   1,4-DB  

eq)  

HDPE  
Convenc.  1,578  16,227  0,775  11,399  0,211  66,880  126,475  1,690  

HDPE   oxi-  
degradável  1,750  19,331  0,839  12,276  0,288  72,146  134,264  1,797  

Amido-  
Poliéster  4,184  15,734  7,240  18,064  1,151  199,955  282,754  8,173  

Papel  5,523  26,697  5,039  37,470  3,247  150,204  244,657  24,719  

LDPE  
Verde  1,385  16,542  0,515  5,868  0,140  37,345  62,362  1,465  

Ráfia   de  
PP  1,536  19,626  1,041  7,237  0,218  33,408  100,808  3,629  

Algodão  1,570  8,785  1,760  16,114  0,383  135,706  258,477  18,548  

Fonte:   Adaptado   de   Edwards    (2011).  

 

Tabela   6   -   Normalização   dos   impactos   de   cada   sacola   do   estudo   de   Edwards   (2011).  

 Normalização   

Tipo   de  
sacola  

Efeito  
Estufa  

Esgot.  
recursos  

Eutrofização  Acidificação  Tox.  
Humana  

Tox.   água  
doce  

Tox.  
Marinha  

Tox.  
terrestre  Total  

HDPE  
Convenc.  2,86  6,08  1,07  3,04  0,65  3,34  4,47  0,68  22,20  

HDPE   oxi-  
degradável  3,17  7,24  1,16  3,28  0,89  3,61  4,75  0,73  24,82  

Amido-  
Poliéster  7,58  5,89  10,00  4,82  3,54  10,00  10,00  3,31  55,14  

Papel  10,00  10,00  6,96  10,00  10,00  7,51  8,65  10,00  73,12  

LDPE  
Verde  2,51  6,20  0,71  1,57  0,43  1,87  2,21  0,59  16,08  

Ráfia   de  
PP  2,78  7,35  1,44  1,93  0,67  1,67  3,57  1,47  20,88  

Algodão  2,84  3,29  2,43  4,30  1,18  6,79  9,14  7,50  37,48  

Fonte:   Elaboração   própria.  
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Ambos  os  estudos  obtiveram  um  resultado  igual  para  o  tipo  de  material  com  pior               

desempenho  ambiental,  sendo  esse  a  sacola  de  papel.  No  primeiro  estudo  o  papel  teve               

a  maior  pontuação  em  todos  os  efeitos  ambientais  analisados  e  no  segundo  estudo  o               

desempenho   do   papel   foi   o   pior   em   5   das   8   categorias   de   impacto   ambiental.  

Outras  pesquisas  apontam  para  o  mesmo  resultado  como  Chaffee  (2007),  na            

qual  o  saco  de  papel  produzido  com  30%  de  papel  reciclado  possui  impactos              

ambientais  mais  altos  quando  comparado  com  sacolas  de  polietileno  comum  e  com             

sacola  biodegradável.  Comparando  apenas  a  sacola  de  papel  com  a  sacola  plástica  de              

polietileno  comum,  Sevitz  (2003)  concluiu  que  as  sacolas  plásticas  possuem  menor            

pegada  ambiental  para  proporções  de  uso  de  até  2,5  vezes  das  sacolas  plásticas  para               

1  vez  de  uso  das  sacolas  de  papel  e  que  apenas  em  proporções  acima  de  7:1  as                  

sacolas  de  papel  podem  ser  consideradas  ambientalmente  mais  eficientes.  De  acordo            

com  Muthu  et  al.  (2009),  as  sacolas  de  plástico  convencional  consomem  menor  energia              

e  emitem  menor  quantidade  de  poluentes  em  diversas  categorias  quando  comparadas            

com  as  sacolas  de  papel.  O  mesmo  resultado  foi  obtido  por  Lewis  (2010)  que  realizou  o                 

estudo  de  ACV  com  7  tipos  de  sacolas  (HDPE  convencional,  HDPE  com  material              

reciclável,  sacola  biodegradável,  oxi-biodegradável,  de  papel,  sacola  reutilizável  de  PET           

100%  reciclável  e  sacola  reutilizável  de  PP),  na  qual  as  sacolas  de  papel  resultam  em                

maior   impacto   em   7   das   8   categorias   analisadas.  

A  partir  dos  valores  normalizados  dos  estudos  foi  possível  realizar  uma            

classificação  do  desempenho  ambiental,  representado  pelas  figuras  13  e  14  apenas            

para  comparação.  A  normalização  dos  indicadores  de  impacto  ambiental  é  apresentada            

como  complemento  do  resultado  final  com  o  objetivo  de  facilitar  o  melhor  entendimento              

da  magnitude  dos  impactos  apresentados  para  cada  tipo  de  material  de  sacola             

(SOUSA,  2008).  Os  menores  valores  são  referentes  ao  melhor  desempenho,  ou  seja,  o              

menor  impacto  ambiental.  Apesar  dos  estudos  utilizarem  parâmetros  e  métodos  de            

análises  diferentes,  que  resultaram  em  valores  distintos  para  o  mesmo  material,  é             

possível  concluir  que,  com  exceção  das  sacolas  de  algodão,  as  sacolas  reutilizáveis             

possuem  melhores  desempenhos  ambientais,  e  mesmo  apesar  de  as  sacolas  de            



/

46  
 

polietileno  convencionais  gerarem  um  grande  impacto  ambiental,  ainda  são  uma           

escolha   mais   sustentável   se   comparada   com   as   sacolas   de   papel.  

 

Figura   13   -   Classificação   de   impacto   ambiental   por   sacola   do   estudo   de   James   (2005)  

conforme   valores   da   Tabela   4  

 

Fonte:   Elaboração   própria  
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Figura   14   -   Classificação   de   impacto   ambiental   por   sacola   do   estudo   de   Edwards   (2011)  

conforme   valores   da   Tabela   6  

 

Fonte:   Elaboração   própria  

 

Os  resultados  das  análises  seriam  alterados  se  fossem  considerados  outros           

valores  para  a  quantidade  de  utilização  das  sacolas,  já  que  quanto  mais  vezes  uma               

sacola  é  reutilizada,  menor  é  o  impacto  ambiental  que  ela  gera.  A  reutilização  da  sacola                

de  plástico  convencional  ou  da  oxi-degradante  como  substitutas  para  sacos  de  lixo             

reduz  de  41  a  60%  os  efeitos  do  aquecimento  global  e  as  toxicidades  geradas  durante  o                 

ciclo  de  vida  desses  materiais,  e  para  sacolas  de  amido-poliéster  a  redução  é  ainda               

maior.  O  esgotamento  de  recursos  naturais  reduz  entre  70  a  81%  com  a  reutilização               

dos  sacos  (EDWARDS,  2011).  As  sacolas  de  papel  possuem  a  limitação  de  uso              

secundário  devido  à  sua  fragilidade  em  contato  com  água/umidade  e  sob  cargas             

pesadas,   dificultando   a   redução   dos   impactos   ambientais.  

A  Figura  15  mostra  a  redução  dos  impactos  ambientais  quando  40,28%  e  100%              

do   total   de   sacolas   de   HDPE   convencional   consumidas   são   reutilizadas.  
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Figura   15   -   Influência   da   reutilização   da   sacola   HDPE   convencional   nos   impactos  

ambientais   

 

Fonte:   Adaptado   de   Edwards   (2011)  

 

Independentemente  do  tipo  de  sacola  utilizada  pelo  consumidor,  o  uso  deve  ser             

evitado  sempre  que  possível,  mas  se  for  necessário  consumi-la,  o  seu  consumo  deve              

ser  consciente  de  modo  a  evitar  o  uso  excessivo  de  sacolas.  O  consumidor  deve,  por                

exemplo,  evitar  utilizar  uma  sacola  descartável  dentro  da  outra  para  carregar  as             

mercadorias,  utilizar  o  volume  e  capacidade  máxima  de  uma  sacola  evitando  distribuir             

as  mercadorias  em  diversas  sacolas,  reutilizar  sacolas  e  praticar  a  reutilização            

secundária,  como  o  reuso  na  embalagem  de  outros  produtos  ou  em  lixeiras             

domésticas,   e   descartá-las   em   locais   adequados   para   coleta   e   reciclagem.  
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5.7.   Divulgação   do   trabalho  

Devido  à  relevância  dos  resultados  apresentados  tanto  para  indústrias  como           

para  a  população,  há  a  necessidade  da  disseminação  do  conhecimento  adquirido  a  fim              

de  auxiliar  mais  pessoas  nas  tomadas  de  decisões  que  possam  reduzir  os  impactos              

ambientais.  Além  da  biblioteca,  o  trabalho  completo  corrigido  será  disponibilizado  no            

site   de   repositório   da   universidade   de   acesso   livre   para   usuários   da   internet.  

De  forma  complementar,  um  cartaz  elaborado  representado  pela  Figura  16           

contendo  as  informações  relevantes  de  forma  resumida  e  visual,  será  divulgado  em             

redes  sociais  e  em  exposições  de  murais  da  universidade  com  a  intenção  de  que  a                

informação  seja  repassada  através  dos  alunos.  Neste  cartaz  estará  disponível  o QR             

Code    contendo   o   site   do   repositório   com   o   trabalho   publicado.  
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Figura   16   -   Modelo   de   cartaz   para   divulgação   do   trabalho  

 

Fonte:   Elaboração   própria  
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6.   CONCLUSÕES  

A  disseminação  de  informação  a  partir  do  advento  da  internet  em  tempo  real  ao               

redor  do  mundo  enriqueceu  o  debate  ambiental  em  todas  as  esferas  sociais:  políticas              

públicas,  privadas  e  do  terceiro  setor;  de  forma  que  estes  têm  cada  vez  mais               

consciência  dos  impactos  ambientais  causado  pelas  próprias  escolhas  e  ações.  Em            

paralelo  está  o  consumismo  crescente  e  direcionado  para  o  comodismo  que  gera  o              

consumo  e  descarte  excessivo,  e  muitas  vezes  incorreto,  de  embalagens  e  sacolas             

descartáveis,  que  incorre  também  em  um  aumento  expressivo  da  geração  de            

poluentes.  A  extinção  do  uso  de  sacolas  e  sacos  para  transporte  de  mercadorias  ainda               

é  improvável  e  muitas  vezes  inviável,  mas  a  escolha  de  produção,  distribuição  e              

consumo  do  tipo  de  material  deste  produto  pode  resultar  em  grandes  mudanças             

ambientais.  

As  ações  de  grandes  potências  políticas  públicas,  das  grandes  corporações  e            

até  das  pequenas  ações  individuais  da  população  do  mundo  refletem  de  forma  positiva              

ou  negativa  no  meio  ambiente.  Por  esse  motivo,  o  presente  trabalho  possui  grande              

relevância  para  esses  setores  para  auxiliar  na  escolha  de  produção  e  consumo  da              

alternativa   de   sacolas   com   menor   impacto   ambiental.  

O  trabalho  foi  baseado  em  2  estudos  realizados  em  regiões  diferentes  do  mundo              

(Austrália  e  Reino  Unido)  que  apresentaram  resultados  dos  materiais  mais  comuns  em             

sacolas,  como  as  sacolas  descartáveis  de  plástico  HDPE  convencional,  de           

biopolímeros  (Amido-Polímero  e  PLA),  sacolas  com  aditivo  oxi-biodegradante,e  de          

papel  e  diversas  outras  sacolas  reutilizáveis,  como  de  algodão,  ráfia  de  PP  e  HDPE               

espesso  e  polietileno  verde.  Os  impactos  ambientais  causados  por  cada  um  desses             

produtos  em  todas  as  etapas  do  ciclo  de  vida  e  disponíveis  na  literatura  foram               

selecionados  e  congregados.  Com  base  na  Análise  de  Ciclo  de  Vida  (ACV),             

determinou-se  que  as  sacolas  de  papel,  amplamente  utilizadas  no  comércio  de            

shoppings  e  lojas,  possui  o  pior  desempenho  ambiental,  isto  é,  causam  o  maior  impacto               

no  meio  ambiente  em  diversos  fatores  estudados,  apesar  do  apelo  que  estas  possuem              
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de  serem  mais  sustentáveis  do  que  sacolas  plásticas.  As  sacolas  reutilizáveis  de  ráfia              

de  PP  e  HDPE  espesso  são  as  melhores  alternativas  de  consumo  sustentável  quando              

utilizadas   e   reutilizadas   até   o   fim   de   vida   útil.  

Dada  a  importância  do  assunto,  há  ainda  um  grande  campo  a  ser  explorado  com               

relação  ao  impacto  gerado  em  cada  etapa  de  produção  e  opções  de  descarte  e               

reciclagem  de  cada  material,  a  fim  de  identificar  os  pontos  críticos  com  maior  impacto               

ambiental  para  que  as  indústrias  possam  realizar  as  adaptações  necessárias  para  a             

redução   da   pegada   ambiental.  
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