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Resumo 

 

A pegada de carbono visa mensurar a emissão de carbono equivalente na 

atmosfera, seja por pessoa, atividades, organizações ou governos. Muitos processos 

lançam os gases do efeito estufa (GEEs) na atmosfera. Como os GEEs afetam o 

aquecimento global e no intuito de se evitar um aumento de até 1,5 °C na temperatura 

média global, é necessário que a pegada de carbono média pessoal fique abaixo de 

2,2 toneladas per capita até 2030. Como parâmetros têm-se que no ano de 2020, a 

média per capita global foi de 4,47 toneladas, a brasileira foi de 2,20 e os Estados 

Unidos da América apresentou uma das mais altas no mundo, com 14,24. Desta 

maneira os meios sustentáveis são estudados por várias organizações, considerando-

se a produção, transporte, consumo e descarte. Neste contexto, diminuir a emissão 

de resíduos no meio ambiente torna-se necessário. Um exemplo de geração de 

resíduos são as embalagens, as quais apresentam características interessantes que 

tornam sua procura cada vez maior. As embalagens desempenham papel 

fundamental na proteção da mercadoria acondicionada, além de serem um chamariz 

visual, agregando valor ao produto. Há diversas opções de embalagens ofertadas no 

mercado atualmente, o que ocasiona um aumento anual de resíduos nos aterros 

sanitários devido a suas baixas características de degradabilidade. Por isso, o estudo 

visou abordar como os processos de fabricação, consumo, descarte e 

reaproveitamento das embalagens afetam a pegada de carbono em uma indústria 

alimentícia. Deste modo, foi verificado que a utilização de uma blenda com 

biopolímero proveniente do amido e polímeros convencionais de origem petrolífera 

(PE), apresentou prospecção de redução de até 21 % nas emissões de GEEs. Assim, 

a adoção de uma Economia Circular, visando a reintrodução de um material em uma 

cadeia, pode prolongar a sua vida útil, contribuindo com uma retração de até 39 % na 

Pegada de Carbono Global. 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Pegada de Carbono, Gases do Efeito Estufa, Meios 

Sustentáveis, Embalagens, Bioplásticos,  Economia Circular.
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Abstract 

 

The carbon footprint measures the equivalent carbon emission in the 

atmosphere, whether by person, activities, organizations or governments. Many 

processes release greenhouse gases (GHGs) into the atmosphere. As GHGs affect 

global warming and in order to avoid an increase of up to 1.5 °C in the average global 

temperature, it is necessary that the average personal carbon footprint is below 2.2 

tons per capita by 2030. As parameters we have that in 2020, the per capita average 

was 2.20 in Brazil, 14.24 in the United States of America, one of the highest worldwide 

and 4.47 globally. In this way, sustainable means are studied by several organizations, 

considering production, transport, consumption and disposal. In this context, reducing 

the emission of waste in the environment becomes necessary. An example of waste 

generation is packaging, which has interesting characteristics that make its demand 

increasing. Packaging plays a fundamental role in protecting the packaged goods, in 

addition to being a visual decoy, adding value to the product. There are several 

packaging options offered on the market today, which causes an annual increase in 

waste in landfills. Therefore, the study aimed to address how the processes of 

manufacturing, consumption, disposal and reuse of packaging affect the carbon 

footprint in a food industry. Thus, it was verified that the use of a biopolymer blend from 

starch with fossil polymers showed a prospect of reduction of up to 21% in GHG 

emissions. The adoption of a Circular Economy, aiming at the reintroduction of a 

material in a chain, thus extending its useful life, can contribute to the reduction of up 

to 39% in the global Carbon Footprint. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Carbon Footprint, Greenhouse Gases, Sustainable Routes, 

Packaging, Bioplastic, Circular Economy.
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1 Introdução 

As embalagens, cuja função primária é a de proteção durante o armazenamento 

e transporte, vem ganhando cada vez mais importância no cotidiano da sociedade. A 

globalização, competição e padronização dos produtos, ocasionaram dilemas para 

que um produto se sobressaia perante sua concorrência. As embalagens são 

fundamentais nessa questão, podendo se auto vender, agregando valor aos bens e 

gerando necessidade de consumismo ao seu público alvo (DE; ALBACH; CHAVE, 

2017). 

Como propõe Luiz Cheskin (1964) “...as escolhas,..., com muito maior 

frequência são feitas emocionalmente, e não racionalmente. Os compradores são 

motivados por símbolos, por imagens e/ou cores”. Meios de persuasão ao 

consumidor, de induzir o desejo de se ter um objeto são empregados por todas as 

companhias. O corpo físico de um produto possui grande contribuição nesse quesito. 

Esse processo foi aperfeiçoado à medida em que as necessidades humanas foram 

evoluindo (JAIN; MANI; BAHADUR, 2019). 

O refinamento dos plásticos ocorrido a partir da segunda metade do século 20, 

conferiram maleabilidade, propriedades de barreiras físicas, químicas, biológicas 

somados a um bom custo benefício, tornando seu uso extremamente popular para as 

embalagens (COLTRO; MOURAD, 2019). 

A dependência da sociedade moderna em relação as propriedades de proteção 

e transporte fornecidos pelas embalagens as transformam em um mal necessário. 

Seu desenfreado e crescente consumo ao longo dos anos impactam negativamente 

na Pegada de Carbono, sendo uma problemática com potenciais de catástrofe global 

(BORGHI et al., 2021). 

1.1  Justificativa 

Devido ao aumento do consumismo observado ao longo dos anos, surgiu o 

problema do destino apropriado aos resíduos. O descarte inapropriado em conjunto 

com o insuficiente  processo de reciclagem de embalagens resulta em contaminantes 

nos aterros sanitários e meio ambiente, culminando na redução de áreas produtivas 

e agressão da fauna e flora. Além disso, como as embalagens convencionais são 

fabricadas a partir de derivadas do petróleo, há a liberação de gases de efeito estufa 
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em todo seu ciclo de vida, da manufatura ao descarte. Isso, somado ao seu elevado 

tempo de decomposição quando abandonados no meio, agrava a situação. Assim, 

novas tecnologias em busca de produtos menos agressivos são pesquisadas. 

Diante dessa situação, as chamadas embalagens sustentáveis, provenientes 

de fontes renováveis, vem ganhando destaque no mercado global. O setor com maior 

demanda das embalagens plásticas é o da indústria alimentícia, e, portanto, foi o setor 

escolhido para o desenvolvimento das discussões desse trabalho. 

1.2  Objetivo Geral 

O estudo tem como objetivo avaliar soluções que diminuam a Pegada de 

Carbono de determinada atividade. Foram coletadas informações sobre embalagens 

da indústria alimentícia, produtos que possam conter origem de uma fonte renovável 

ou apresentem propriedades biodegradáveis e que possuam características 

necessárias para a manutenção da qualidade dos alimentos, ao mesmo tempo em 

que apresentem meios mais sustentáveis e causem menores impactos ao meio 

ambiente. 

1.3 Objetivo Específico 

Evidenciar o efeito que a emissão de gases do efeito estufa contribuem para o 

aquecimento global. 

Reportar dados de um filme para a produção de embalagens do setor de 

alimentos composta por uma blenda de Amido Modificado com polímeros 

convencionais de origem fóssil para se debater a redução na Pegada de Carbono que 

esse biopolímero proporcionaria.  

Discutir sobre o efeito da adoção de uma economia circular no aumento do 

tempo de vida do produto e redução das emissões de gases do efeito estufa. 
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2 A Questão do Carbono 

2.1  Emissões de Carbono 

A Revolução Industrial ocorrida no século XVIII transformou radicalmente a 

interação do ser humano com o meio ambiente. O aumento de centros urbanos, 

emissão de poluentes por operações fabris, surgimento e popularização do 

automóvel, consumo desenfreado de recursos naturais bem como a fetichização de 

produtos descartáveis ocasionaram um modelo insustentável de estilo de vida (NEGRI 

BRAZ; HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, 2020). 

Um dos resultados da ação antropogênica é a liberação dos chamados gases 

do efeito estufa (GEEs). A contribuição do efeito estufa para o aquecimento global é 

inquestionável nos dias de hoje. Países membros da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas se comprometeram no Protocolo de Quioto (1997) a controlar suas emissões 

de GEEs, reduzindo radicalmente suas emissões de dióxido de carbono (CO2) globais 

e per capita (ZERBO; DARNÉ, 2019). 

O Acordo de Paris, realizado durante a Conferência das Nações Unidas em 

2015 estabelece como teto o aumento de 1,5 ºC na temperatura média global até o 

ano de 2030, quando se comparado a tempos pré-industriais. Para se obter êxito 

nesse resultado, é necessário que a média global de emissão de carbono por pessoa 

seja de 2,2 toneladas até o ano de 2030, valor aproximadamente 49,22 % menor do 

que a emitida em 2020, que foi de 4,47 toneladas per capita (GUTERRES, 2021). 

A Figura 1 apresenta percentualmente os maiores emissores de CO2 no mundo 

por fontes de combustíveis fósseis no ano 2019. 
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Figura 1 – Percentual dos maiores emissores de CO2 por combustíveis fósseis em 
2019. 

Fonte: Adaptado de Union of Concerned Scientists, 2021. 

A China é a principal emissora de CO2 no mundo, atingindo cerca de 29 % da 

emissão global, devido ao seu acelerado crescimento econômico apresentado nas 

últimas décadas. A principal economia global, Estados Unidos da América, é 

responsável por cerca de 14 % das emissões. O Brasil contribui com cerca de 1 % 

das emissões, enquanto que o somatório dos países, excluindo-se os 21 

apresentados, emitem 21 % (UNION OF CONCERNED SCIENTISTS, 2022). 

A Tabela 1 exemplifica o ranking dos maiores emissores de CO2 em 

gigatoneladas (GT) no ano de 2019. 
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Tabela 1 – Ranking de emissões de CO2 em Gigatoneladas (GT). 

Posição País Emissão de CO2 (GT) 

1 China 9,90 

2 Estado Unidos 4,70 

3 Índia 2,30 

4 Rússia 1,60 

5 Japão 1,10 

6 Alemanha 0,64 

7 Coréia do Sul 0,59 

8 Irã 0,58 

9 Indonésia 0,58 

10 Canadá 0,57 

11 Arábia Saudita 0,50 

12 África do Sul 0,43 

13 México 0,42 

14 Brasil 0,41 

15 Austrália 0,38 

16 Turquia 0,37 

17 Reino Unido 0,34 

18 Itália 0,31 

19 França 0,29 

20 Polônia 0,29 

21 Vietnã 0,28 

Fonte: Adaptado de Union of Concerned Scientists, 2021. 

Os dados mostram que em geral, países desenvolvidos ou com elevados 

crescimentos em sua economia lideram na emissão de CO2 na atmosfera. Quando se 

divide o total de gases liberados pelo número de sua população, temos a emissão per 

capita, exemplificado na Figura 2. 
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Figura 2 – Maiores emissores de CO2 per capita. 

Fonte: Adaptado de Union of Concerned Scientists, 2021. 

Para as maiores emissões per capita temos como resultado a presença de 

países que não são desenvolvidos ou que não possuem as maiores economias do 

mundo, mas que possuem em comum o fato de serem produtores de petróleo, 

indicando que o processo de extração e refino dos hidrocarbonetos em conjunto com 

legislações brandas, resultam em grandes lançamentos de carbono na atmosfera. A 

China é a maior emissora de CO2 no mundo, porém devido a seus estimados 1,4 

bilhão de habitantes, ela não se enquadra entre as 15 maiores emissões per capita 

mundial (UNION OF CONCERNED SCIENTISTS, 2022). 

O perfil brasileiro de emissões de CO2 ao longo dos anos está expresso na 

Figura 3. 
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Figura 3 – Emissão de CO2 no Brasil ao longo dos anos. 

Fonte: Adaptado de Our World in Data, 2021. 

Os dados apontam que desde 1950 há um crescimento nas taxas de emissões, 

impulsionadas pelo crescimento econômico e realizações de obras de infraestrutura 

no país. O período compreendido entre o final da década de 1970 e início da seguinte 

apresenta um decaimento, resultantes da crise do petróleo e também do incentivo 

governamental ao programa Proálcool, o que arrefeceu a queima de combustíveis 

fósseis pelos meios de transporte (RITCHIE; ROSER; ROSADO, 2017). 

As emissões de CO2 apresentaram um pico no ano 2014 com 557,9 milhões 

de toneladas de CO2 expelidos, impulsionadas por um grande evento ocorrido no país 

(Copa do Mundo de Futebol), atraindo milhares de turistas e um boom no setor da 

construção civil (RITCHIE; ROSER; ROSADO, 2017). 

Após a ocorrência do pico, há uma tendência de queda, motivados por uma 

maior conscientização ecológica e também pela pandemia provocada pelo 

coronavírus, o qual alterou muitos hábitos presentes no cotidiano. Como parâmetro, 

temos que no ano 2020 foram emitidos 467,4 milhões de toneladas de dióxido de 

carbono (RITCHIE; ROSER; ROSADO, 2017). 



 

 

 

21 

A Figura 4 permite um estudo da emissão per capita no Brasil ao longo dos 

anos. 

Figura 4 – Emissão de CO2 per capita no Brasil. 

 

Fonte: Adaptado de Our World in Data, 2021. 

A curva per capita apresenta comportamento semelhante ao da emissão total 

de CO2. Isto significa que houve um aumento notório a partir de 1950, impulsionado 

pelo êxodo rural e crescimento econômico (RITCHIE; ROSER; ROSADO, 2017). 

O pico em 2014 apresentou 2,75 toneladas per capita e o ano 2020, 2,20 

toneladas. Esse valor se enquadra nos parâmetros estabelecidos no Acordo de Paris 

(GUTERRES, 2021). 

2.2 Pegada de Carbono 

Crises como aquecimento global, redução da produção de alimentos, aumento 

do nível do oceano, poluição e disseminação de doenças causadas por mudanças 

climáticas entraram na pauta de vários países. A grande emissão de carbono emitida 

no último século contribuiu em grande parte para esses efeitos. Com base em uma 

cooperação internacional, ficou imperativo métodos de estudo e análise para o 

asseguramento de um desenvolvimento sustentável (SHI; YIN, 2021). 
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No intuito de se mitigar eventuais danos causados ao ecossistema por ações 

antrópicas, foi criada uma ferramenta denominada Pegada de Carbono com a possível 

usabilidade por governos, empresas e sociedade civil (NEGRI BRAZ; HENRIQUE 

VIEIRA DA SILVA, 2020). 

A “pegada ecológica” desenvolvida por William Rees e Mathis Wackernagel na 

década de 1990 foi a inspiração para a Pegada de Carbono, o qual é um instrumento 

que verifica qualitativa e quantitativamente o grau de emissão de GEEs, convertendo-

os em CO2 equivalente (CO2eq), em determinado espaço de tempo e local (STELZER 

et al., 2020). 

Para se expor as “pegadas” deixadas pela humanidade relacionadas às 

emissões de GEEs, é necessária uma avaliação do ciclo de vida (ACV) de 

determinado bem ou produto, resultando-se na amostragem de possíveis focos a 

serem combatidos (NEGRI BRAZ; HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, 2020). 

2.3 Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 

A avaliação de ciclo de vida é uma das principais ferramentas utilizadas na 

análise do impacto ambiental de um determinado produto ou processo. É baseada no 

estudo dos aspectos ambientais de todo o processo ao longo do ciclo de vida do 

produto, avaliando desde as entradas do processo como por exemplo o uso de 

matérias-primas, aplicação do produto, até a disposição final (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009). 

A ACV é dividida em quatro partes principais, conforme descrito na Figura 5. A 

primeira parte consiste na definição dos objetivos e escopo do estudo. A próxima 

etapa é a análise de inventário que consiste na compilação e quantificação dos dados 

disponíveis. Em seguida temos a avaliação de impactos, onde é feita a avaliação dos 

impactos ambientais potenciais ao longo do ciclo de vida. Por fim, é feita a 

interpretação de todos os resultados, com o intuito de obter constatações de todos os 

resultados obtidos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009). 
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Figura 5 – Fases da ACV. 

 

Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2009. 

Ao realizar a análise de ciclo de vida de um produto é preciso definir o sistema 

que está sendo avaliado, com isso é possível visualizar os diferentes agentes que 

influenciam no processo. Na Figura 6 podemos observar um exemplo de sistema de 

produto para ACV. 
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Figura 6 – Exemplo de sistema de ACV. 

Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2009. 

No sistema de produto podemos observar fluxos elementares, onde estão 

incluídos o uso de recursos naturais e emissões para o ar, água e solo relacionados 

ao sistema (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2009). 

A partir dos dados coletados de cada etapa do sistema, realiza-se a 

interpretação das informações para uma possível tomada de decisão dentro do 

sistema estudado. 

A análise genérica do ciclo de vida de uma embalagem é demonstrada na 

Figura 7, em uma metodologia conhecida como cradle-to-grave (do berço ao túmulo). 
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Figura 7 – Ciclo de vida de uma embalagem. 

Fonte: Adaptado de Del Borghi, 2020. 

Onde as etapas podem ser resumidas em: 

• Escolha da matéria-prima, produção da embalagem e o produto 

acondicionado; 

• Embalamento do produto; 

• Distribuição (transporte e armazenamento); 

• Uso pelos consumidores; 

• Descarte; 

• Fim do ciclo de vida da embalagem (incineração ou reciclo). 

2.4 Metodologia para se Determinar a Pegada de Carbono 

A Pegada de Carbono é, portanto, uma metodologia que calcula a emissão de 

GEEs, padronizando e convertendo os diferentes gases expelidos em medidas de 

CO2eq (BERTÃO, 2022). 

Para essa conversão, multiplica-se a quantidade de GEEs lançados na 

atmosfera por um fator de Potencial de Aquecimento Global (PAG), no qual o CO2 é 

padronizado com o valor de 1 e o equivalente a alguns gases estão expressos na 

Tabela 2 (RABO, 2020). 
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Tabela 2 - PAG de alguns GEEs 

Gás do efeito estufa Potencial de Aquecimento Global 

Dióxido de Carbono (CO2) 1 

Metano (CH4) 25 

Óxido Nitroso (N2O) 298 

Hidrofluorocarbonetos (HFCs) 124-14800 

Perfluorocarbonos (PFCs) 7390-12200 

Hexafluoreto de Enxofre (SF6) 22800 

Trifluoreto de Nitrogênio (NF3) 17200 

Fonte: Adaptado de Rabo, 2020. 

Isto significa que um quilograma de metano possui um potencial de 

aquecimento 25 vezes maior do que um quilograma do dióxido de carbono em um 

período de 100 anos. Assim, pode-se converter um quilograma de metano emitido em 

25 kg/CO2eq (RABO, 2020). 

Os dados mostram que os gases que possuem flúor e/ou cloro em sua 

composição são os maiores vilões no aquecimento global causado pelo efeito estufa 

(RABO, 2020). 

Por padronização, as fontes de emissão de GEEs são classificadas em 

diferentes escopos. Este método foi desenvolvido pelo Greenhouse Gas Protocol, 

protocolo internacional que também é seguido pelas empresas brasileiras (BERTÃO, 

2022). 

O Escopo 1 abrange as emissões dos gases poluentes que são resultantes de 

atividades diretamente pertencentes e controlados pela organização, como as 

emissões de processos químicos, queima de combustível para o transporte de 

colaboradores e gases emitidos pelos resíduos (BASF, 2021). 

O Escopo 2 caracteriza-se pelas emissões provenientes da geração de energia 

que a empresa consome, tais como a eletricidade, térmicas e eólicas (BASF, 2021). 

Já o Escopo 3 diz respeito às emissões indiretas causadas por fornecedores e 

prestadores de serviço, que compreende desde a compra de uma matéria-prima até 

gases gerados em viagens internacionais (BERTÃO, 2022). 

Dentre esses escopos, o terceiro é o mais difícil de ser mensurado, uma vez 

que depende que os parceiros também meçam sua Pegada de Carbono. A gravidade 
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da não medição está no fato de que o Escopo 3 produz em média 5,5 vezes mais 

emissões do que as outras duas. Além disso, a legislação atual obriga que apenas os 

Escopos 1 e 2 sejam fornecidos compulsoriamente, sendo o Escopo 3 um item de 

caráter voluntário (BERTÃO, 2022). 

É esperado que em um futuro próximo seja necessário o fornecimento de dados 

do Escopo 3, por isso, há empresas que já as divulgam por entenderem que é um 

diferencial competitivo no mercado (BERTÃO, 2022). 

Atualmente existem diversos softwares no mercado que auxiliam na realização 

de uma avaliação do ciclo de vida de um produto ou processo como por exemplo o 

GaBi e o Open LCA. Com base nos inputs provenientes de bancos de dados regionais 

e internacionais é possível obter uma análise com detalhes em relação à ACV e a 

Pegada de Carbono de determinada atividade. 

Estes bancos de dados muitas vezes exigem licenças pagas com dados 

sigilosos, sendo vendidos como softwares ou consultoria, o que inviabilizou o uso para 

este estudo. Um ponto futuro para continuação deste trabalho seria realizar uma 

análise utilizando um software e comparar com os resultados aqui apresentados como 

forma de validação de dados. 

O estudo de caso apresentado ao longo deste trabalho usou parte dos dados 

de ACV da base da Ecoinvent, organização sem fins lucrativos dedicada a promover 

e apoiar a disponibilidade de dados ambientais em todo o mundo. 

Assim, os dados apresentados são exclusivamente da autoria do trabalho de 

Romeiro et al, servindo como base para o nosso estudo. O motivo da escolha da 

avaliação de filmes confeccionados a partir de blendas de Amido Modificado na 

proporção de 15 % com resinas poliolefínicas, baseia-se no fato de ser um material 

cuja finalidade é extremamente utilizada no cotidiano, aliado ao uso de tecnologias e 

processos funcionais na presente data. 
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3 Embalagens 

3.1 Embalagens no Mercado Alimentício 

Embalagens são itens que possuem a finalidade de proteger, transportar, 

manusear e apresentar um bem, compreendendo desde uma matéria-prima até um 

produto acabado. É dividido usualmente pelo material no qual é fabricado, podendo 

ser constituído de metal, vidro, cerâmica, papel, tecido, madeira, polímeros e outros 

tipos (MORASHTI; AN; JANG, 2022). 

Em um setor alimentício, desempenham papel fundamental na manutenção da 

qualidade do produto acondicionado, garantindo uma proteção física, química e 

microbiológica desde o seu empacotamento até seu consumo (COLTRO; MOURAD, 

2019). 

O consumo de embalagens no ramo alimentício apresenta uma alta de 5% ao 

ano, sendo avaliado em 1,9 trilhões de dólares em 2020 e previsão de 3,4 trilhões em 

2030. Possuem como benefício o aumento do tempo de vida do produto, prevenindo 

o desperdício de alimentos (KAN; MILLER, 2022). 

A despeito de suas inegáveis qualidades, há uma preocupação quanto ao seu 

impacto ambiental contido em seu ciclo de vida. A extração da matéria-prima consome 

os recursos naturais e emite GEEs. Sua fabricação implica em elevado gasto hídrico 

e energético, e como a maioria das embalagens para alimentos são desenvolvidas 

para um único uso, geram uma enorme quantidade de resíduos, contaminando a 

fauna e flora (KAN; MILLER, 2022). 

A Figura 8 exemplifica a evolução das embalagens ao longo do tempo. 
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Figura 8 - Linha do tempo do desenvolvimento de embalagens. 

Fonte: Adaptado de Escursell, 2021. 

A partir de 1960 há uma revolução no mercado de embalagens representada 

pela popularização do plástico, de formas moldáveis e o aparecimento das primeiras 

concepções de nanotecnologia em 1974. Nos anos 80, surgem os conceitos que 

serviriam de embrião para modos mais sustentáveis de estilo de vida (ESCURSELL; 

LLORACH-MASSANA; RONCERO, 2021). 

3.2 Plásticos 

Plásticos são polímeros compostos majoritariamente de derivados de petróleo 

e seu ciclo de vida emitem GEEs que impactam na Pegada de Carbono. Os polímeros 

mais utilizados são o polipropileno (PP) e subprodutos do polietileno (PE), como o 
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polietileno de alta densidade (PEAD) e polietileno de baixa densidade (PEBD) 

(HARDING et al., 2019). 

Na Tabela 3 estão contidos a emissão média de CO2 e a energia necessária 

para a produção do polímero em megajoules (MJ) por quilograma (kg). 

Tabela 3 - Emissão de CO2 e energia necessária na produção de polímeros a base 
de petróleo. 

Polímero 
Emissão de CO2 Energia necessária 

kg CO2/kg de polímero MJ/kg de polímero 

PEAD 2,5 73,7 
PEBD 3,0 81,8 
PP 3,4 85,9 

Fonte: Adaptado de Harding, 2019. 

Embora impactem em um modo de vida sustentável, os plásticos são 

largamente utilizados para a confecção de embalagens de alimentos devido à sua 

fluidez, maleabilidade e facilidade de uso. Sua produção saltou de 2 milhões de 

toneladas em 1950 para 381 milhões em 2015, sendo que as embalagens 

representam cerca de 40% do uso total do plástico e apenas 18% do total produzidos 

no ano de 2015 foram recicladas (KAN; MILLER, 2022). 

A maior parte das embalagens plásticas são descartadas no mesmo ano de 

sua produção. Devido ao seu menor tempo de uso quando comparado a outros 

setores, as embalagens são responsáveis pela geração da maior parte de resíduos 

plásticos, contribuindo com 142 milhões de toneladas no ano 2019, como expresso 

na Figura 9 (SUNDQVIST-ANDBERG; ÅKERMAN, 2021). 
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Figura 9 - Resíduos plásticos gerados em 2019. 

Fonte: Adaptado de Global Plastics Outlook – Adaptado, 2020. 

O elevado tempo de decomposição dos plásticos quando descartados 

incorretamente é um grave problema ambiental, visto que seus impactos podem fazer 

efeito durante centenas de anos (COLTRO; MOURAD, 2019). 

Desse modo, meios para a redução da Pegada de Carbono das embalagens 

estão em transição. Algumas estratégias adotadas são: remoção de embalagens 

desnecessárias, redução das dimensões, aumento do percentual de reciclagem, 

utilização de fontes renováveis em todo o ciclo de vida, redução dos custos para se 

garantir a viabilidade financeira e o desenvolvimento e utilização de biopolímeros 

(ZHENG; SUH, 2019). 

3.3 Bioplásticos 

Na tentativa de se reduzir a dependência de plásticos a base de petróleo, 

materiais sintéticos duráveis, com elevado tempo de decomposição e grandes 

impactos na Pegada de Carbono, e formular soluções sustentáveis; materiais 

denominados bioplásticos estão sendo desenvolvidos. O termo é comumente utilizado 

para se determinar plásticos que possuam material de base biológica (biopolímeros), 

características biodegradáveis ou um conjunto de ambos (SHLUSH; DAVIDOVICH-

PINHAS, 2022). 
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Biopolímeros naturais são polímeros existentes na natureza, podendo ser 

extraído de organismos vivos. Podem ter origem vegetal (ex. celulose, amido, zeína), 

animal (ex. proteínas do leite) ou de microrganismos (ex. dextrana, xantana) 

(MENDES; PEDERSEN, 2021). 

Embora comumente associado com materiais de base biológica, o termo 

biodegradável não depende do polímero de origem, mas de sua composição química. 

Biodegradação e compostagem são processos desempenhados por microrganismos 

como fungos, bactérias e algas, com pequenas diferenças entre si. 

A biodegradação ocorre pela ação natural de microrganismos, resultando-se 

em fragmentos com menor peso molecular em um dado intervalo de tempo. No caso 

de plásticos, podem ocasionar resíduos contaminante como os microplásticos. 

Bioplásticos compostáveis são aqueles que mediante processos biológicos, resultam 

em produtos como dióxido de carbono, metano, água, compostos inorgânicos e 

biomassa, popularmente conhecido como humus, que agem como fertilizantes no solo 

(SHLUSH; DAVIDOVICH-PINHAS, 2022). 

A Figura 10 ilustra a classificação de bioplásticos de acordo com sua origem e 

fim de vida. 
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Figura 10 - Classificação dos bioplásticos. 

 
Fonte: Shlush – Adaptado (2022). 

Assim, bioplásticos podem ser classificados como não-biodegradáveis, 

biodegradáveis, renováveis e não-renováveis. 

Bioplásticos podem ser denominados como não-biodegradáveis por dois 

principais motivos. A primeira explicação é a da não possibilidade de biodegradação 

e assimilação por microrganismos. Um segundo motivo é de que é possível a 

degradação e assimilação, porém o intervalo de tempo requerido é demasiadamente 

grande (SHLUSH; DAVIDOVICH-PINHAS, 2022). 

Bioplásticos biodegradáveis são derivados de fontes naturais ou sintéticas, 

podendo ser passíveis de biodegradação ou compostagem e classificados como 

renováveis ou não-renováveis. 

Os não-renováveis possuem origem fóssil ou de petróleo e possuem a 

capacidade de biodegradação. São produtos antrópicos e caracterizam-se por sua 
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versatilidade, devido a suas características mecânicas e térmicas. Embora 

apresentem menores impactos ambientais quando comparados aos polímeros 

convencionais, esses tipos de biopolímeros contribuem para o esgotamento de 

recursos naturais e possuem uma maior pegada de carbono quando se comparados 

aos renováveis (SHLUSH; DAVIDOVICH-PINHAS, 2022). 

Os renováveis compreendem polímeros de fontes naturais, os quais também 

conferem propriedades biodegradáveis. Embora ecologicamente corretos, ainda há 

restrições quanto a seu uso devido a menor resistência à tração e propriedade de 

barreira de luz, umidade e oxigênio (SHLUSH; DAVIDOVICH-PINHAS, 2022). 

Apesar de conterem características benéficas ao meio ambiente, ainda 

apresentam desafios a serem superados. Como exemplo, são necessários para a 

fabricação de 1 kg de bioplástico: 1 a 2 kg de amido que correspondem de 5 a 10 kg 

de batatas, o que significa que a manufatura de 500.000 toneladas de bioplástico por 

ano requer de 50.000 a 100.000 hectares de áreas lavráveis, podendo ocasionar a 

destruição de grandes áreas florestais para esse cultivo (JAIN; MANI; BAHADUR, 

2019). 
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4 Aplicação de Amido Modificado (AM) para Produção de Filmes Utilizados 

na Confecção de Embalagens 

O amido é um insumo que pode ser utilizado para a redução de matérias-primas 

provenientes de origem fóssil na produção de embalagens. Este produto pode ser 

obtido de diversas fontes renováveis, como o milho, através de um processo de 

extração físico-química. Este insumo foi escolhido para este estudo pois é de fácil 

obtenção uma vez que pode ser obtido de diversas fontes, além de poder gerar renda 

para a agricultura familiar. 

4.1 Amido Regular 

O amido é um polissacarídeo utilizado como reserva energética por plantas 

como milho, trigo, batatas e arroz. É amplamente utilizado no processamento de 

biopolímeros devido a seu baixo custo, disponibilidade e ser proveniente de fontes 

renováveis. Não possui características termoplásticas, impossibilitando ser remoldado 

quando submetido a altas temperaturas. Por isso é incorporado em uma matriz 

polimérica não biodegradável para permitir sua manipulação (JAIN; MANI; BAHADUR, 

2019). 

O processo de obtenção do amido pode ser feito a partir da extração ácida do 

amido dos grãos, como o milho, por exemplo. Neste processo, o milho seco, após ser 

feita a limpeza para remover eventuais impurezas é enviado à maceração. A 

maceração consiste em submergir os grãos de milho em uma solução ácida e gás 

sulfuroso sob uma temperatura e concentração controlada, com o intuito de amolecer 

os grãos para a remoção parcial dos componentes solúveis (ROMEIRO; SILVA; 

SILVA, 2019). 

Após isto, é feita a moagem dos grãos de milho onde é possível separar e 

extrair os componentes do grão, são eles: germe, casca e amido. A correção do pH é 

feita nesta etapa para impedir que o amido se aglutine e gelifique. Com a separação 

da germe e casca, o amido é lavado para remover eventuais proteínas. A fase líquida 

contendo amido lavado passa por uma etapa de centrifugação onde o amido é obtido 

na forma de um pó (ROMEIRO; SILVA; SILVA, 2019). 
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4.2 Amido Modificado 

A fim de diminuir a dependência de recursos fósseis e reduzir a pegada de 

carbono, foi descrito um estudo de caso reportado por Romeiro, Silva, Silva em 2019 

nos quais são utilizadas blendas de biopolímero e resina poliolefínica. Desse modo, 

aditivos são misturados ao amido regular, a fim de garantir estabilidade e 

maleabilidade ao produto, garantindo-lhe propriedades termoplásticas, ao mesmo 

tempo em que possibilita seu uso em sistemas de injeção, extrusão ou sopro quando 

submetidas a ação de temperatura e cisalhamento (ROMEIRO; SILVA; SILVA, 2019). 

Como comparativo, a Tabela 4 mostra as composições da blenda do 

biopolímero teste, com 15 % de AM em sua composição, e do polímero 100% fóssil. 

Tabela 4 - Composições da blenda de biopolímero e do polímero fóssil. 

Composição em massa (%) 

 Resina poliolefínica AM 

Biopolímero 85 15 

Poliolefina fóssil  100 0 

Fonte: Adaptado de Romeiro, 2019. 

O plastificante sorbitol é adicionado ao amido regular em um misturador, com 

proporção mássica de 70% de amido e 30% de plastificante. Com o intuito de se 

facilitar a interação entre as cadeias de polissacarídeos provenientes do amido com 

as moléculas do plastificante, adiciona-se os aditivos anidrido maleico e estearato de 

cálcio. O processo ocorre em mistura por batelada e o produto é enviado a uma 

extrusora. Posteriormente, ocorre o resfriamento, secagem, peletização e 

ensacamento do material. A Tabela 5 fornece os inventários especulados da produção 

de 1 kg de amido modificado (ROMEIRO; SILVA; SILVA, 2019). 
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Tabela 5 - Inventário da produção de AM. 

 Unidade Quantidade 

Saídas conhecidas para a biosfera 
AM kg 1,00E+00 

Recursos da biosfera 
Amido regular de milho kg 6,92E-01 
Água tratada kg 4,21E+00 
Sorbitol kg 2,77E-01 
Anidrido maleico kg 1,64E-02 
Estearato de cálcio kg 9,98E-04 
PEBD kg 8,00E-03 
Eletricidade kWh 1,30E-01 

Emissões para a atmosfera 
CO2  kg 2,65E-03 
Vapor kg 7,50E-03 

Fonte: Adaptado de Romeiro, 2019. 

Realizado a síntese do AM na planta, o produto formado é utilizado na 

confecção de filmes a partir de misturas com poliolefinas e destinadas à produção de 

embalagens alimentícias. Sendo que sua composição consiste de 15% em peso de 

biopolímeros de AM e 85% de uma mistura de polietileno de baixa densidade (PEBD) 

e polietileno de baixa densidade linear (PEBDL), polímeros 100% fósseis (ROMEIRO; 

SILVA; SILVA, 2019). 

A preparação do filme consiste na mistura em uma extrusora de PEBD, PEBDL 

e AM na proporção mássica de 55 %, 30 % e 15 %. O material é cisalhado, misturado 

ao longo do canhão da extrusora e, em seguida, resfriados e peletizados. Os pellets 

são secados e enviados a uma sopradora para a produção dos filmes. Os filmes são 

então enrolados em bobinas de papel kraft e estão prontos para serem 

comercializados (ROMEIRO; SILVA; SILVA, 2019). 

A Tabela 6 contém os dados para a produção de 1 kg de filme da blenda de 

poliolefinas e AM. 
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Tabela 6 - Inventário da produção de 1 kg de filme de poliolefinas + AM. 

 Unidade Quantidade 

Saídas conhecidas para a Biosfera 

Filme com AM 15% kg 1,00E+00 

Recursos da Biosfera 

AM kg 1,51E-01 

PEBD kg 5,60E-01 

PEBDL kg 2,99E-0,1 

Papel kraft kg 1,00E-01 

Eletricidade kWh 1,34E-01 

Resíduos e emissões para tratamento 

Disposição de 

polietileno em aterro 

sanitário 

kg 6,00 E-03 

Fonte: Adaptado de Romeiro, 2019. 

4.3 Comparação do Biopolímero Teste (15 % AM) x Polímero 100% Fóssil 

Para a comparação entre os dois materiais, foram considerados a emissão de 

CO2 biogênico relacionadas ao ciclo natural do carbono e queima da biomassa; bem 

como o de mudanças no uso da terra (MUT) que representam a emissão de GEEs na 

conversão de florestas em pastagens ou plantações; e também de carbono removido, 

pelo processo de fotossíntese durante o crescimento das matérias-primas vegetais. 

A Tabela 7 serve como parâmetro para se analisar os impactos na pegada de 

carbono quando são utilizados 1 tonelada (t) de filme com composição do polímero 

teste (15% AM) em comparação ao uso de 1 t de filme de polímeros com origem 100% 

fóssil para a produção de filmes destinados à confecção de embalagens alimentícias. 
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Tabela 7 - Emissões de GEEs das produções de 1 t de filmes dos polímeros teste e 

100% fóssil. 

 Polímero teste 

(15% AM) 

Polímero 100% 

fóssil 

Variação 

 kg CO2eq / t kg CO2eq / t (%) 

CO2 biogênico 247 243  

CO2 MUT 74,9 19  

Outros GEEs 1947 2219  

Carbono 

removido 
-622 -392 

 

Total 1647 2089 (-21) 

Fonte: Adaptado de Romeiro, 2019. 

A produção do tubo de papel kraft, no qual o filme será armazenado na forma 

de bobinas, é o principal emissor de CO2 biogênico, contribuindo com 203 kg de CO2eq 

em ambos os casos. São emitidos 27 kg CO2eq para a produção de energia elétrica 

utilizados na confecção de PEBD + AM; 5,3 kg CO2eq para a produção da matéria-

prima primordial do Sorbitol e 74,9 kg CO2eq na etapa de produção de milho 

(ROMEIRO; SILVA; SILVA, 2019). 

A produção do papel kraft contribui com 348 kg CO2eq de carbono removido por 

tonelada de produto para cada caso e para a blenda de estudo, há a contribuição de 

carbono removido durante a produção de milho, com 226 kg CO2eq (ROMEIRO; 

SILVA; SILVA, 2019). 

A utilização do AM resulta em apenas 163 kg CO2eq, assim, 59 % das emissões 

estão relacionadas à produção de amido e 31% se devem à produção de Sorbitol 

(ROMEIRO; SILVA; SILVA, 2019). 

Para o polímero de origem 100% fóssil, há emissões similares de CO2eq quando 

se comparados ao polímero teste nas etapas de produção de tubo kraft e consumo de 

energia elétrica. A produção de PEBD contribui com 14 kg de CO2eq; enquanto o CO2 

de mudanças de utilização da terra (MUT) emitem 19 kg CO2eq (ROMEIRO; SILVA; 

SILVA, 2019). 
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Em relação aos demais GEEs, o PEBD de origem 100% fóssil apresenta maior 

emissão de gases, devido a maior utilização de poliolefinas utilizadas, lançando 2219 

kg CO2eq. A remoção de carbono da atmosfera relaciona-se com a utilização de 

biomassa nas termelétricas brasileiras para a produção de tubo kraft e consumo de 

energia elétrica, contribuindo respectivamente com 348 e 38 kg CO2eq. Notam-se 

menores valores de carbono removido comparativamente a utilizações de blendas de 

AM, já que as remoções se associam ao uso de matérias de origem vegetal renovável 

(ROMEIRO; SILVA; SILVA, 2019). 

O material apresentou as propriedades necessárias e esperadas de uma 

embalagem para fins alimentícios. Por ser ligado a questões ambientais, o marketing 

em torno da sustentabilidade pode ser explorado, enaltecendo o produto como sendo 

de vanguarda e obter assim, uma boa aceitação no mercado. Além disso, o material 

proporcionou uma redução de 21 % na Pegada de Carbono quando se comparado a 

métodos tradicionais (ROMEIRO; SILVA; SILVA, 2019). 
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5 Economia Circular 

5.1 Conceitos 

Em um produto alimentício, a tarefa mais critica de uma embalagem é a de 

oferecer uma boa barreira física, química e biológica para a manutenção das 

características do produto. Os materiais e designs utilizados costumam seguir um 

modelo linear de ciclo de vida como demonstrado na Figura 11, no qual há a  extração 

dos recursos, produção, consumo e descarte, gerando assim uma quantia substancial 

de resíduos que acabam por afetar o ecossistema. Há também grandes emissões de 

GEEs ao longo de todo seu ciclo de vida, impactando negativamente na Pegada de 

Carbono de dado local (ZHU et al., 2022). 

Figura 11 - Modelo linear do ciclo de vida de uma embalagem. 

Fonte: Adaptado de Eco Green, 2020. 

Os recursos do planeta possuem limitações físicas e são finitos. Logo, quando 

não utilizados de forma conscientes, há o risco de ocorrer escassez da matéria prima. 

O modelo linear contribui com essa tendência e para a promoção de um ambiente 

mais sustentável, é necessário um conjunto de fatores econômicos, políticas 

ambientais, desenvolvimento de tecnologias e cooperação de empresas e da 

sociedade (FERNANDES SALES et al., 2019). 

Uma alternativa para o combate a esse modelo é o da economia circular 

demonstrado na Figura 12, conceito lançado como um desafio mundial visando 

transformar a economia em um modelo dinâmico, de modo que os produtos possam 

ser reutilizados, reciclados e reaproveitados em um mesmo ambiente, não havendo a 

necessidade de novas extrações (FERNANDES SALES et al., 2019). 
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Figura 12- Modelo circular do ciclo de vida de uma embalagem. 

Fonte: Adaptado de Eco Green, 2020 

Essa metodologia busca prolongar e maximizar a utilidade e valor de um 

produto, reinserindo a matéria-prima no ciclo de produção, seja por meio da 

reciclagem ou reaproveitamento. Evita-se, assim, extrações excessivas e minimiza-

se descartes de resíduos no meio ambiente (FERNANDES SALES et al., 2019). 

Para que o modelo seja funcional no âmbito das embalagens, devem-se atentar 

a alguns requerimentos: (i) as embalagens devem possuir um design de modo que 

sua manufatura e comercialização permitam sua reutilização ou recuperação; (ii) 

minimização ou inexistência de processos que utilizem produtos nocivos ou perigosos 

para a saúde, que possam acabar sendo transmitidos às embalagens e 

posteriormente aos alimentos; (iii) devem possuir o mínimo de peso e volume, ao 

mesmo tempo em que garantam as condições necessárias de higiene, segurança e 

aceitação do consumidor (ZHU et al., 2022). 
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A aplicação da Economia Circular não é uma tarefa fácil, necessitando-se de 

um amplo estudo dos materiais e métodos empregados bem como a sinergia entre os 

poderes públicos, empresas e população. Pode-se dividir em três níveis de 

implementação para a realização do processo: Macro – nível que envolve a criação 

de planos estratégicos para os países e suas eco cidades; Meso – abrange os 

laboratórios de pesquisas e parques tecnológicos que visam melhorar os processos; 

Micro – que se baseia na conscientização de uma mentalidade eco eficiente da 

população e de pequenas empresas (FERNANDES SALES et al., 2019). 

5.2 Bioplásticos na Economia Circular 

Os bioplásticos se enquadram perfeitamente no conceito de economia circular 

e trazem a possibilidade de reciclo, uma vez que os materiais podem ser projetados 

já pensando em uma destinação sustentável após o seu descarte. Além disso, 

possibilitam a regeneração de CO2 ao longo do seu ciclo de vida pelo fato de poderem 

ser biodegradáveis e de fontes renováveis. Este segmento inovador vem ganhando 

força nos últimos anos, sendo alvo de grandes investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento com crescimento na faixa de 20 a 100% ao ano (EUROPEAN 

BIOPLASTICS, 2016). 

O uso de plásticos compostáveis reduz a quantidade de resíduo orgânico 

direcionado aos aterros sanitários e incineração e gera resíduos biológicos que podem 

ser explorados como um recurso secundário de matéria-prima, como por exemplo 

para compostagem exemplificado na Figura 13 (EUROPEAN BIOPLASTICS, 2016). 
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Figura 13 - Exemplo de um loop circular para biomateriais. 

Fonte: Adaptado de Karat Earth, 2018. 

O composto gerado pelos bioplásticos podem trazer efeitos positivos para a 

saúde do solo, favorecendo a agricultura e o cultivo. A matéria orgânica gerada pela 

degradação dos bioplásticos podem impulsionar os nutrientes presentes no solo e 

melhorar sua estrutura. A compostagem favorece a capacidade do solo reter água, 

permitindo que ele suporte variações climáticas com maior facilidade (EUROPEAN 

BIOPLASTICS, 2016). 

Estima-se que cada tonelada de composto, pode aumentar os níveis de 

carbono orgânico do solo em 20 a 40 kg, equivalendo a 70 a 150 kg de CO2. Na 

Europa 12 milhões de toneladas de composto são aplicadas na terra, equivalendo a 

uma remoção de aproximadamente 1,3 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera 

(EUROPEAN BIOPLASTICS, 2016). 

Alguns bioplásticos são recicláveis individualmente, porém quando há uma 

mistura com polímeros convencionais podem ocorrer uma contaminação da 

resultante, impactando negativamente a cadeia de reciclagem. Levando-se em conta 

essa premissa, a companhia norte-americana BioLogiQ desenvolveu uma linha de 

blendas denominada NuplastiQ com características recicláveis semelhantes ao 

polímero teste (MUNDO DO PLÁSTICO, 2022). 
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Em seu processo de injeção de polímeros convencionais são misturados 50% 

de plástico tradicional e a outra metade de bioplástico composto por amido extraído 

de milho, mandioca ou batata. Essa blenda não muda a cadeia do plástico, permitindo-

se trabalhar de maneira análoga a um de origem 100% fóssil (MUNDO DO 

PLÁSTICO, 2022). 

Seus benefícios incluem a manutenção ou aumento das propriedades físicas 

de plásticos como PE, PP ou poliestireno (PS), podendo ocorrer assim a diminuição 

da quantidade requerida na produção; possui uma estrutura amorfa, facilitando sua 

mistura a outros polímeros; ajuda na redução do consumo de materiais de origem 

fóssil, reduzindo em até 50% as emissões de GEEs e também apresenta uma textura 

mais agradável ao toque (BIOLOGIQ, 2022). 

O uso de bioplásticos puros e de misturas com olefinas na Economia Circular 

já demonstra ser viável praticamente, apresentando benefícios que levam a um modo 

mais sustentável de consumo. 

5.3 Situação no Brasil 

A popularidade da Economia Circular no Brasil nos últimos 5 anos foi medida 

por meio da ferramenta do Google Trends. A escala se baseia no interesse de 

pesquisa relativo do termo de uma determinada região em um dado período, no qual 

a pontuação 100 representa o pico de popularidade e 0 significa a não obtenção de 

dados suficientes sobre o termo. Os resultados estão contidos na Figura 14. 

Figura 14 - Interesse do termo Economia Circular ao longo do tempo. 

Fonte: Google Trends (2022) 
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Os dados mostram um crescente interesse na questão da Economia Circular, 

tendo atingido o pico de 100 pontos no período de 21 a 27 de Agosto de 2022, e o 

valor de 99 no período de 25 de Setembro a 01 de Outubro do mesmo ano. Isto reforça 

o quão atual é a questão. 

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com 

correalização pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) mapeou 

69790 estabelecimentos industriais com mais de 10 colaboradores, tendo uma 

margem de erro estimada em 5,5% e foi apresentada no Encontro Economia Circular 

e a Indústria do futuro no ano de 2019. 

A medição apontou que 76,4% das indústrias adotam alguma prática referente 

a economia circular, embora 70% das pessoas alegaram não conhecer o termo. 

Denota-se que o modelo é utilizado na prática, mesmo não o sendo conhecido 

literalmente. Ao fim do questionário, 88,2% dos entrevistados avaliaram o tema como 

importante ou muito importante, com 73% acreditando que uma cooperação entre 

governo, empreendedores e consumidores deva ser incentivada (CNI, 2019). 

A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas nas Américas, é uma 

das empresas engajadas na questão da sustentabilidade. Em 2010 foi criado o 

primeiro plástico em escala industrial tendo como base uma fonte renovável, 

possuindo como vantagem a captura de CO2 em seu processo produtivo e reduzindo-

se assim as emissões de GEEs. É proveniente da cana-de-açúcar e foi batizado de 

I’m Green (BRASKEM, 2022). 

O I’m Green evitou desde a sua entrada no mercado, o lançamento na 

atmosfera de ao menos 5,5 milhões de toneladas de CO2. Destaca-se também que a 

resina captura cerca de 3 toneladas de gás carbônico em seu processo produtivo, 

contribuindo duplamente para a redução da Pegada de Carbono (BRASKEM, 2022). 

A empresa possui como meta intermediária a redução dos GEEs em 15% até 

2030, passando dos 10,8 milhões em 2019 para 9,2 milhões de toneladas de CO2. 

Até 2050 possui como meta atingir a neutralidade em carbono (BRASKEM, 2022). 

Comprometida com o fortalecimento e a concretização da Economia Circular, 

a Braskem apresentou no ano 2022 a Wenew, seu novo ecossistema em prol da 

circularidade. Seus quatro pilares são: educação, produtos, tecnologia e design 

circular. Os produtos químicos e resinas termoplásticas da empresa que apresentem 
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em sua composição conteúdos reciclados serão identificados por essa nova 

logomarca (BRASKEM, 2022). 

Atualmente em seu portfólio há mais de 40 grades de resinas recicladas pós-

consumo e outros 42 em desenvolvimento. Esses produtos circulares são produzidos 

por meio de reciclagens mecânicas, que transformam materiais pós-industrializados 

em granulados para novas reutilizações; avançadas, cuja técnica permite o reciclo de 

plásticos de difícil separação e também por métodos tradicionais da companhia 

(BRASKEM, 2022). 

Os dados relacionados às vendas de produtos reciclados em 2020 e 2021 estão 

divulgados na Tabela 8. 

Tabela 8 - Venda de produto com conteúdo reciclado. 

Venda de produto 
com conteúdo 
reciclado (ton) 

2020 2021 Variação 

Químicos 1725 1975 +14% 

Resinas 7341 20206 +175% 

Total 9066 22181 +145% 

Fonte: Adaptado de Braskem, 2022. 

Temos que em relação a 2020, o ano de 2021 apresentou um crescimento de 

145%, quando se compara as vendas de químicos e resinas com conteúdo reciclado, 

indicando assim que é um mercado em expansão. 

Em dezembro de 2021 inaugurou-se a primeira linha de reciclagem mecânica 

em Indaiatuba, interior de São Paulo, por meio da parceria da Braskem com a Valoren, 

empresa de gestão de resíduos. Com investimento de R$ 67 milhões, a planta 

produzirá PE e PP oriundos de resíduos pós-consumo com qualidade superior ao 

encontrado no mercado brasileiro. Sua capacidade produtiva será de 14 mil toneladas 
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por ano, representando assim a diminuição do equivalente a 250 milhões de 

embalagens plásticas por ano em aterros sanitários (BRASKEM, 2022). 

5.4 Projeções Futuras 

O futuro demonstra ser bastante promissor para a Economia Circular. A 

Braskem pretende incluir no mercado até 2025, 300 mil toneladas de produtos com 

conteúdo reciclado e 1 milhão de toneladas até 2030. Também até 2030, a empresa 

trabalhará a fim de se evitar que 1,5 milhão de toneladas de resíduos plásticos possam 

ter como fim aterros sanitários, incineração ou descartes inadequados no meio 

ambiente (BRASKEM, 2022). 

Segundo dados da empresa de consultoria McKinsey & Company, mais de 80 

empresas globais do setor de varejo, embalagens e bens de consumo assumiram 

compromissos públicos de utilizar até o ano 2025 conteúdos reciclados em suas 

embalagens na proporção entre 15 e 50% (PENG et al., 2022). 

Um dos entraves que impedem a aderência de todas as empresas no 

comprometimento da redução da Pegada de Carbono é a mudança de mentalidade e 

também os custos iniciais para se promover essa mudança, já que serão necessários 

alterações em processo, treinamento e divulgação de novas metodologias (PENG et 

al., 2022). 

Um levantamento realizado em 2021 pela Circle Economy, entidade apoiada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), prevê que as proporções de materiais 

reutilizados no mercado passarão de 8,6% para 17% no ano 2032. Esse cenário 

contribuiria para reduções em até 39% na emissão de GEEs globalmente (VAN 

VELDHOVEN et al., 2021).
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6 Conclusões 

Ao adotar uma visão holística do processo de produção de embalagens 

plásticas observamos que uma das principais fontes de emissão de CO2 são as 

matérias-primas de fontes não renováveis. 

Avaliando o ciclo de vida da produção das embalagens, uma maneira de se 

reduzir as emissões no processo consiste na incorporação de biopolímeros como o 

amido modificado na proporção mássica de 15% em materiais plásticos como por 

exemplo o PEBD, tornando-se uma blenda de materiais de origem fóssil e 

biopolímeros renováveis.  

Ao se comparar filmes produzidos para a confecção de embalagens 

alimentícias utilizando-se desse polímero teste, há potencial de redução de cerca de 

21 % nas emissões de carbono quando comparado a materiais de origem 100 % fóssil. 

Estudos demonstram que alterações parciais nas matérias primas utilizadas para as 

embalagens possibilitam um melhor desempenho ambiental do material, sem excluir 

as propriedades necessárias para um bom acondicionamento do produto, garantindo-

lhe boas barreiras físicas, químicas e biológicas. Isto proporciona uma boa 

competividade mercadológica ao material. 

Uma segunda estratégia para a redução da Pegada de Carbono consiste na 

adoção da Economia Circular, método que tem como finalidade a utilização de 

materiais que possam ser reciclados, prolongando assim sua vida útil em uma cadeia 

produtiva. Projeções estimam que até o ano 2032 possam ocorrer reduções de até  

39 % nas emissões de GEEs devido a esse modelo. 
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