
bserve o ambiente ao
seu redor e comprove
que hoje é impossível
prescindir da presen-
ça dos plásticos na vi-
da moderna. Extrema-
mente versáteis, podem

adquirir as mais diversas formas, cores
e texturas. Os primeiros relatos sobre
materiais plásticos surgiram na segun-
da metade do século XIX, com a desco-
berta de que a borracha natural adqui-
ria substancial rigidez quando aqueci-
da em meio contendo enxofre ou com-
postos de enxofre, o chamado proces-
so de vulcanização da borracha. As pes-
quisas científicas levaram ao desenvol-
vimento, especialmente a partir da Se-
gunda Guerra Mundial, de uma indús-
tria representando a terceira geração da
cadeia produtiva do petróleo, que envol-
ve o emprego de plásticos nos mais di-
versos setores da economia, atendendo
tanto o mercado de consumo interme-
diário quanto o consumidor final.

A produção mundial de plásticos atin-
giu o patamar de 230 milhões de tonela-
das em 2005, representando um consumo
per capita de 30 quilos (dados de 2005),
de acordo com a Plastics Europe. O Bra-
sil, segundo dados da Associação Brasilei-
ra da Indústria do Plástico (Abiplast), mo-
vimentou, em 2008, cerca de 22,3 bilhões
de dólares, e pode ser incluído no grupo de
países com potencial para crescimento do
consumo, já que os 24,4 quilos de consu-
mo per capita se encontram abaixo da mé-
dia de consumo mundial.

COMPOSTO POLIMÉRICO
Mas o que é o plástico? Plástico é um
termo usual que designa um material
quimicamente formado de compôs-

tos poliméricos, por sua vez formados
pela repetição de unidades chamadas
monômeros (veja a figura ao lado). Os
polímeros podem ser biológicos, tais
como proteínas e o próprio DNA; po-
dem ser naturais, tais como a celulose,
açúcares e a seda; ou, ainda, podem ser
sintéticos, tais como isopor, náilon, po-
licloreto de vinila (PVC), polipropileno
(PP), politereftalato de etileno (PET) e
tantos outros.

Os plásticos são materiais que po-
dem ser moldados pela aplicação de ca-
lor ou pressão e classificados em ter-
moplásticos ou termorrígidos. Os ma-
teriais termoplásticos podem ser repe-
tidamente moldados pela aplicação de



calor sem comprometer suas caracte-
rísticas. Já os termorrígidos, uma vez
moldados e resfriados, adquirem rigi-
dez pronunciada e não podem ser no-
vamente modelados porque o aqueci-
mento compromete suas propriedades.

As características termoplásticas ou
termorrígidas de um material existem
em razão de propriedades do polímero,
tais como o peso molecular, a cristalini-
dade da cadeia polimérica e a presença
e extensão de ligações cruzadas na ca-



deia. O termo plástico refere-se usual-
mente aos materiais tidos como termo-
plásticos, uma abreviação desse termo.

O uso de materiais feitos com plás-
tico tem causado discussões que le-
vam em conta as questões ambientais.
Isso porque a maioria dos polímeros
empregados na produção dos plásti-
cos tem origem no petróleo, uma fonte
de matéria-prima não renovável, cuja
extração, transporte e processamento
envolvem custos altos e uma infraes-
trutura bastante complexa quando se
procura reduzir seu impacto danoso
ao meio ambiente. A obtenção de mate-
riais plásticos que apresentem as mes-
mas propriedades, características e re-
sistência dos polímeros em uso atual-
mente, mas que advenham de fontes
renováveis de matéria-prima, tem sido
fonte de intensa pesquisa.

PLÁSTICOS "VERDES"
O descarte de matérias plásticas, seja em
aterros sanitários, seja de forma ina-
dequada, acarreta problemas bastante
sérios de saúde pública e dano ambien-
tal. Apesar de ser amplamente divul-
gado que os plásticos levam dezenas
de anos, ou mesmo séculos, para se de-
gradar no ambiente, num curto espaço
de tempo esse material pode se tornar
criadouro de insetos transmissores de
doenças ou lixiviar para o ambiente
aditivos incluídos durante o processo
de fabricação, e que podem ser preju-
diciais à saúde humana. O seu descar-
te inadequado, portanto, é um proble-
ma ambiental muito grave, especial-
mente quando esse lixo plástico atinge
mananciais, rios, lagos e o mar, onde é
confundido pelas espécies animais co-
mo um possível alimento - o que, qua-
se sempre, significa um erro fatal.

Visando minimizar esses proble-
mas, tem-se apostado em processos de
reciclagem, cada vez mais importan-
tes como parte da indústria de trans-
formação do plástico, apresentando
também vantagens sociais. A não bio-
degradabilidade dos polímeros usu-
almente empregados na indústria do
plástico tem incentivado pesquisas
não só para o desenvolvimento de pro-
cessos de reciclagem mais eficazes, co-
mo para a criação de produtos menos
danosos ao ambiente e também à saú-
de humana. Ações de conscientização
quanto ao consumo e descarte adequa-
dos são também muito importantes.

No sentido de reduzir o impacto da-
noso no ambiente do uso diversificado de
materiais plásticos, pesquisas científicas
têm sido desenvolvidas para obter plás-
ticos a partir de matérias-primas de fon-
tes renováveis e/ou que tenham seu tem-
po de vida no ambiente encurtado pelo
favorecimento de processos debiodegra-
dação. Nos últimos anos têm surgido ter-
mos como bioplásticos ou plásticos ver-
de. Esses termos referem-se a uma nova
geração de polímeros que buscam aten-
der às demandas ambientais citadas aci-
ma, assim como outros princípios am-
bientalmente saudáveis de redução do
uso de matérias-primas não renováveis,
geração de resíduos e uso de solventes.

Os plásticos "verdes" são aqueles ob-
tidos a partir de matérias-primas reno-
váveis, geralmente vegetais, cujo de-
senvolvimento consome gás carbônico,
um gás produtor de efeito estufa. Ob-
serve que, nesse caso, apenas a maté-
ria-prima é de fonte renovável, o plás-
tico em si não é biodegradável. Essa re-
sistência à degradação é, para muitas
aplicações, não só desejável mas neces-
sária. Um exemplo bastante interes-
sante consiste na confecção de próteses
a partir de polímeros preparados tendo
como matéria-prima o óleo da mamo-
na. Os polímeros que constituem es-
sas próteses possuem arranjo e estru-
tura de monômeros que lembram aque-
la de moléculas poliméricas biológicas
e que, por isso, nem é atacada pelo nos-
so sistema imunológico nem sofre pro-
cessos de rejeição. Por ser empregada
in vivo, esse tipo de polímero tem sido
também chamado de biopolímero.

SURGE O BIOPLÁSTICO
Há ainda outra família de plásticos
"verdes", produzidos a partir de petró-
leo, mas que tiveram tanto o seu pro-
cesso quanto a sua estrutura modifica-
dos para que não só sofram processos
de degradação ambiental mais rápidos
que o do produto original, mas que nes-
se processo não liberem no meio am-
biente materiais e subprodutos que pre-
judiquem a saúde humana e ambiental.

Os bioplásticos são aqueles cuja es-
trutura química permite que os micro-
organismos se encarreguem da sua
degradação em um espaço de tempo
bastante inferior às dezenas de anos
do produto usual. São formados de po-



límeros biodegradáveis, no sentido de
que sua degradação passa por algum
processo biológico natural. Os biopolí-
meros são produzidos a partir de ma-
térias-primas que costumam ser en-
contradas na natureza, tais como de-
rivados de amido ou celulose, mas que
sofreram modificações visando adqui-
rir propriedades direcionadas para o
emprego que terão (por exemplo, em-
balagem para alimentos) sem perder
as características que são necessárias
para a sua degradação.

Muito ainda precisa ser feito para que
o plástico deixe de ser um problema am-
biental e de saúde pública quando ina-
dequadamente descartado, e a questão
não passa apenas pela pesquisa cientí-
fica, mas também por políticas públicas
de reciclagem e educação socioambien-
tal. Além disso, começa a surgir a pre-
ocupação de que produtos feitos com
plásticos de origem verde ou que sejam
biodegradáveis, no lugar de reduzir, au-
mente o seu consumo e descarte inade-
quados, com base numa atitude teori-
camente consciente. A nossa sociedade

não possui substitutos adequados para
os produtos feitos com plásticos, mas é
preciso que o impacto de toda sua ca-
deia produtiva seja reduzido.

Por fim, a crise financeira interna-
cional impulsionou o mercado de plás-
tico brasileiro, aumentando as expor-
tações e importações. Houve, porém,
uma série de aspectos negativos so-
bre o setor, dentre os quais se desta-
cam: diminuição do crédito e das fon-
tes de financiamento externo, redução
do movimento do mercado interno, e
aumento da concorrência por outros
países, como a China. Uma vez que a
maioria do plástico ainda é provenien-
te do petróleo, é importante que seja
dada especial atenção à persistência
da pulverização da estrutura da indús-
tria, que deve diversificar as fontes de
matérias-primas, com destaque para
as renováveis. Serão essas novas maté-
rias-primas, renováveis e biodegradá-
veis, que abrirão oportunidades para
que os fabricantes brasileiros de plás-
ticos desenvolvam produtos ambien-
talmente sustentáveis. •
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