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Resumo – Este trabalho descreve e analisa a aplicação do 
polietileno no contexto da Química Verde, abordando 
assuntos associados ao desevolvimento sustentável, a 
questão da indústria química no contexto ambiental e 
algumas das principais indústrias químicas que inovaram 
seus produtos em prol da sustentabildade, colocando em 
prática os doze princípios da Química Verde para o 
aperfeiçoamento de seus produtos. Foi realizada uma 
pesquisa sobre o polietileno verde desenvolvido na 
indústria petroquímica brasileira. O plástico verde, como 
também é conhecido, é capaz de capturar 2,78 toneladas de 
CO2 para cada 1 tonelada de polietileno verde criada, 
diferenciando-se, assim, do plástico convencional, 
responsável pela emissão de 2 toneladas de CO2 para cada 
1 tonelada de polietileno criada. 

Palavras-chave: Química Verde; Meio Ambiente; 
Indústria Petroquímica Brasileira. 

Application of Polyethylene in the Context of 
Green Chemistry 

Abstract - This work describes and analyzes the application of 
polyethylene in the context of Green Chemistry, addressing 
issues associated with sustainable development, the issue of 
the chemical industry in the environmental context and some 
major chemical industries that innovated their products in 
favor of sustainability, putting to work the twelve principles of 
Green Chemistry for the optimization of its products. We 
studied the green polyethylene developed in the Brazilian 
petrochemical industry. Green plastic, as it is also known, is 
able to capture 2.78 tonnes of CO2 for every tonne of green 
polyethylene created, differentiating itself from conventional 

 
 

plastic, which is responsible for the emission of 2 tonnes of 
CO2 for each tonne of polyethylene. 

Keywords: Green Chemistry; Environment; Brazilian 
Petrochemical Industry. 

I. INTRODUÇÃO 

 indústria química é uma das mais importantes e 
dinâmicas áreas da economia brasileira e tem uma ampla 
participação diária na vida das pessoas através de 

diversos produtos essenciais que variam do ramo alimentício, 
cosmético, farmacológico, energético e de higiene pessoal.  
 No entanto, dentro do cenário de alerta climatológico que o 
nosso planeta enfrenta na atualidade, a indústria química 
possui um duplo papel. Por um lado, é responsável por 
algumas das causas que vêm acarretando essa circunstância e, 
em contrapartida, tem uma função preponderante para 
abrandar e reverter esta situação de alerta [1]. Neste contexto, 
surge a Química Verde que, segundo a Iupac (2017) [2], é 
definida como: "a invenção, o desenvolvimento e a aplicação 
de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o 
uso e a geração de substâncias perigosas". 

A Química Verde é um segmento da química que tem como 
preocupação primordial buscar processos alternativos que 
gerem menos poluição, resíduos, que mostrem alta eficiência 
energética, preze pela utilização de matérias-primas 
renováveis e gere produtos biodegradáveis e seguros para a 
sociedade e o meio ambiente [1]. 

Na década de 90, os 12 princípios da Química Verde foram 
postulados por Paul Anastas e John Warner, e são utilizados 
até hoje. Estes princípios, que serão discutidos com mais 
detalhes posteriormente, fundamentam-se na redução ou na 
não utilização de solventes tóxicos nos processos e nas 
análises químicas, assim como na não produção de resíduos 
desses processos. Os princípios também propõem ações 
ambientalmente favoráveis que vão desde o planejamento do 
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produto até sua síntese, processamento, análise e seu destino 
após a utilização, tendo como principal intuito a minimização 
dos riscos associados ao meio ambiente e aos ocupacionais 
inerentes às operações industriais [3]. 

Neste trabalho, vamos discutir a aplicação dos princípios da 
química verde, lidando especialmente com um produto 
brasileiro inovador, o chamado plástico verde. Para tanto, a 
Seção II aborda a questão do desenvolvimento sustentável 
vinculado à Química Verde; a Seção III apresenta a relação 
entre a indústria química e o meio ambiente; a Seção IV retrata 
os principais marcos relacionados à Química Verde; a Seção V 
descreve os doze princípios da Química Verde; a Seção VI 
apresenta as indústrias que trabalham com a Química Verde, 
abordando as três principais empresas que desenvolveram 
produtos sustentáveis; a Seção VII apresenta uma breve 
introdução sobre o polietileno convencional, a fim de obter 
uma visão comparativa do novo produto formado, polietileno 
verde; na Seção VIII é apresentado o polietileno verde que foi 
desenvolvido na indústria petroquímica brasileira; e, 
finalmente, na Seção IX são sumarizadas as principais 
conclusões.  

II. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

A utilização de recursos naturais tem sido primordial para o 
desenvolvimento econômico, gerando benefícios tais como 
uma diversidade maior de produtos disponíveis. Contudo, 
apesar da industrialização ter resultado em avanço e 
modernidade, ocasionando benefícios para as organizações e 
bem-estar social, ela também resultou em relevantes problemas 
sociais e ambientais [4]. 

Uma questão fundamental na compreensão de processos 
químicos “inteligentes” é a sustentabilidade.  Conceitualmente, 
a sustentabilidade engloba três aspectos distintos: econômico, 
ambiental e social (Figura 1), representando os três pilares do 
desenvolvimento sustentável [5].  

A questão econômica refere-se à ideia da empresa possuir 
um sistema de produção que atenda níveis atuais de consumo 
sem que haja o comprometimento das necessidades futuras. Já 
o aspecto ambiental consiste na preservação e valorização do 
meio ambiente e dos recursos naturais no longo prazo, 
mantendo o equilíbrio ecológico, minimizando riscos e 
evitando impactos ambientais. E, por fim, a sustentabilidade 
social se traduz na contribuição que a empresa traz para a 
sociedade, ou seja, são diversas ações sociais onde a empresa 
pode estar atuando nesse aspecto social. Tem-se, por exemplo, 
a oferta de emprego na empresa. 

Diante disso, as empresas estão assumindo um papel cada 
vez mais relevante em prol da sustentabilidade, buscando 
diminuir os impactos sociais e ambientais gerados pela 
produção. Pode-se dizer que isto causa um impacto positivo 
direto tanto no aspecto ambiental quanto no social e, se feito 
de forma inteligente, pode gerar impacto positivo até mesmo 
no aspecto econômico.  

A utilização de fontes renováveis pode consistir em 
disponibiliza uma opção aos produtos oriundos de fontes não 
renováveis, sendo, portanto, uma vertente interessante para as 
empresas que buscam a sustentabilidade [4]. 

A Química Verde está intrisicamente ligada ao 
desenvolvimento sustentável, visto que a mesma apoia e 
fortalece todos os três pilares da sustentabilidade supracitados 
[6], como mostraremos com mais detalhes na próxima seção. 

 

 
Figura 1. Diagrama dos três pilares do desenvolvimento sustentável 

(Adaptado de Dhahri e Omri [7]). 

III.  A INDÚSTRIA QUÍMICA  E A QUESTÃO 

AMBIENTAL 

A ciência química possibilita a realização de transformações 
na estrutura da matéria. Com as inovações de produtos, 
serviços e mudanças na base tecnológica da indústria, foram 
trazidos, juntamente com essas alterações, novos e complexos 
problemas ambientais. 

 A indústria química é a maior responsável pela 
disseminação de substâncias tóxicas no meio ambiente, o que 
nos permite concluir que existe uma necessidade e uma 
urgência em mudanças na mesma para melhor tratar os 
problemas causados [8]. 

A atenção dos profissionais da química está voltada 
principalmente para as conseqüências que esta indústria pode 
ter sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente (solo, água, 
ar). Controlar e remediar os poluentes não são mais suficientes 
- devem-se direcionar os esforços no sentido de reduzir e, 
principalmente, prevenir o descarte de substâncias nocivas ao 
ambiente [9]. 

Os principais impactos causados pelos processos químicos 
são destruição da camada de ozônio, poluição do ar, smog1, 
derramamento de petróleo no mar; aumento do efeito estufa, 
aumento da incidência da chuva ácida, poluição da água de 
rios e oceanos e o aquecimento global. Todos estes constituem 
importantes desafios que as indústrias e a sociedade tiveram 
que enfrentar [10]. 

Os resíduos perigosos, gerados principalmente pela 
indústria química, são também extremamente preocupantes, 
pois, quando incorretamente gerenciados, tornam-se uma 
grave ameaça ao meio ambiente. Atualmente, é impossível não 

 
1 Consiste na fumaça misturada com neblina, proveniente da 

queima de compostos do petróleo. 
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conhecer esta realidade e não há possibilidade de ficar à 
margem destas preocupações.  

Com base em todos estes conceitos, os profissionais da área 
estão buscando meios para evitar a ocorrêcia de e solucionar 
tais problemas [11]. 

Os estudos efetuados no campo da química, quando aliados 
a estas preocupações ambientais, são indispensáveis para a 
solução das grandes questões globais, como a demanda 
energética ou as mudanças climáticas. Através delas estão 
aparecendo materiais que possibilitam a exploração de formas 
alternativas de energia, com maior eficiência energética, 
reações que geram menor volume de efluentes, novos 
materiais que admitem maior eficácia em todos os setores 
industriais, além de outros benefícios [12]. As principais 
vantagens resultantes da utilização das energias alternativas 
consistem no fato de não serem poluentes, visto que a maior 
parte das mesmas não conduz à emissão de gases do efeito de 
estufa, e ainda poderem ser exploradas localmente. A 
eficiência energética e os atuais meios de produção de energia 
limpa, além de favorecer melhorias na edificação, como a 
diminuição da temperatura ambiente, pode-se ter uma elevada 
minimização no valor da conta final de energia, gerando uma 
dependência mínima dos atuais meios de produção. 

A indústria química tem buscado colaborar assim para a 
diminuição dos impactos ambientais e para o aumento da 
eficácia em seus produtos e processos, contribuindo para a 
preservação do meio ambiente. Diversos processos obtidos por 
estudos com o meio ambiente em mente estão sendo 
implantados e muitos deles já começaram a melhorar o aspecto 
ambiental e a questão da saúde do trabalhador. A intenção é 
utilizar esta química verde para amenizar a escassez de alguns 
recursos naturais, melhorar a qualidade de vida e garantir que 
o planeta ofereça condições de sobrevivência por várias 
gerações [13]. 

Postos estes conceitos introdutórios, vamos falar um pouco 
mais sobre a química verde, os seus princípios e o seu 
histórico nas próximas seções. 

IV.  HISTÓRICO DA QUÍMICA  VERDE 

 A Figura 2 a seguir, consta uma linha do tempo com um 
breve histórico da Química Verde e os principais marcos da 
história. Através dos principais marcos, é possível perceber 
que, ao longo do tempo, a química verde foi se intensificando 
e tomando espaço  no cenário econômico, social e ambiental, 
ou seja, deixou de ser apenas uma teoria e foi colocada em 
prática. 

 
Figura 2. Principais marcos relacionados à Química Verde (Adaptado 

de Soares [14]). 

V. OS DOZE PRINCÍPIOS DA QUÍMICA  VERDE 

Em 1998, no livro Green Chemistry: Theory and Practice 
(Química Verde: Teoria e Prática), Paul Anastas e John 
Warner propuseram os 12 princípios da Química Verde 
(Figura 3) [15]. Os princípios baseiam-se em um sistema que 
tem o objetivo de orientar o desenvolvimento de novos 
produtos e processos químicos aplicados em todos os aspectos 
do ciclo de vida dos produtos, da matéria bruta à eficácia e 
segurança da obtenção do produto final. 

 
Figura 3. Os 12 princípios da Química verde. 

 A seguir, serão descritos, de forma resumida e geral, os 
princípios básicos da Química Verde.  
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• PREVENÇÃO 

 É mais viável economicamente evitar a formação de 
residuos do que tratá-los posteriormente da sua geração [16]. 
Isto também evita termos que lidar com consequências para a 
saúde da população e para o meio ambiente em geral, o que 
aumenta ainda mais a sua viabilidade econômica. 

• ECONOMIA ATÔMICA 

Desenvolvimento de métodos sintéticos que sejam capazes 
de maximizar a integração de todos os materiais de partida no 
produto final [17]. Isto quer dizer que os átomos dos reagentes 
envolvidos em uma reação química devem se transformar em 
produtos com a menor quantidade de subprodutos possível. 

• SÍNTESES COM COMPOSTOS DE MENOR 
TOXICIDADE 

Sempre que viável, deve-se desenvolver métodos sintéticos 
que utilizem e gerem substâncias que tenham a menor 
toxicidade possível no que se refere à contaminação do meio 
ambiente e à saúde humana e animal [18]. Nesse sentido, 
processos como o da produção de biodiesel utilizam etanol ao 
invés de metanol, devido à sua alta toxicidade e  por ser 
oriundo de fontes não renováveis. 

• DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS 
SEGUROS 

Desenvolvimento de novos produtos que tenham uma maior 
eficácia no cumprimento das funções desejadas, tendo em 
consideração a redução de sua toxicidade [19]. Ou seja, após a 
realização da função desejada, os produtos não devem causar 
danos ao meio ambiente. 

• REDUZIR O USO DE SUBSTÂNCIAS 
AUXILIARES  

Utilização da menor quantidade possível de substâncias 
auxiliaries como os agentes de purificação, os secantes e os 
solventes. E, quando o uso for inevitável, deve-se buscar a 
utilização de substâncias menos tóxicas possíveis [20]. Isto, 
além de gerar maior segurança ambiental e humana, também 
pode contribuir para a economicidade da indústria. 

• EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 Reconhecimento dos impactos ambientais e econômicos 
ocasionados pelo uso de energia em vários processos, 
minimizando os mesmos. Se viável, o processo químico deve 
ser conduzido à temperatura e pressão ambientes [21]. 

• UTILIZAR MATÉRIAS-PRIMAS RENOVÁVEIS 

 Preferir a utilização de matéria-prima oriunda de fontes 
inesgotáveis. A matéria-prima deverá ser, preferencialmente, 
renovável, sempre que tecnicamente e economicamente viáveis 

[3]. Note-se que considerações econômicas de curto prazo 
podem diminuir a atratividade de certas alternativas 
renováveis, mas a precificação dos custos de limpeza e dos 

efeitos deletérios para a sociedade e para o meio-ambiente 
devem ser embutidos nos custos, de forma a avaliar o real 
custo econômico e social de cada produto. 

• EVITAR A FORMAÇÃO DE DERIVADOS 

 Redução ou prevenção da derivatização desnecessária, pois 
tais etapas exigem reagentes adicionais, além da possibilidade 
de formação de resíduos no final [22]. 

• POTENCIALIZAR A CATÁLISE 

Deve-se optar pela utilização de catalisadores, tão seletivos 
quanto possível, em substituição aos reagentes 
estequiométricos para aumentar a velocidade e o rendimento 
dos processos químicos [3] [23]. 

• DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 
BIODEGRADÁVEIS 

Os produtos químicos têm que ser desenvolvidos de maneira 
tal que, ao final de sua utilidade, se segmentem em produtos de 
degradação inócuos, ou seja, em substâncias que não reagem 
com nenhuma outra substância, e não persistam no ambiente 
[24]. 

• ANÁLISE EM TEMPO REAL PARA A 
PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO 

Os métodos analíticos precisam ser desenvolvidos para que 
permitam o monitoramento ou controle do processo, em tempo 
real, antes da geração de substânicas nocivas [25]. Ou seja, 
todo o material industrial, sejam reagentes, produtos ou 
resíduos devem ser periodicamente analisados com o objetivo 
de detectar qualquer possível irregularidade ou contaminação 
indesejada. 

• QUÍMICA SEGURA PARA A PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES  

As substâncias, tal como a forma pela qual uma substância é 
usada em um processo químico, precisam ser escolhidas com o 
propósito de reduzir a possibilidade de acidentes químicos, 
envolvendo vazamentos, explosões e incêndios [20]. Portanto, 
todo o cuidado na escolha das substâncias químicas a serem 
utilizadas no processo deve ser tomado a fim de evitar 
acidentes.  

 

VI. MAPEAMENTO DAS EMPRESAS QUE 

TRABALHAM  COM QUÍMICA  VERDE 

Neste tópico, iremos abordar sobre algumas das principais 
indústrias que trabalham com a Química Verde. 

• EMPRESAS 

Atualmente, as indústrias que trabalham com química, 
principalmente, estão sendo impulsionadas a buscarem meios 
para se tornarem sustentáveis, devido aos riscos dos resíduos 
químicos proporcionam ao meio ambiente. A seguir, iremos 
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abordar algumas das empresas que se inovaram ao fabricar 
produtos que tem menor potencial de impacto negativo ao 
meio ambiente. 
 A Basf, indústria química alemã, é uma das principais 
empresas que trabalham com a Química Verde. A mesma 
desenvolve produtos em diversas áreas industriais, dentre elas 
está a indústria automotiva e de transporte, na qual possui uma 
grande importância para economia. A Basf é tida como líder 
mundial em catalisadores de processos e é responsável pelo 
desenvolvimento de catalisadores verdes, contribuindo, desta 
forma, para o combate à poluição [28] [29]. 
 A Amyris Biotechnologies, empresa americana de 
biotecnologia, desenvolve produtos renováveis integrados que 
viabilizam alternativas sustentáveis para produtos derivados do 
petróleo em vários setores industriais, tem-se como exemplo a 
gasolina comum sendo susbtituída pela produção de 
combustível à base de cana-de-açúcar para ser utilizado em 
aviões [30]. 

 Assim como as empresas supracitadas, a Braskem 
também trabalha com a visão de responsabilidade com o 
desenvolvimento sustenável. A indústria tem a sua produção 
voltada para resinas termoplásticas, como polietileno (PE), 
polipropileno (PP) e policloreto de vinila. E, em 2010, através 
do lançamento do primeiro polietileno oriundo de fonte 
renovável, a mesma se tornou líder mundial na área dos 
biopolímeros [26] [27].   

Este plástico verde é uma grande inovação no contexto da 
química verde. Posto isto, vamos analisar primeiramente o 
polietileno, que é o produto a ser substituído, para depois 
analisar o plástico verde com mais detalhes, de acordo com os 
objetivos expostos no início deste artigo. 

 

VII.  POLIETILENO 

O polietileno (PE) é uma das poliolefinas mais abundantes e 
utilizadas no mundo, devido às suas características físico-
químicas atrativas, como alta resistência química e mecânica, 
além de ser inodoro e atóxico.  

O PE possui várias aplicações, especialmente na produção 
de recipientes ou embalagens para diversos produtos. No 
entanto, posto que podem ser substituídos facilmente, após 
uma curta vida, os PE são descartados para o meio ambiente. 
Devido à sua resistência à degradação, mantém-se no meio 
ambiente por longos períodos, provocando sérios problemas 
ambientais de contaminação e malefícios aos animais e outras 
espécies de organismos vivos [31] [32]. 

A representação química do polietileno consiste em uma 
matriz de grupos –CH2–, tendo a possibilidade de acrescentar 
ramos de cadeia curta e longa na cadeia principal para 
produzir estruturas complexas, conforme Figura 4 [33]. 

 

 
Figura 4. Fórmula estrutural do PE. 

O polietileno convencional é produzido a partir da 
polimerização através da adição do etileno. Comumente o 
etileno é obtido por intermédio do craqueamento da nafta 
proveniente do refino do petróleo. Após o craqueamento é 
submetido à etapa de purificação onde ocorrerá a 
transformação do etileno (ou eteno) em polietileno. Por fim, os 
produtos são modificados fisicamente e/ou quimicamente 
através do processo de polimerização, dando origem ao 
produto final [34]. 

Dados os problemas ambientais gerados e o fato de ser 
derivado de uma fonte não renovável, seria extremamente 
interessante haver o desenvolvimento de uma alternativa 
ambientalmente superior, o que foi feito por uma indústria 
brasileira. Na próxima seção, será apresentada esta alternativa, 
o polietileno verde, um produto desenvolvido por uma 
empresa petroquímica brasileira. 

 

VIII.  POLIETILENO VERDE  

O polietileno verde (PE), que também recebe o nome de 
plástico verde; polímero verde; biopolietileno; biopolímero; 
resina polimérica ou resina verde, é o primeiro plástico 
certificado, mundialmente, que possui o processo de obtenção 
a partir de uma fonte renovável (cana-de-açúcar), 
diferentemente do polietileno tradicional, que é produzido a 
partir de uma fonte não renovável (nafta) [4]. 

A produção do polietileno verde se dá a partir do etileno 
obtido por meio da desidratação do etanol.  Dessa maneira, a 
indústria petroquímica torna-se pioneira na área de 
desenvolvimento do plástico verde [4] [35].  No Brasil, em 
razão das vantagens climáticas do país e da extensão territorial 
disponível para o desenvolvimento dessa cultura, a produção 
do polietileno verde usando a cana-de-açúcar é 
economicamente viável [4].  

Atualmente, o Brasil é o maior produtor e fornecedor de 
cana-de-açúcar no mundo, tendo cerca de 657 milhões de 
toneladas da matéria-prima produzidas na safra 2016-2017 e 
utilizadas para fabricação de etanol ou açúcar [36].  

Em relação à cadeia de produção do plástico verde, há cinco 
etapas principais. A primeira etapa refere-se ao cultivo da 
cana-de-açúcar, onde os produtores vendem a sua produção 
para as usinas. Logo após, as usinas fornecem o etanol 
(segunda etapa). Na terceira etapa, está a indústria 
petroquímica (analisada em questão), responsável pela 
transformação de etanol para eteno verde e do eteno verde 
para o polietileno verde. A quarta etapa inclui as empresas 
transformadoras de plástico, transformando o polietileno verde 
em variados produtos. Ressalta-se que o polietileno verde 
pode ser usado na quarta etapa sem alteração dos processos 
produtivos. E, por fim, a quinta etapa envolve o consumo, ou 
seja, é onde estão os compradores dos produtos, sendo eles: 
atacadistas, varejistas e/ou consumidores finais, conforme a 
estratégia de vendas de cada indústria de transformação [37].  

O polietileno verde é um biopolímero, obtido por fontes 
renováveis que possui maior potencialidade para a substituição 
de produtos que são de fonte petroquímica, com aplicabilidade 
no segmento de embalagens, visto que elas podem ser 
recicladas e biodegradáveis. É válido ressaltar que ele é 
quimicamente idêntico ao polietileno convencional, portanto, 
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seja qual for o tratamento realizado em termos de reciclagem, 
também pode ser aplicado ao convencional. Há diversos países 
que já utilizam essa nova tecnologia, onde é chamado I’m 
green, recebe esse nome devido à sua origem verde [38]. 
 Algumas das vantagens do polietileno verde estão descritas 
na Figura 5. 

 
Figura 5. Polietileno Verde. 

 A Figura 6 apresenta uma análise comparativa da rota 
química envolvida tanto na produção do polietileno verde 
quanto do polietileno fóssil. Percebe-se que a fabricação do 
plastico verde é bem semelhante ao convencional, sendo que 
somente a material-prima os difere. 

 
Figura 6. Polietileno verde versus polietileno fóssil (Modificado de 

Núñez [40]). 

Proveniente da utilização da cana-de-açúcar em vez do 
petróleo, o plástico verde se torna um recurso renovável. É 
possível ver através da Figura 7 que, com a utilização da cana-
de-açúcar, existe a proporção de 2,78 toneladas de CO2 da 
atmosfera para cada 1 tonelada de polietileno verde produzida. 
O “sequestro de carbono” realizado pela planta, ao absorver 
gás carbônico da atmosfera durante seu crescimento, 
possibilita garantir que o bioplástico captura esse gás de efeito 
estufa. A matéria-prima empregada viabiliza o conceito de 
sustentabilidade, visto que a mesma é totalmente renovável. 
Durante o processo de desidratação do etanol, primeiro 
processo da fabricação do polietileno verde – como visto na 

Figura 6 – tem-se o reaproveitamento da água, tendo, dessa 
maneira, a redução de resíduos dessa etapa [39] [40]. 

 
Figura 7. Balanço de CO2 (Adaptado de Plástico Virtual [41]). 

 Toda tecnologia tem seus prós e contras, e isto não seria 
diferente com o plástico verde. O mesmo apresenta diversas 
vantagens ao meio ambiente, destacando-se a redução da 
emissão de gases poluentes do efeito estufa. Porém, possui 
algumas desvantagens, sendo apresentadas na Tabela 1. É 
sabido que o processo de transformação deste biopolímero é 
idêntico ao do polímero fóssil. Diante disso, ao final do 
processo, a tecnologia desenvolvida faz com que o plástico 
verde fique com características idênticas do plástico 
convencional, sendo, portanto, não biodegradável. Dessa 
forma, o CO2 capturado permanece fixado por todo o período 
de vida do plástico. Outro ponto a ser abordado é o tempo de 
decomposição sendo equivalente ao do plástico fóssil, visto 
que o plático verde é uma fonte renovável e não 
biodegradável, onde o seu diferencial é a redução dos 
impactos provocados pela indústria no seu processo de 
produção. Avaliando economicamente, é possível concluir que 
a quantidade de produto final de plástico verde obtida possui 
um custo significamente maior que a mesma quantidade do 
plástico convencional, esse aumento pode ser explicado pela 
necessidade de uma vasta área de plantio, condições climáticas 
adequadas, aumento do consumo de água, insumos e pela 
competição direta com a produção do etanol combustível à 
base de cana-de-açúcar [40]. 

Vantagens Desvantagens 

Recurso renovável 
Mesmas características do 

polietileno convencional (ao 
final do processo) 

Retira CO2 da atmosfera 
Tempo de decomposição do 

plástico verde é igual ao 
convencional 

Matéria-prima 100% 
renovável 

Produção de cana-de-açúcar 
em larga escala 

Reutiliza a água no processo 
de desidratação do etanol 

Custo elevado 

Tabela 1. Vantagens e desvantagens do Plástico verde (Adaptado de 
Núñez [40]). 
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IX. CONCLUSÕES 

Cada vez mais, a defesa do meio ambiente tem se tornado 
um assunto presente em diversas pautas de discussão nos 
governos, impulsionando, dessa forma, as indústrias a 
buscarem meios para se tornarem sustentáveis. 

Isto é, particularmente verdadeiro, quando se trata das 
indústrias petroquímicas, pois estas são vistas como 
responsáveis por algumas das causas que vêm ocasionando o 
alerta climatológico e de degradação de nossos recursos 
naturais. No entanto, tais indústrias possuem uma função 
preponderante para abrandar e reverter esta situação de alerta. 

Tendo em vista este cenário, a Química Verde surgiu com o 
objetivo de tornar a química uma aliada do meio ambiente, o 
que pode ser conseguido através da aplicação de novas 
tecnologias e reações químicas e o desenvolvimento de 
produtos que não gerem poluição ao meio ambiente.   

A partir destes conhecimentos, nós procuramos as empresas 
que trabalham com tal linha de pensamento no setor químico 
brasileiro. 

Usando como base os 12 princípios da química verde, que 
visam o aprimoramento dos processos químicos executados, 
diversas empresas buscaram aplicá-los para desenvolver ou 
aperfeiçoar os seus produtos, com o objetivo de auferir 
benefícios para a indústria em vários campos, sendo eles: 
social, econômico e ambiental.  

Percebeu-se uma tendência de aumento no uso de tais 
princípios no Brasil e no mundo, e vários produtos oriundos 
dessa tecnologia foram inseridos no mercado. A Braskem, uma 
grande empresa do ramo, desenvolveu produtos de alta 
qualidade e afirma que estes possuem as mesmas 
características físicas e a versatilidade do convencional ao 
implementar os princípios da química verde nos seus 
processos químicos realizados na indústria. 

Com as pesquisas abrangidas no trabalho, observou-se que o 
Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar, o que viabilizou 
economicamente e favoreceu o desenvolvimento do plástico 
verde, criado por uma indústria petroquímica brasileira, visto 
que tal produto foi desenvolvido a partir desta matéria-prima 
de fonte renovável. Dessa forma, há vantagens que englobam 
tanto o setor industrial químico quando o setor agrícola.  

Outro fator importante é que tal produto desenvolvido 
proporciona um ganho considerável à preservação do meio 
ambiente, visto que o mesmo é capaz de capturar quase 3 
toneladas de CO2 para cada 1 tonelada de polietileno verde 
criada, sendo que, em contrapartida, o plástico comumente 
utilizado (convencional) emite 2 toneladas de CO2 para da 1 
tonelada de polietileno criada. 
 Como sugestão para trabalhos futuros, destaca-se um 
levantamento, em termos quantitativos, em relação ao custo 
econômico das empresas ao aplicar tal tecnologia para 
aperfeiçoar os processos químicos para fabricação de produtos 
mais sustentáveis. Além disto, deve-se analisar e pensar a 
questão da contaminação ambiental causada pela pouca 
reutilização deste produto (seja verde ou não), de forma a 
mitigar as consequências do seu uso para o meio ambiente. 
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