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Produtos em Poliestireno, PVC, ABS, Nylon e PET biodegradáveis? Não vem que não tem 

Apelos e produtos no mercado brasileiro fabricados com poliestireno (PS) rotulados como 

biodegradáveis. 

Até os dias de hoje não existem comprovações, nem trabalhos científicos revisados e publicados, 

nem laudos independentes e confiáveis que comprovem a biodegradação destes produtos plásticos 

com o uso de aditivos, sejam eles aditivos enzimáticos, biodegradáveis, oxibiodegradáveis, ou seja lá 

o que forem.  

E por que não são biodegradáveis? 

Segundo especialistas* na área de degradação e biodegradação de polímeros, membros da ASTM, a 

degradação e posterior biodegradação de produtos em PS e PET é muito lenta e reduzida. Além 

disto, diferentemente do Polietileno (PE) e do Polipropileno (PP), os polímeros PS e PET possuem 

anel benzênico na sua estrutura molecular. 

Segundo ampla pesquisa, e estes mesmos especialistas, não existe no mundo nenhum produto 

comercial em PS ou PET realmente biodegradável. Não existe nada além de algumas tentativas e 

estudos que não conseguiram sustentar a sedutora denominação de biodegradável fundamentada 

em provas baseadas em normas. 

Portanto, desconfie de todos os produtos em PS e PET rotulados como sendo biodegradáveis. Exija 

provas independentes e acreditadas, segundo normas de biodegradação, que comprovem que é 

biodegradável de verdade. Do contrário, estes produtos vão apenas fragmentar e gerar ainda mais 

poluição e microplásticos. 

Entre em contato com a empresa que está comercializando, usando ou distribuindo estes produtos e 

peça provas de biodegradação. Se não tiver respostas e provas, denuncie. Procure o Procon da sua 

cidade, o http://www.conar.org.br/, o site Consumidor.gov.br e o Reclame Aqui caso se sinta 

enganado. 

Como reconhecer estes produtos em PS, PET e PVC. Basta procurar estes símbolos abaixo. Se estiver 

escrito que é biodegradável desconfie e desafie a apresentar provas. 

 

 

http://www.conar.org.br/
https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/?1564514920603
https://www.reclameaqui.com.br/
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*Especialistas sobre biodegradação de produtos em PS e PET com aditivos: 

Prof. Dr. Graham Swift 

Graham Swift, Ph.D. (University of London, UK.) in 1958  

Polymer plastics scientist with 30 years of experience in developing and testing biodegradable 

plastics and polymers. 

Many patents and publication in biodegradables 

International speaker and conference organizer in biodegradable polymers and plastics 

Consultant to oxo-biodegradable producers. 

ASTM founding member of D 20.96 subcommittee assigned to develop test methods for 

biodegradable plastics 

Prof. Dr. Emo Chiellini 

Professor of Chemistry & Chemical Fundamentals of Technologies - Faculty of Engineering - 

University of Pisa, Pisa (Italy) 

Prof. Dr. Telmo Francisco Manfron Ojeda 

Professor do IFRS, área de Meio Ambiente, campus Porto Alegre. Graduado em Engenharia Química 

na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1980. Mestrado sanduíche pelo Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais (PPGEM) da UFRGS e pelo 

Institut für makromolekulare Chemie da Universidade Albert-Ludwig (Freiburg, Alemanha) em 1984. 

Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais (PGCIMAT) da UFRGS, 

parcialmente realizado no Centro de Pesquisas Giulio Natta (Basell, Ferrara, Itália em 1996. 

Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo da Faculdade de Agronomia da 

UFRGS em 2008. Experiência acadêmica de aproximadamente 5,5 anos nos cursos de Engenharia 

Química e Engenharia de Plásticos da Universidade Luterana do Brasil, de aproximadamente 1,5 anos 

no IFSul, campus Sapucaia do Sul, e de 5 anos no IFRS campus Porto Alegre. Participou de 2 co-

orientações de tese de mestrado, 5 bancas de defesa de doutorado e 21 de mestrado. É inventor 

com 5 patentes nacionais e 1 internacional. É autor de 6 publicações em periódicos internacionais, e 

2 em nacionais. É autor de 2 capítulos de livros, sendo 1 nacional e outro internacional. É autor de 23 

publicações em anais de congressos. É membro do comitê científico da "Oxo-Biodegradable Plastics 

Association", Londres, Inglaterra. Foi o primeiro diretor eleito da ABPol Sul (2000), revisor de três 

revistas internacionais e três nacionais. Foi consultor ad-hoc para avaliação de projetos do Núcleo de 

Assessores em Tecnologia e Inovação (NATI) do CNPq (2005-2008). É membro da associação ASTM. 

 

 

 


