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SOBRE A ERT
A Earth Renewable Technologies é uma empresa que nasceu na
Universidade de Clemson, Carolina do Sul, com o objetivo de
revolucionar o mercado de polímeros.
Com o intuito de promover o desenvolvimento de uma economia
circular, a empresa vem desenvolvendo tecnologias que entregam
ao mercado soluções sustentáveis.
Em agosto de 2021 a empresa trouxe para o Brasil sua proposta
inovadora de atuação, com a inauguração de sua planta industrial
em Curitiba.
As soluções sustentáveis da ERT estão voltadas para a produção de
bioplásticos compostáveis, que possuem origem renovável a
partir da cana-de-açúcar.

RESÍDUOS PLÁSTICOS E ORGÂNICOS: CENÁRIO ATUAL

Panorama mundial atual
Resíduos Plásticos no Brasil
Lixo orgânico no Brasil
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PANORAMA MUNDIAL ATUAL
Segundo a pesquisa publicada na revista Science Advances, estima-se que desde 1950, 6,3 bilhões
de toneladas de material plástico se tornaram resíduos e deste montante mais de 75% foi
depositado em aterros.
Em um levantamento feito pela Fundação alemã Heinrich Böll, constatou-se que o consumo de
plástico no mundo disparou devido à pandemia do coronavírus. Isso se deve à maior demanda
por produtos descartáveis e ao aumento no consumo de embalagens.
Por fim, de acordo com o relatório emitido em 2021 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente, os materiais plásticos representam 85% dos resíduos que chegam até os oceanos.

Alterações nos ecossistemas oceânicos;
Desaparecimento de espécies;
Contaminação de alimentos de origem marinha;
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Prejuízos econômicos.

RESÍDUOS PLÁSTICOS NO BRASIL

Com uma produção anual de cerca de 11 milhões de toneladas, o Brasil é o 4° país do mundo
que mais produz lixo de origem plástica, segundo dados do WWF.
Deste montante, menos de 2% é reciclado, indicando uma média muito inferior à média mundial,
que é de 9%.
O gráfico abaixo ilustra a situação alarmante na qual o país se encontra em relação a este tema:
Não é coletado
9%

Das mais de 11 milhões de toneladas

Aterros Sanitários
69.4%

Descarte Irregular
21.6%

LIXO ORGÂNICO NO BRASIL
De acordo com dados de 2019 do Ministério do
Meio Ambiente, o Brasil produz em média 40
milhões de toneladas de lixo orgânico por
ano.
Esse montante corresponde à aproximadamente
metade dos resíduos urbanos gerados no país,
sendo que apenas 1% dele é reaproveitado
para a produção de adubo ou geração de
energia.
1% reaproveitado

Lixo orgânico
40mi ton/ano
Lixo reciclável
40mi ton/ano

99% rejeitado

Em 2010 foi lançada no Brasil a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS). O documento
ressalta a importância do reaproveitamento do
material através da compostagem. Tal prática
diminui a emissão de metano à atmosfera, além da
possibilidade de contaminação do solo e de
corpos hídricos.

BIOPLÁSTICOS COMPOSTÁVEIS

O que são bioplásticos?

Quais as diferenças entre plásticos
biodegradáveis e compostáveis?
Quais as vantagens dos plásticos
compostáveis?

Quando utilizar plásticos
compostáveis?
Como identificar plásticos
compostáveis?

Como descartar
plásticos compostáveis?
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O QUE SÃO BIOPLÁSTICOS?
De acordo com a European Bioplastics, um plástico é
definido como bioplástico caso seja produzido a partir
de fontes naturais (biobased), seja biodegradável
ou apresente ambas as características.

Os materiais plásticos podem ser divididos em uma
matriz a partir de dois critérios básicos: sua origem e
seu fim de vida.

Origem natural

PE, PET, PA e
PPT

PLA, PHA,
PBS e
Blendas com
amido

PE, PP e PET

PBAT e PCL

Origem fóssil

Biodegradáveis

Biodegradável: Característica atribuída a um material
que pode ser convertido em alguma substância natural
pela ação de um microorganismo.

Não-biodegradáveis

Biobased: Produtos parcialmente ou totalmente
oriundos de matérias-primas naturais, como plantas.

QUAIS AS DIFERENÇAS ENTRE PLÁSTICOS
BIODEGRADÁVEIS E COMPOSTÁVEIS?

A biodegradabilidade de um material é caracterizada pelo simples fato
de um microorganismo ser capaz de convertê-lo em água, CO2 e
biomassa, em um tempo que pode variar de meses até anos.
Já a compostabilidade é definida a partir de critérios mais rigorosos.
Para ser compostável, o material deve se desintegrar sob condições
específicas, conforme previsto pelas normas que serão apresentadas
mais à frente, tendo o tempo definido de no máximo 6 meses para
este processo.
Desta forma, todos os plásticos compostáveis são biodegradáveis,
porém nem todos os plásticos biodegradáveis são compostáveis.

QUAIS AS VANTAGENS DOS PLÁSTICOS COMPOSTÁVEIS?
Redução do volume de resíduos acumulados em aterros e depositados
na natureza, visto que o tempo de degradação dos plásticos
compostáveis é significativamente menor.
Minimização da pegada de carbono, devido ao processo produtivo
adotado e à devolução de boa parte do carbono à natureza sob a forma
de CO2.
Solução ideal para plásticos que sejam contaminados ou misturados a
resíduos orgânicos, visto que nestas condições a reciclagem comum
torna-se mais difícil.

QUANDO UTILIZAR PLÁSTICOS COMPOSTÁVEIS?
Existem algumas situações nas quais o uso de plásticos compostáveis é altamente recomendável.
Seguem abaixo alguns exemplos delas:
No caso dos plasticos de uso
unico (single-use plastics), que
normalmente são descartados
após apenas um uso, gerando
um grande montante de
resíduos. Alguns exemplos são:
pratos, talheres e canudos.

Materiais que têm contato direto
com alimentos, o que impossibilita
a sua reciclagem. Usualmente tais
materiais são destinados a aterros e
se decompõe apenas após
centenas de anos.

Situações nas quais normalmente
são utilizados materiais de dificil
reciclagem, devido às suas
catacterísticas físico-químicas,
como o isopor.

COMO IDENTIFICAR PLÁSTICOS COMPOSTÁVEIS?
Para que um material plástico possa ser definido como compostável, ele deve ser certificado por
alguma norma internacional, sendo a EN13432 a principal para esta categoria de produtos.
A EN13432 foi redigida pelo Comitê Europeu de Normalização e serve como uma ferramenta de
padronização, que estabelece uma série de características necessárias que um plástico deve ter
para poder ser considerado compostável. Seguem algumas características impostas pela norma:

Ao menos 90% do material
deve ser desintegrado num
intervalo de 12 semanas

Deve ser feita uma análise
relativa à presença de metais
pesados no material

No mínimo 90% da massa do
polímero deve ser convertida
em CO2 dentro de 6 meses

Analisa-se a ecotoxicidade do
substrato após a compostagem,
garantindo o crescimento
adequado de espécies vegetais

COMO DESCARTAR PLÁSTICOS COMPOSTÁVEIS?

O destino mais adequado para os plásticos compostáveis é o
envio deles, junto aos resíduos orgânicos, para usinas de
compostagem.
Outra opção é a deposição destes materiais em composteiras
caseiras, nas quais torna-se possível a obtenção de um substrato
rico em nutrientes de maneira artesanal, contudo nestas
condições não são assegurados os 6 meses de decomposição.
De acordo com a certificação EN13432, em condições ideais de
compostagem os materiais se decompõe em até 6 meses.
O detalhamento do termo compostagem e as suas ramificações
serão apresentados na próxima seção deste documento.

COMPOSTAGEM
O que é compostagem?
O que é compostagem industrial?
Quais são os tipos de compostagem?
Indústrias de compostagem no Brasil
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O QUE É COMPOSTAGEM?
Podemos definir compostagem como sendo um processo natural de
degradação da matéria orgânica, influenciado pela ação de
agentes bióticos e abióticos.
Ela pode ser compreendida como a reciclagem da matéria orgânica,
visto que através dela tem-se a biodegradação dos rejeitos e
conversão deles em nutrientes extremamente importantes para o
solo.
Assim, é possível obter um substrato propício para o plantio e
desenvolvimento de espécies, além de devolver ao solo grande parte
do carbono que foi retirado dele para a fabricação do bioplástico.
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O QUE É COMPOSTAGEM INDUSTRIAL?

A compostagem industrial nada mais é que a realização do processo
de compostagem do material orgânico em plantas industriais
próprias para isso.
Composteiras industriais possuem a capacidade de operar com
grandes montantes de material orgânico, sendo alternativas viáveis
para a substituição dos aterros sanitários.
Durante seu ciclo, uma composteira passa por diferentes fases sendo
a mais importante delas a termofílica, quando os micro-organismos
atingem sua atividade máxima.
Dentre as diferentes técnicas aplicadas em composteiras industriais,
as principais delas são: em leiras, vasos e em pilhas estáticas
aeradas, as quais serão definidas a seguir.

Imagem: Freepik.com

QUAIS SÃO AS TÉCNICAS DE COMPOSTAGEM INDUSTRIAL?
Compostagem em leiras

Compostagem em vasos

Compostagem em
pilhas estáticas aeradas

Esta técnica consiste na deposição do
material a ser decomposto em longas
pilhas ao ar livre. O material é
homogeneizado, de forma a garantir
uma uniformidade na umidade e na
temperatura, para que se tenha uma
atividade microbiana efetiva e a
decomposição possa ser acelerada.

Conforme o nome sugere, esta
modalidade de compostagem é
conduzida
em
vasos
ou
tambores
nos
quais
as
condições de temperatura e
umidade podem sofrer um
ajuste mais fino, havendo
possibilidade de agitação.

Por fim, na compostagem em pilhas
estáticas aeradas tem-se a alocação do
material previamente homogeneizado
em uma pilha. Usualmente esta pilha é
construída sobre uma rede de tubos
que injetam ao montante um fluxo de
ar, garatindo que o sistema seja
homogêneo.
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INDÚSTRIAS DE COMPOSTAGEM NO BRASIL

De acordo com a associação de Composteiros do Brasil,
atualmente existem 98 empresas e projetos de compostagem
no Brasil, para onde resíduos orgânicos e plásticos compostáveis
podem ser destinados.
As unidades de compostagem encontram-se espalhadas pelo
país, com unidades em todas as regiões.
Clicando aqui você pode conferir o mapa apresentado ao lado,
descobrindo qual a unidade mais próxima a você e conhecendo
os detalhes de cada um dos projetos listados.
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