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Introdução 

Em Belo Horizonte – MG, no início de 2011, as 
embalagens convencionais de polietileno (PE), 
normalmente fornecidas pelo comércio no ato de 
compra de um produto qualquer, tiveram sua 
veiculação proibida devido ao fato de serem 
descartadas indevidamente, gerando resíduos que 
tem baixa taxa de degradação, causando sérios 
danos ambientais. Desde que foi homologado, o 
Decreto nº 14.367

1
 regulamentou a Lei nº 9.529/08 

que “Dispõe sobre a substituição do uso de saco 
plástico de lixo e de sacola plástica por saco de lixo 
ecológico e sacola ecológica, e dá outras 
providências”. A imposição da lei mexeu com os 
costumes e práticas de comerciantes e 
consumidores da capital mineira.  
 
O presente trabalho avaliou a composição das 
embalagens fornecidas aos consumidores que 
traziam em seus rótulos informações como “sacola 
oxi-biodegradável” ou “biodegradável” através de 
espectroscopia no infravermelho (FTIR) e análises 
por Raios X. 
 

Foram adquiridas (ao preço de 0,19R$) 105 sacolas 

plásticas em estabelecimentos distintos de Belo 

Horizonte entre os meses de Março e Abril do ano 

de 2012, no período em que a lei celebrava um ano 

de vigor. Apenas uma pequena parcela (6 unidades) 

destas sacolas não apresentava nenhuma 

informação ou rotulagem em sua parte externa. 

Após uma triagem, foram constatadas 42 amostras 

de mesmo fabricante, fornecedor, cor e formato, o 

que fez com que se reduzisse o total de amostras a 

62 sacolas a analisar. Estas foram analisadas 

diretamente sobre o cristal de seleneto de zinco do 

módulo UATR do espectrofotômetro Spectrum Two 

FT-IR da Perkin Elmer. Os espectros obtidos foram 

comparados a padrões de PE fornecidos pelo 

fabricante do equipamento ou com espectros de 

materiais biodegradáveis (poli-hidroxibutirato-

valerato, PHBV) fornecidos pela ABICOM (Ass. 

Bras. de Polímeros Biodegradáveis e 

Compostáveis).  Algumas sacolas foram submetidas 

a calcinação em fornos de mufla a 260
0
C e as 

cinzas foram analisadas em um Microscópio 

Eletrônico de Varredura - JEOL JSM - 6360LV do 

Centro de Microscopia da UFMG. 

Resultados e Discussão 

Os resultados foram organizados na tabela a seguir. 
  
Tabela 1: Percentagens dos materiais de cada tipo 

de sacola analisada 
MATERIAL DA SACOLA PORCENTAGEM (%) 

Polietileno (PE) 80 

Biodegradável (PHBV) 20 

A grande maioria (80%) apresenta espectros 

referentes ao polietileno com bandas referentes aos 

estiramentos C-H (absorvidos na faixa de nCH = 

2916 e   2848cm
-1

), vibração angular assimétrica do 

CH2 (nCH2ASS = 1472 e 1462cm
-1

) e vibração no 

plano do CH2 (nCH2ROCK = 730 e 718cm
-1

). As 

amostras compostas por PHBV (20%) foram 

facilmente diferenciáveis das compostas de 

polietileno por apresentar bandas intensas de 

estiramento da carbonila (nCOAX = 1756 e 1712cm
-1

), 

à vibração do grupo éster (nCCOOC = 1269, 1181, 

1086 e 727cm
-1

). As amostras submetidas a análise 

por Raios X não indicaram a presença de metais 

pesados ou de cobalto o que poderia caracterizar 

tais sacolas como oxi-biodegradáveis pelo fato de 

metais catalisarem e decomposição de certos 

polímeros por fotocatálise
2
. 

Conclusões 

Podemos concluir através da aplicação direta da 
espectroscopia molecular que do total de 105 
sacolas analisadas apenas 20% são, realmente, 
compostas de um polímero cujo potencial de 
biodegradação por compostagem é considerada 
como aceitável. O Decreto que legitimou uma lei tão 
importante como a 9.529/08, não é claro quanto ao 
seu cumprimento e fica ao fabricante, revendedor ou 
comerciante apenas ter que deixar impresso em seu 
rótulo que a sacola cumpre com a regulamentação 
exigida. Os legisladores não criaram uma forma de 
controle de qualidade daquele material que está 
sendo comercializado e, uma vez que visualmente 
são idênticos, polímeros de diferentes composições 
estão sendo distribuídos.  
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