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Normalmente a potencialidade de um dado material para 
fins de reciclagem é feita com base na produção do material, 
fornecida pelo setor industrial. Levantamentos realizados nos 
resíduos propriamente ditos são mais raros, dadas as dificuldades 
já listadas no Capítulo 1, referentes ao manuseio de uma 
amostragem relativamente grande que garanta uma representa-
tividade estatística para uma posterior subdivisão. A análise 
sobre a produção apresenta aspectos complexos, como a precisão 
quantitativa da finalidade dos produtos. Com plásticos isso se 
torna um problema mais evidente, na medida em que boa parte 
de seus produtos finais alimentam o segmento de embalagens 
descartáveis. Considerar a produção desse segmento para fins 
de estimativa de reciclagem é muito mais próximo da realidade 
do que considerar a produção, por exemplo, de tubos de PVC. 
Isso porque se trata de um produto plástico que segue majorita-
riamente para o segmento de construção civil, apresentando 
alta durabilidade e um impacto diminuto nos resíduos sólidos 
urbanos. 

Este capítulo apresentará estudos sobre a produção dos 
principais plásticos, de 1995 a 2001, segundo dados extraídos 
dos Anuários da Indústria 01Iímica Brasileira, publicados pela 
Associação Brasileira da Indústria 01Iímica. Na realidade, os 
estudos têm por base o consumo aparente dos plásticos, que se 
traduz na soma da produção e da importação, subtraindo-se as 
exportações. Mais correto, ainda, seria a subtração também de 
dados sobre as vendas internas para exportação (VIPE), porém 
isso não foi feito em razão da dificuldade de obter dados para 
cada um dos plásticos. Um panorama da indústria petroquímica 
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nacional também será apresentado, com ênfase em alguns 
produtos que originam os plásticos. 

Dessa maneira, serão obtidos dados sobre os insumos e os 
próprios plásticos, o que pode ser útil para estabelecer estratégias 
de reciclagem química8 (no caso de insumos ou mesmo de 
plásticos), termoquímica9 (para insumos) ou mecânica10 

(aplicável no caso dos plásticos), no sentido de substituição de 
importações ou incremento de exportações. 

Este capítulo apresentará, ainda, estudos realizados em 
resíduos sólidos urbanos e será notado que esse tipo de estudo 
pode ser destinado à indústria da reciclagem na medida em que 
conseguem particularizar a geração de lixo, no caso, cidades de 
médio porte. 

Ao final, considerando o estudo dos resíduos como repre-
sentativo para todo o País (assim como o estudo sobre consumo 
aparente aplicável na comunidade geradora de lixo), será 
realizado um confronto dos dados de consumo aparente e 
descarte, em que serão obtidos subsídios para avaliar os impactos 
ambientais para cada plástico. Para auxiliar no entendimento 
desse confronto, serão listadas as principais aplicações dos 
plásticos em questão, de modo a fazer ressalvas quando um 
dado plástico (como o PVC, por exemplo), tiver como a maior 
parte de aplicações produtos duráveis. 

8 Reciclagem química consiste na reação contrária à síntese do polímero 
(ou seja, com base na destruição química do polímero por solventes), a partir da 
qual é possível obter seus insumos. Mais detalhes e aplicações no Capítulo 3. 

9 Reciclagem termoquímica consiste na reação com ênfase na destruição 
térmica do polímero, a partir da qual é possível obter gases dos quais podem ser 
fabricados plásticos. Mais detalhes e aplicações no Capítulo 3. 

10 Reciclagem mecânica consiste na realização de uma série de processos 
(como moagem, lavagem, secagem e reprocessamento que envolvem a fusão do 
material), a partir do qual um produto plástico é transformado no material em 
formato adequado à nova transformação ou em outro (ou no mesmo) produto. 
Mais detalhes e aplicações no Capítulo 3. 
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Os plásticos 

Os plásticos são classificados dentro de uma classe de 
materiais chamados polímeros, os quais podem ter uma 
infinidade de formas e funções. São polímeros os ácidos 
nucleicos, as proteínas, a seda, o baquelite e a borracha natural, 
dentre outros. 

Um polímero é uma molécula grande construída pela 
repetição de pequenas unidades químicas relativamente simples, 
compostas de ligações primárias (ligações covalentes, quimica-
mente fortes) de átomos de carbono e hidrogênio e, em muitos 
casos, de oxigênio, nitrogênio, cloro, etc. As macromoléculas 
podem ser unidas entre si por ligações secundárias, quimicamen-
te fracas, ou, ainda, por ligações primárias. 

Dos polímeros destaca-se a classe dos termoplásticos, 
polímeros que podem ser fundidos por aquecimento e 
solidificados por resfriamento. Qyando amolecidos, podem ser 
transformados em artigos com emprego de moldagem ou 
extrusão. Como exemplos listam-se: polietilenos, PP, PVC, PS 
ePET. 

Os plásticos são uma classe mais abrangente de materiais 
que engloba os que contém como componente básico um 
polímero sintético e que, embora sejam sólidos à temperatura 
ambiente em seu estado final, em algum estágio de seu 
processamento são passíveis de serem moldados por ação 
normalmente conjunta de calor e pressão. Nessa definição, além 
dos termoplásticos, enquadram-se as resinas termofixas, como 
baquelite e resina de poliéster insaturado. Esses polímeros 
possuem ligações primárias intermoleculares em grande número 
que impedem sua fusão (e solubilização). Neste livro, a palavra 
"plástico" está e continuará sendo utilizada como sinônimo de 
"termoplástico". 

As reações que originam os polímeros são chamadas de 
polimerizações, em que materiais, chamados monômeros, 
reagem entre si para formar as cadeias extensas. As polimeriza-
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ções podem ser divididas em dois tipos básicos, tendo por 
diferença principal a geração ou não de subprodutos: 

• Pofimeração de adição ou em cadeia: monômeros que se 
ligam em uma cadeia sem gerar subprodutos. A Figura 
2.1 exemplifica a polimerização em cadeia do polietileno, 
a partir do monômero etileno. 

CH2=CH 2 -..- CH 2-CH2 -

etileno (n) polietileno 

Figura 2.1 Esquema geral da polimerização do etileno para produção de 
polietileno. 

• Pofimeração de mecanismo por etapas ou condensação: 

monômeros que se ligam com geração de subprodutos, 
e a molécula resultante repete-se ao longo cadeia. A 
Figura 2.2 exemplifica a polimerização de mecanismos 
por etapas da poliamida 6.6 (nyfon 6.6). 

o o 
11 11 

n (H2N -( CH2J6 -NH2) + n (HO-C- (CH2J4 - C-OH)~ 

hexametileno diamina ácido adípico 

o o 
11 11 

n (H- ( NH- (CH2)6 -NH- C-(CH2J4 - C-) OH)+ (2n-1) H20 

nylon6.6 água 

Figura 2.2 Esquema geral da polimerização da hexametileno diamina e 
do ácido adípico para a produção da poliamida 6.6 (nylon 6.6). 

O processo de produção dos plásticos ocorre em várias 
unidades fabris. Nas refinarias ocorre a extração da nafta do 
petróleo a partir de processos de destilação. A nafta, por sua 
vez, é encaminhada a indústrias petroquímicas de primeira 
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geração para a produção de derivados. Nas petroquímicas de 
segunda geração, ocorre a síntese (polimerização) dos derivados 
em plásticos. Nas indústrias de terceira geração ocorre a transfor-
mação do plástico em produtos finais. 

A indústria de plásticos e o parque petroquímico brasileiro 

Os primeiros registros da indústria de plásticos no Brasil 
datam de 1957. Na época, era considerada um ramo incipiente 
da indústria química, com menos de cem unidades fabris 
espalhadas pelo País. Em oitenta e uma delas fabricava-se a 
caseína comercial, a partir da proteína homônima do leite, com 
grande utilização em impermeabilização, vedação e colas. Sete 
dessas indústrias fabricavam fios artificiais como nylon e raion 
e o restante, vinilite, celulóide, baquelite, fórmica e poliestireno 
[45]. 

Esse segmento industrial evoluiu de modo que, em 1993, 
a indústria brasileira de plásticos já representava cerca de 1,3% 
do Produto Interno Bruto (PIE) nacional, englobando mais de 
125 empresas na síntese (com 40 mil empregos diretos), 1.450 
na transformação (com 150 mil empregos diretos) e mais de 
400 na fiação e tecelagem de fibras têxteis artificiais e sintéticas 
(com 60 mil empregos diretos). Ou seja, na época, mais de um 
em cada mil brasileiros viviam diretamente do plástico [ 46]. 
Segundo dados do Anuário Estatístico do Brasil de 2000, 
publicado em 2001 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, a Indústria de Refino de Petróleo e Petroquímica 
foi responsável por 3,17% do Produto Interno Bruto brasileiro 
de 1999. No segmento petroquímico inclui-se a obtenção dos 
insumos e a síntese de plásticos que serão transformados em 
produtos finais. Segundo o mesmo anuário, a indústria de 
transformação de plásticos respondeu, em 1999, por 0,52% do 
PIE nacional [ 4 7]. 

Nas últimas décadas, houve o registro de uma verdadeira 
explosão no consumo de plásticos, o que apresentou reflexos 
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nos resíduos sólidos urbanos. Nos Estados Unidos, a maior 
potência industrial do mundo e o maior produtor e consumidor 
de plásticos (quase quatro vezes mais que o Brasil), a quantidade 
de plástico no lixo quintuplicou nos últimos 25 anos [ 48]. Em 
estudos feitos nos resíduos sólidos urbanos da cidade de São 
Paulo em 1927, 82,5% dos resíduos sólidos da cidade eram 
matéria orgânica, caindo para 64,4% em 1993. Em compen-
sação, em 1993 registrou-se 12,1% de plásticos no lixo 
paulistano, inexistentes em 1927 [38]. Na Europa, os plásticos 
representavam 1% do lixo urbano em 1960, saltando para 6% 
em 1980, enquanto os índices de outros materiais cresceram 
menos ou até diminuíram [ 49]. 

É possível imaginar o que aconteceu nos últimos dez anos 
com os resíduos urbanos brasileiros em relação à presença de 
PET. Até meados de 1980, o polímero servia exclusivamente à 
indústria têxtil, ou ainda em aplicações como fumes fotográficos, 
fitas de áudio e videocassete, além de chapas para radiografias. 
Tais utilizações, pelo caráter durável, raramente apresentavam 
sinais nos resíduos urbanos. Em 1989, a indústria brasileira 
registrou uma produção de 4 kt desse plástico somente para o 
abastecimento da indústria de garrafas de refrigerante, que 
nascia na época. O consumo anual de PET grau garrafa no 
País, ao final do século XX, já passava de 280 kt [50]. 

A baixa densidade (relação massa/volume) dos plásticos, 
aliada a outras propriedades como: inércia química, preço baixo 
e fácil moldabilidade, contribue para associar o plástico a 
benefícios à Natureza e ao ser humano. Estima-se que a utili-
zação dos plásticos em embalagens diminuiu de 30% para 1,5% 
o índice de perda de alimentos. A confecção de fibras sintéticas 
e de produtos com propriedades similares à madeira diminuem 
o sacrifício de animais e a derrubada de florestas. Isso sem contar 
a higiene trazida para o setor de saúde pública, por meio de 
produtos como preservativos, luvas, seringas descartáveis, etc. 
[51]. 
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O Brasil concentra sua produção petroquímica em três 
Estados: São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia. O pólo de São 
Paulo tem localização estratégica por estar próximo ao Rio de 
Janeiro, maior fonte de petróleo do Brasil, e por ser o Estado da 
federação em que está o maior porto brasileiro (Santos), o maior 
parque industrial e o maior mercado consumidor do Brasil. O 
pólo integrado de fabricação de produtos petroquímicos de São 
Paulo começou em Mauá, em 1972, e fez parte do primeiro 
Plano Nacional de Desenvolvimento instaurado pelo governo 
militar (1964-1985) [50, 52]. 

O segundo pólo petroquímico do Brasil, localizado em 
Camaçari, BA, originou-se no final da década de 1970, com o 
segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Logo no início 
da década de 1980, inaugurou-se o terceiro pólo, em Triunfo, 
RS [50, 52]. Com atividades de extração de petróleo, a instalação 
de centrais petroquímicas no Norte e no Sul do País teve por 
objetivos a descentralização da produção e a aproximação com 
mercados consumidores emergentes, como o Nordeste brasileiro 
e o Mercosul (Mercado Comum do Cone Sul, tratado de livre 
comércio que agrega Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai). A 
existência de um grande número de empresas nos pólos permitiu 
a expansão do consumo de produtos petroquímicos em geral, 
inclusive dos polímeros, no Brasil. 

Em cada um dos pólos foram formadas as empresas: 
Petroquímica União (em São Paulo) e as Companhias 
Petroquímicas do Sul (Copesul, em Triunfo, RS) e do Nordeste 
(Copene, em Camaçari, BA), para produzirem derivados a partir 
da nafta, pelo qual é recebida da Petrobras (responsável pela 
extração e pelo refino do petróleo), conforme ilustra a Figura 
2.3 [53]. 
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Extração e refino do petróleo 
Produção de nafta 

(Petrobras) 

Destilação e craqueamento da nafta 
Produção de eteno, propeno, xilenos, toluenos, butadieno e benzeno 

(Petroquímica União, Copene e Copesul) 

Figura 2.3 Esquema geral do parque petroquímico brasileiro. 

Nas petroquímicas de primeira geração (Copene, Petroquí-
mica União e Copesul) ocorrem a destilação e o craqueamento 
da nafta, que é transformada em mais de 6 milhões de toneladas 
de petroquímicos básicos: eteno, propeno, xilenos, tolueno, 
butadieno e benzeno, materiais que são a base da indústria de 
polímeros sintéticos. A Copesul responde por 36% da demanda 
nacional de petroquímicos básicos e a Petroquímica União por 
19%, enquanto a Copene é responsável pelos 45% restantes, 
percentual que torna esta última a maior empresa do ramo na 
América do Sul e uma das dez maiores do mundo [54]. 

A Tabela 2.1 apresenta a capacidade instalada (em milhares 
de toneladas anuais) dos principais produtos derivados da nafta, 
dos três pólos petroquímicos brasileiros, respectivamente o Pólo 
Petroquímico de Camaçari, o de São Paulo e o de Triunfo [53]. 

O principal produto dessas petroquímicas é o eteno (ou 
etileno), com capacidade instalada anual de quase três milhões 
de toneladas, a partir do qual fabrica-se principalmente o 
polietileno, além de muitos outros compostos orgânicos (como 
álcoois). Para a indústria de plásticos, é matéria-prima também 
para a fabricação do estireno (que polimerizado origina o 
poliestireno), bem como do cloreto de vinila (de cuja 
polimerização obtém-se o PVC) e do etilenoglicol (também 
chamado de glicol etilênico, um dos monômeros do PET) [53]. 
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Tabela2.1 Produtos e capacidade instalada de produção anuais dos três 
pólos petroquímicos brasileiros em 2001 [53]. 

Produto Petroquímica COPENE(BA) COPESUL (RS) Total 
União (SP) 

kt kt kt kt 

Eteno 500 1.200 1.135 2.835 

Propeno 250 570 581 1.401 

Butadieno 80 195 105 380 

Tolueno 75 65 91 231 

Xilenos 50 306 66 422 

Benzeno 200 455 265 920 

Total 1.155 2.791 2.243 6.189 

O propeno possui a segunda maior produção, com 
capacidade instalada de cerca de 1,4 milhões de toneladas anuais 
e, é usado principalmente para fabricar o polipropileno [53]. 

O benzeno, com capacidade instalada de quase 1 milhão 
de toneladas/ano, fica em terceiro lugar, sendo utilizado na 
fabricação de uma larga gama de compostos orgânicos. Na 
indústria de plásticos é matéria-prima básica para a produção 
do poliestireno [53, 54-55]. 

O Brasil tem capacidade instalada de produzir anualmente 
422 mil toneladas de xilenos. O orto-xileno (o-xileno) é 
utilizado principalmente na fabricação de anidrido ftálico, que, 
por sua vez, é muito utilizado na produção de resina de poliéster 
insaturado e de dioctilftalato (DOP), um dos principais 
plastificantes do PVC. O para-xileno (p-xileno) é a principal 
matéria-prima para fabricar o ácido tereftálico e o tereftalato 
de dimetila, monômeros do PET em rotas químicas distintas. 
O País tem, ainda, capacidade instalada para produzir 380 mil 
toneladas/ano de butadieno (usado na fabricação de plásticos e 
borrachas) e outras 231 mil toneladas de tolueno (utilizado na 
fabricação de isocianatos, que são monômeros de poliuretanos) 
[53, 55]. 
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O perftl da produção e o consumo de plásticos no Brasil 
[52-53, 56-61] 

A indústria de plásticos no Brasil apresentou crescimento, 
no período de 1995 a 2000, com aumentos anuais nas quantida-
des produzidas, exportadas e consumidas. Essa tendência foi 
alterada em 2001, o que pode ser observado na Tabela 2.2, que 
apresenta, também, dados sobre a capacidade instalada e a 
importação, entre 1995 e 2001, dos principais tipos de plásticos 
produzidos e com maior presença nos resíduos sólidos urbanos, 
ou seja, HDPE, LDPE (inclui LLDPE), PP, PVC, PS (inclui 
PS expansível) e PET. 

A capacidade instalada da indústria brasileira desses 
plásticos cresceu 58% nesses sete anos, índice superior ao da 
produção no período (38%). A capacidade ociosa pode ser esti-
mada a partir desses dados com emprego da relação: 

100 x [1- produção I capacidade instalada] 

Observa-se que ela oscilou entre 21% (1996) e 33% (2001), 
o que significa uma capacidade extra de produção. Em termos 
absolutos, os números da produção acompanharam os do 
consumo aparente desses seis tipos de plásticos, passando de 
3.000 kt em 1997, atingindo quase 3.900 kt em 2000 e caindo 
em 2001. Importação e exportação também apresentaram 
quantidades absolutas similares, como confirma a Tabela 2.2. 
Entre 1995 e 2001 o País angariou cerca deUS$ 2,8 bilhões 
com a venda desses seis plásticos e gastou quase US$ 3,5 bilhões 
na compra dos mesmos, ou seja, apresentou um déficit de 
aproximadamente US$ 0,7 bilhão em sete anos. 

A evolução da produção, importação, exportação e consu-
mo aparente nacional, no período de 1995 a 2001, dos principais 
plásticos presentes nos resíduos sólidos urbanos pode ser 
observada pela tendência das curvas apresentadas nas Figuras 
2.4 a 2.7, respectivamente, as quais também permitem elaborar 
comparações entre os plásticos. 
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Tabela 2.2 Capacidade instalada, produção, importação, exportação e 
consumo aparente totais de HDPE, LDPE (inclui LLDPE), PP, PVC, 
PS (inclui PS expansível) e PET, no Brasil, no período de 1995 a 2000 
[52-53, 56-61]. 

Ano Capacidade Produção Importação Exportação Consumo 
instalada aparente 

(t/ano) (ti ano) (t/ano) (t/ano) (t/ano) 

1995 3.453.000 2.662.640 413.563 479.702 2.596.501 
1996 3.478.740 2.734.822 471.628 474.631 2.731.819 
1997 3.952.220 3.038.788 516.061 492.794 3.062.055 
1998 4.104.000 3.204.346 615.243 511.938 3.307.651 
1999 4.478.360 3.513.117 498.689 543.360 3.468.446 
2000 5.104.920 3.876.736 654.234 681.555 3.849.415 
2001 5.445 .820 3.662.944 688.090 565.876 3.785 .158 

O total da produção dos principais plásticos apresentou, 
segundo a Figura 2.4, crescimento no período de 1995 a 2000, 
invertendo a tendência em 2001. Esse comportamento foi 
aproximadamente homogêneo para a produção de cada plástico 
em separado, exceto para PS. Ao contrário dos outros plásticos, 
o ano de 2001 foi caracterizado por um incremento da produção 
e pela queda das importações, graças à partida de plantas novas 
e a expansão de tradicionais no ano. O plástico mais produzido 
no País é o LDPE, seguido de PP, HDPE e PVC, todos acima 
de 500 mil toneladas. Abaixo desses valores estão PET e PS. 
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Figura 2.4 Perfil da produção brasileira de HDPE, LDPE (inclui 
LLDPE), PP, PVC, PS (inclui PS expansível) e PET, no período de 1995 
a 2001 [52-53, 56-61]. 
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Ao analisar o comportamento das curvas apresentadas nas 
Figuras 2.5 e 2.6, observa-se que todos os plásticos apresentaram 
variações nas importações e exportações entre 1995 e 2001, o 
que provavelmente ocorreu não somente por oscilações do 
mercado interno, mas também pela elevação do valor do dólar 
a partir do início de 1999. Nesse ano, com exceção do PET e 
LDPE, todos os plásticos apresentaram retração na importação, 
enquanto PP, LDPE e HDPE registraram incremento na 
exportação. Ao longo dos sete anos pesquisados, PVC e PET 
mantiveram os menores índices de exportação e os maiores 
índices de importação. O PS acompanhava essa tendência até 
2001, quando diminuiu bastante a quantidade importada do 
polímero (o nível de exportação, porém, manteve-se baixo). O 
plástico mais importado pelo Brasil em 2001 foi o LDPE, com 
cerca de 140.000 toneladas, porém o País exportou no ano 
quantidade superior desse polímero. No total foi negociada a 
venda ao exterior de cerca de 154 mil toneladas de LDPE, o 
que fez dele o segundo plástico mais exportado pelo País, atrás 
somente do HDPE, cuja exportação atingiu 211 mil toneladas 
em 2001. 

As curvas apresentadas na Figura 2. 7 ilustram a tendência 
do consumo aparente dos plásticos pela indústria brasileira. Em 
2001, o plástico mais consumido foi o LDPE, seguido de PP, 
HDPE, PVC, PET e PS. De modo geral, o consumo aparente 
desses seis plásticos cresceu no período de 1995 a 2000, sendo 
que para PP e PET essa tendência manteve-se até 2001. No 
entanto, foram registradas quedas no consumo aparente de 
HDPE, PS e PVC e uma estagnação no de LDPE. 

Pelos níveis de importação e exportação brasileira, nota-
se que a produção do País é voltada para o mercado interno. 
Por exemplo, em 2000, somente cerca de 17% da produção 
nacional foi exportada, índice semelhante ao da relação entre 
importação e consumo aparente. Isoladamente, porém, há 
deficiências de produção para o PS e para o PET, pois no mesmo 
ano as importações representaram 47% e 32%, respectivamente, 
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em relação ao consumo aparente, enquanto para outras resinas 
o percentual máximo foi de 15% (LDPE). 

Dessa forma, esforços em torno do incremento da produção 
de polímeros devem ser centrados principalmente para PET, a 
partir de uma política de substituição de importações para 
diminuir a dependência externa. Nesse caso, embora sejam 
notados investimentos freqüentes para diminuir as importações 
de PET pelo País, o mercado está em franca expansão (quase 
triplicou de 1995 a 2001), o que obrigou a importação de 
grandes quantidades do polímero. A reciclagem pode contribuir 
com esse objetivo, fornecendo mais material ao mercado, 
diminuindo a necessidade de importação ou mesmo favorecendo 
a ampliação das exportações, o que se aplica para todos os 
plásticos. 

Os plásticos presentes nos resíduos sólidos 

A Tabela 2.3 apresenta caracterizações dos resíduos sólidos 
urbanos (RSU) relativas à coleta comum de lixo de algumas 
cidades brasileiras. Os resultados foram uniformizados para 
facilitar a apresentação e a comparação entre as caracterizações 
que apresentaram diferenças no tocante à subdivisões, que, no 
caso dos plásticos, são raras e pouco esclarecedoras, como por 
exemplo: "plástico duro" e "plástico mole". 

A determinação do potencial de reciclagem de um resíduo 
específico a partir da Tabela 2.3 não é muito adequada, pois no 
caso dos plásticos, por exemplo, há uma grande variação em 
seu percentual, o que torna difícil uma comparação entre as 
cidades. A diferença nas datas de publicação também é fator 
relevante. Por exemplo, quando da época da pesquisa em São 
Carlos, SP (1989), os refrigerantes eram majoritariamente 
comercializados em garrafas de vidro retornáveis, fato distante 
da realidade atual, em que são majoritariamente descartáveis 
[21, 26-27, 62-66]. 
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Tabela2.3 Caracterização em porcentagem de peso dos RSU de algumas 
cidades brasileiras [21, 26-27, 62-66]. 

Cidade Ano da Plástico Vidro Metal Papel Matéria Outros 
publicação orgânica 

Manaus(AM) 1992 8,62 2,18 4,31 18,94 58,69 7,26 
Juiz de Fora (MG) 1990 10,78 1,36 3,23 14,60 68,12 1,91 
Curitiba (PR) 1993 6,00 2,00 2,00 3,00 66,00 21,00 
Rio de Janeiro (RJ) 1993 15,00 3,00 4,00 23,00 22,00 33,00 
Fortaleza (CE) 1999 20,00 5,00 5,00 5,00 45,00 20,00 
Caxias do Sul (RS) 2003 14,62 2,42 2,49 11,82 45,97 22,68 
Araraquara(SPJ 1996 12,10 0,84 2,80 2,10 82,16 -
Botucatu (SP) 2000 8,37 1,99 3,85 7,61 74,17 4,01 
São Carlos (SP) 1989 8,50 1,40 5,40 21,30 56,70 6,70 

Mesmo considerando o maior índice dos plásticos, não é 
difícil imaginar, com base nos resultados da Tabela 2.3, porque 
não houve subdivisões desse item nas caracterizações. Se fossem 
separados manualmente 100 kg de resíduos, seriam, no máximo, 
14 kg de plásticos para serem divididos em filmes e rígidos e 
cada uma dessas classes demandaria nova subdivisão. A quanti-
dade provavelmente é pequena para configurar uma amostragem 
estatisticamente viável para encontrar plásticos pouco presentes 
nos resíduos urbanos. Por exemplo, na caracterização dos RSU 
de Araraquara (1996) foi feita uma subdivisão dos tipos de 
plásticos, tendo sido separados para este estudo cerca de 75 kg 
de plásticos rígidos. Nessa caracterização não houve a subdivisão 
"outros", os quais foram incluidos em "matéria orgânica" [21, 
26-27, 62-66]. 

Com o patrocínio do CEMPRE, foi realizada uma 
pesquisa, denominada Ciclosoft, em oito cidades que operavam 
programas de coleta seletiva em 1994 (Curitiba, PR; Porto 
Alegre, RS; São José dos Campos, SP; Santos, SP; Salvador, 
BA; Florianópolis, SC; São Paulo, SP; e Santo André, SP) [28]. 
Um dos resultados obtidos na pesquisa foi a caracterização dos 
plásticos rígidos, apresentada na Tabela 2.4 juntamente com 
duas realizadas em Araraquara e uma em Botucatu, as únicas 
sobre esses tipos de plásticos encontradas na literatura nacional 
que foram realizadas a partir de resíduos de coleta convencional 
[26-28, 50]. Uma caracterização realizada em Caxias do Sul, 
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RS, em 2002 (publicada em 2003), apresentou uma subdivisão 
entre os plásticos, porém seus resultados representavam a soma 
das categorias dos filmes e rígidos, razão pela qual não foi 
apresentada na Tabela 2.4 [21]. 

Tabela 2.4 Composição, em termos de massa, dos plásticos rígidos das 
cidades da pesquisa Ciclosoft* (coleta seletiva) e de Araraquara, SP e 
Botucatu, SP (coleta convencional) [26-28, 50]. 

Ano de 
HDPEI LDPE PVC PET pp PS I Outros Cidade realização/ (%) (%) {%) {%) (%) (%) (%) 

publicação 

Ciclosoft* 1994/1994 36,0 14,0 19,0 10,0 21,0 
Botucatu (SP) 1997/2000 20,4 1 4,6 2,4 33,3 6,2 33,1 

Araraquara (SP) 1995/1996 46,7 1 0,5 5,5 34,5 9,2 3,0 I 0,6 
Araraquara (SP) 1997/98 e 99/2001 28,1 1 o,3 2,1 63,6 3,2 1,2 1 1,5 

• Curitiba, Porto Alegre, São José dos Campos, Santos, Santo André, São Paulo, Salvador e Florianópolis. 

A primeira caracterização realizada nos resíduos sólidos 
urbanos de Araraquara datou de 1995 e a segunda foi feita 
durante os anos de 1997, 1998 e 1999. Tanto a caracterização 
da pesquisa Ciclosoft quanto a realizada em Botucatu não 
separou o poliestireno dos demais plásticos, enquadrando-o 
juntamente com "outros". A pesquisa Ciclosoft também juntou 
os dois polietilenos [26-28, 50]. Foram realizadas mais duas 
pesquisas Ciclosoft, uma em 1999 e outra em 2002, que 
abrangiam mais oito cidades. Nessas pesquisas não foram 
apresentadas subdivisões dos tipos de resíduos plásticos, somente 
os valores do total de plásticos nos resíduos estudados, que 
atingiram 15% e 18%, respectivamente [15]. Ressalta-se que 
em 1994 esse valor foi da ordem de 19% [28]. 

Apesar das diferenças entre as medidas, os dados da Tabela 
2.4 apontam uma tendência importante. Em 1994, o descarte 
do PET já representava o segundo maior na classe dos plásticos 
rígidos. As duas primeiras posições ficaram inalteradas em 199 5, 
porém a distância percentual entre HDPE (o primeiro colocado) 
e PET diminuiu. Juntamente com a caracterização em peso, 
foi realizada com os resíduos plásticos rígidos de Araraquara 
uma caracterização volumétrica, que apontou o PET em 
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primeiro lugar, com 42,5%, e o HDPE, com 34,5%. Na caracte-
rização feita em Botucatu em 1997, o PET já era o plástico 
rígido mais descartado. Na outra caracterização de Araraquara, 
iniciada no segundo semestre de 1997, continuada durante onze 
meses de 1998 e janeiro de 1999, o PET já ocupava o principal 
lugar, com índices 2,3 vezes superiores aos do HDPE, o segundo 
colocado [26-28, 50]. Esta segunda caracterização realizada em 
Araraquara contém resultados muito específicos e interessantes 
sobre a presença dos plásticos nos resíduos sólidos urbanos, que 
serão posteriormente mencionados. Uma das grandes vantagens 
dessa caracterização é que foi realizada em uma comunidade 
de cerca de 200.000 habitantes, que dispunha, à época da 
pesquisa, de 100% de coleta de lixo domiciliar e que todos os 
resíduos coletados eram direcionados ao centro de triagem e 
compostagem municipal, sendo separados manualmente em 
esteira [50]. Obviamente, esse tipo de separação tem defeitos, 
os quais serão posteriormente discutidos. 

Na segunda caracterização realizada em Araraquara (1997, 
1998 e 1999) também foram obtidas medidas em termos de 
volume. Destas, a informação mais relevante é que o índice do 
PET, comparado aos outros plásticos rígidos, que foi 63,6% 
em peso, saltou para 72,2% em volume, em razão da baixa 
densidade das garrafas feitas com o polímero [50]. 

A Tabela 2.5 apresenta uma caracterização com o PET 
separado em Araraquara, por ocasião da segunda caracterização. 
Foi feita uma subdivisão entre resina incolor e verde, assim como 
por finalidade. Neste último caso, como o único resíduo de PET 
encontrado durante as medidas foram garrafas, dividiu-se por 
finalidade (de refrigerante e outras-água, óleo, etc.) e por 
capacidade (no caso de refrigerantes, em 2litros e outras -1L, 
600 mL -) [50]. 

Observa -se pela Tabela 2.5 que a totalidade da amostragem 
de material consistiu somente em garrafas incolores e verdes, 
pois na época da pesquisa eram raras outras cores de garrafas 
encontradas nos resíduos separados. Nota-se que a cor verde é 



Potencial de Reciclagem de Resíduos Plásticos 69 

exclusiva para embalagens de refrigerante e apresenta índices 
12% superiores às embalagens incolores, o que se deve à popula-
ridade dos refrigerantes sabor guaraná no País e na região 
produtora do resíduo. Outro resultado interessante é a presença 
quase unânime de embalagens de 2litros [50]. 

Tabela2.5 Caracterização, em termos de peso, do PET separado durante 
a caracterização realizada em Araraquara, SP, em 1997, 1998 e 1999, por 
cor, finalidade do resíduo e capacidade do mesmo [50]. 

Cor Composição Finalidade Composição Capacidade Composição 
média(%) média(%) média(%) 

Refrigerante 100,0 
2litros 95,6 

Verde 52,9 1Le600mL 4,4 

Outras o 
Refrigerante 97,0 

2litros 94,2 

Incolor 47,1 1Le600mL 2,8 

Outras 3,0 

Com exceção do PET e do HDPE, o maior obstáculo 
que se impõe à reciclagem dos outros plásticos rígidos 
provenientes de resíduos sólidos urbanos, ou seja, PP, PVC, PS 
e LDPE, é a dispersão da matéria-prima, em razão dos pequenos 
índices percentuais, conforme apresentado na Tabela 2.4, e o 
que isso representa em quantidades absolutas. Resultados 
estimados a partir da segunda caracterização realizada em 
Araraquara, SP, indicam que o centro de triagem da cidade 
separa diariamente 730 kg de plásticos rígidos, sendo 246 kg 
de PET verde, 219 kg de PET incolor, 205 kg de HDPE, 23 
kg de PP, 15 kg de PVC, 9 kg de PS, 2 kg de LDPE e 11 kg de 
outros plásticos. Dessa maneira, o acúmulo de quantidades 
suficientes para operar uma linha de produção é lento e custoso, 
porém essencial, dada a relativa incompatibilidade entre 
plásticos diferentes [50]. 

Dos 465 kg de PET separados e vendidos diariamente, 
aproximadamente 441 kg são garrafas de refrigerantes de 2litros, 
17 kg são embalagens de refrigerantes de outras capacidades (1 
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litro e de 600 mL) e 7 kg são embalagens do polímero para 
outras finalidades. Ao considerar que cada garrafa descartável 
de 2 litros, com uma quantidade média de impurezas, possui 
cerca de 60 g de massa, estima-se que são descartadas diaria-
mente pela comunidade 7.350 garrafas, ou seja, é como se cada 
grupo de 27 habitantes descartasse diariamente uma garrafa de 
PET de 2litros [50]. Embora o número pareça assustador, não 
é suficiente para abastecer, por exemplo, grandes empresas 
recicladoras, as quais possuem condições de reciclar em média 
1 tonelada de PET por hora. Para isso são necessários os resíduos 
separados de cerca de 54 comunidades semelhantes (ou de mais 
de 10 milhões de habitantes, considerando a mesma média de 
descarte) para abastecer a indústria rodando plenamente, 24 
horas por dia. 

O processo de reciclagem dos resíduos plásticos de origem 
domiciliar pode ser alterado em relação à finalidade do produto, 
bem como à presença de sistemas de impressão (de logomarca, 
instruções, etc.) na forma de rótulos ou à base de tinta (tipo 
silk-screen) [67]. No caso da finalidade, o processo da linha de 
reciclagem deve ser melhor definido quanto ao sistema de 
lavagem, pois resquícios de óleo combustível e refrigerante, por 
exemplo, apresentam comportamentos diferentes diante de 
sistemas de lavagem fixos. 

A presença de grande quantidade de embalagens com 
rótulos em uma linha de reciclagem exige que seja instalado 
um processo de remoção dos rótulos, bem como um sistema de 
adesão do mesmo à embalagem, que pode envolver colas que 
exijam, por exemplo, soluções alcalinas para serem retirados. 

A presença de impressão tipo silk-screen nos resíduos 
plásticos evidencia o uso de tintas, que durante o reproces-
samento do polímero podem evaporar, gerando a necessidade 
de sistemas para escape de gases e/ou controle de metais pesados 
(presentes na formulação de boa parte das tintas) no produto 
final fabricado com o material reciclado. Ainda, a tinta contida 
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nos resíduos plásticos pode permanecer na formulação do 
plástico reciclado, alterando a cor desejada para o mesmo. 

A Tabela 2.6 apresenta resultados da caracterização, em 
porcentagem de peso, dos resíduos plásticos rígidos segundo 
sua finalidade e o tipo de impressão contido no produto, relativos 
à composição dos plásticos abordados na Tabela 2.4.Já a Tabela 
2. 7 apresenta uma divisão dos tipos de plásticos, igualmente 
subdividida por sistema de gravação, juntamente com as 
principais utilizações catalogadas de cada resina. O cruzamento 
de finalidades entre as diferentes resinas, aspecto abordado no 
Capítulo 1, mostra a importância de uma separação detalhada 
e criteriosa [ 6 7]. 

Tabela2.6 Caracterização, em porcentagem de peso, dos resíduos plásticos 
rígidos triados no centro de resíduos de Araraquara, SP, segundo sua 
utilização e o sistema de gravação, realizada entre agosto de 1998 e janeiro 
de 1999 [67]. 

Uso Sistema de Média 
gravação (%) 

Limpeza 
Impressão 1,87 

Rótulo 11,16 
Impressão -

Refrigerante 
Rótulo 67,73 

Outros Impressão 0,84 
alimentos Rótulo 6,63 

Utensílios/ Impressão 0,07 
brinquedos Rótulo 5,91 

Automotivos 
Impressão 1,37 

Rótulo 1,23 

Higiene Impressão 1,05 
pessoal Rótulo 0,34 

Impressão -
Mangueiras 

Rótulo 0,45 
Impressão -

Galões 
Rótulo 0,96 

Impressão -
Outros usos 

Rótulo 0,39 
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De acordo com a Tabela 2.6, cerca de 93% daqueles 
resíduos plásticos são embalagens. O grande mercado de 
embalagens plásticas descartáveis é o do segmento de alimentos, 
que representa cerca de 75,2% dos resíduos plásticos rígidos 
amostrados. Posterior-mente, seguem os mercados dos produtos 
de limpeza e dos automotivos. Qyanto ao sistema de gravação, 
conforme Tabela 2.7, os rótulos representam cerca de 95% do 
total, apontando um bom resultado para a indústria de 
reciclagem. Como comentado no Capítulo 1, a separação por 
finalidade não é a mais adequada para a reciclagem, principal-
mente porque plásticos diferentes são geralmente incompatíveis 
entre si, o que demanda uma separação imprescindível [67]. 
Uma caracterização desse tipo, se feita em filmes plásticos, 
provavelmente traria resultados dis-tintos, uma vez que sacos e 
sacolas utilizados como embalagens normalmente possuem 
impressão. 

Tabela2.7 Caracterização, em porcentagem de peso, dos tipos de plásticos 
rígidos presentes nos resíduos sólidos urbanos de Araraquara, SP, entre 
agosto de 1998 e janeiro de 1999, segundo o tipo e o sistema de gravação 
[67]. 

Tipos de plástico rígido Sistema de gravação % 

HDPE Impressão 4,88 
Rótulo 19,11 

pp Impressão 0,32 
Rótulo 2,27 

Impressão -
PVC Rótulo 3,45 

PET Impressão 
67,73 Rótulo 

LDPE Impressão 
0,18 Rótulo 

PS Impressão 
1,72 Rótulo 

Outros Impressão 
0,34 Rótulo 

Total Impressão 5,20 
Rótulo 94,80 

Segundo os dados da Tabela 2.7, o plástico rígido mais 
encontrado é o PET das garrafas de refrigerante, que atingem 



Potencial de Reciclagem de Resíduos Plásticos 73 

cerca de 68o/o em peso, seguido do HDPE, com cerca de 25o/o. 
Nessa classe de plástico está a maioria dos produtos com 
impressão tipo silk-screen, notadamente as embalagens de 
produtos automotivos. 

Além dos plásticos, os estudos realizados no centro de 
triagem municipal de Araraquara, SP, em 1997, 1998 e 1999, 
estimaram a separação de outros resíduos. Calculou-se que, ao 
final de um dia, são acumulados 60 kg de vidros, 690 kg de 
papelão, 140 kg de papel, 100 kg de sucata metálica, 480 kg de 
latas de aço, 200 kg de alumínio e 90 kg de filmes plásticos. A 
grande produção dessa triagem é, no entanto, matéria orgânica, 
com cerca de 79 toneladas diárias. No entanto, após toda a 
separação, o centro rejeita 69 toneladas de resíduos sólidos 
urbanos. Esse rejeito é constituído de todo tipo de material, 
não separado em razão do alto grau de contaminação (advindo 
da coleta convencional, compactação e mistura no caminhão 
coletor e na própria esteira) e pela dificuldade instrínseca de 
realização de uma separação mais criteriosa, dado o grande 
volume de resíduos diante da pequena dimensão da esteira, o 
tempo escasso para a finalidade, o número de funcionários 
relativamente pequeno, etc. [68]. Os 90 kg de filmes plásticos 
triados diariamente nesse sistema não são significativos se 
relacionados aos 5.500 kg de filmes plásticos presentes, que 
embora sejam potencialmente recicláveis, são destinados ao 
aterro como rejeitas em função de seu nível de contaminação 
[69]. 

A quantidade e as características dos plásticos presentes 
nos resíduos sólidos urbanos, como ilustram os dados das 
Tabelas 2.3 a 2.7, bem como o comentário sobre os filmes 
plásticos rejeitados no centro de triagem, indicam a potenciali-
dade da reciclagem de plásticos e podem justificar estudos 
recentes que visam viabilizar o resgate dessas embalagens à sua 
aplicação original. Isso faria com que a demanda por resina 
reciclada aumentasse, um vez que produz tecnologia capaz de 
gerar produtos reciclados aptos a competir com materiais 
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primários, que normalmente são derivados do petróleo, um 
recurso natural esgotável. 

Comparação entre consumo e descarte 

Uma comparação entre o consumo aparente das resinas e 
o descarte dos plásticos fornece subsídios para analisar os 
impactos ambientais e a identificação da descartabilidade dos 
produtos. 

Assim, a Tabela 2.8 apresenta o perftl do consumo aparente 
dos plásticos rígidos e seu descarte. Também é apresentada uma 
relação obtida pela divisão dos índices de descarte pelos de 
consumo. O resultado dessa relação pode ser interpretado para 
subsidiar avaliações do impacto ambiental de um plástico. 
Assim, se o resultado dessa relação for maior que 1, esse plástico, 
comparado aos outros, foi mais descartado que consumido no 
período. Esse resultado indica um impacto ambiental relativa-
mente grande do polímero sob o aspecto de descarte de resíduos, 
e produtos majoritariamente descartáveis. Para plásticos em que 
essa relação é menor que 1, tem-se uma interpretação de baixo 
impacto ambiental a partir da transformação do polímero em 
produtos em sua maioria duráveis. 

Para elaborar a Tabela 2.8 foram utilizados dados das 
caracterizações dos plásticos rígidos realizadas em Araraquara, 
SP, em 1997, 1998 e 1999 (conforme Tabela 2.4), e a caracte-
rização do consumo aparente de plásticos rígidos de 1997, a 
qual foi obtida a partir da Figura 2.7, que contém informações 
sobre plásticos rígidos e em forma de filmes. Os valores 
relacionados somente aos plásticos rígidos podem ser obtidos a 
partir de dados da indústria química sobre o percentual de 
vendas internas de cada plástico para o segmento de filmes. 
Assim, obteve-se o perfil de consumo aparente de plásticos 
rígidos para o ano de 1997 [58]. 

Tanto para consumo quanto para descarte somente foram 
considerados os seis plásticos de presença mais marcante nos 
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resíduos: PET, HDPE, PVC, PP, PS e LDPE. Para realizar as 
comparações entre descarte e consumo no Brasil, considerou-
se que esse perfil de resíduos plásticos rígidos de Araraquara, 
SP, é representativo para o País. 

Tabela 2.8 Perfll do consumo aparente de plásticos rígidos (HDPE, PP, 
PVC, PET, LDPE e PS) em 1997 no Brasil, bem como caracterização 
dos principais plásticos rígidos descartados nos resíduos sólidos urbanos 
de Araraquara, SP, segundo caracterização realizada em 1997, 1998 e 
1999 [50, 52-53, 56-61]. 

Plástico Consumo Descarte Descarte I Consumo / 
rígido {%) {%) consumo descarte 

HDPE 18,1 28,1 1,5 -
pp 25,6 3,2 - 8,0 
PVC 28,2 2,1 - 13,4 
PET 8,2 63,6 7,8 -
LDPE' 6,9 0,3 - 23,0 
OS" 13,0 1,2 - 10,8 

' inclui LLDPE; e " inclui PS expansível. 

A partir dos dados da Tabela 2.8 é possível verificar diferen-
ças significativas entre o consumo e o descarte percentuais de 
plásticos rígidos e nas relações entre os índices. O HDPE e o 
PET apresentam índices de consumo inferiores aos de descarte, 
enquanto para os outros plásticos a situação se inverte. O LDPE, 
por exemplo (cuja maior aplicação é o segmento de filmes 
plásticos e não considerados na caracterização dos resíduos de 
Araraquara, SP), tem índices de consumo superiores aos de 
descarte entorno de vinte vezes [50, 70]. 

Como comentado anteriormente, em termos de substitui-
ção de importações, a reciclagem de PET é de desenvolvimento 
mais interessante para o País. Somados aos resultados da Tabela 
2.8, a reciclagem de PET tem grande urgência pelos danos que 
causa ao ambiente. 

A Tabela 2.9 apresenta as aplicações mais comuns dos 
principais plásticos rígidos consumidos no Brasil, bem como a 
freqüência de seu aparecimento no resíduo plástico da cidade 
de Araraquara, SP, de 1997 a 1999, categorizada em alta, baixa 
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ou nenhuma. Entre parênteses são discriminados os produtos 
mais freqüentes. Abaixo de cada list a de aplicações são 
mostrados os percentuais aproximados das vendas internas de 
cada resina virgem em 1997 [50, 52-53, 56-61, 70]. 

Tabela 2. 9 Aplicações rígidas dos principais tipos de plásticos, freqüência 
de aparecimento no resíduo plástico de Araraquara, SP (1997 a 1999), e 
percentual de vendas internas para resina virgem (1997) [50, 52-53, 56-
61, 70]. 

Freqüência de aparecimento no lixo estudado 

PJál;g co ngt o Alta Baixa Nenhuma 

Embalagens de produtos de higiene Brinquedos e Peças técnicas, ráfia, 
pessoal (xampus) , de limpeza (detergente, utilidades tubos e conexões, 

HDPE álcool), alimentícios (achocolatados) e domésticas caixas e outros 
automotivos (lubrificantes e galões) (UD) 

46% 9% 45% 

Embalagens de produtos alimentícios Produtos 
(vinagre, água, doces, margarina), tampas automobilísticos, ráfia, 

pp de frascos e garrafas e copos d 'água - fibras, UD e outros 
29% 71% 

Mangueiras, embalagens de alimentícios Tubos e Fios e cabos e outros 
(vinagre) e produtos de higiene pessoal conexões e 

PVC (xampus) calçados 
(chinelos) 

20% 74% 6% 

Frascos (refrigerante, óleo, água, Fibras, fitas e outros 
PET isotônicos) 

70% - 30% 

Tampas (de potes de sorvete e de vinagre) UD Embalagens de 
e embalagens de produtos de higiene produtos farma 

LDPE* pessoal (desodorante) e alimentícios cêuticos, conexões e 
(mostarda) tubos, peças técnic-as, 

fios e cabos 
23% 4% 73% 

Descartáveis, embalagens de produtos Brinquedos, Produtos de construção 

ps•• alimentícios (iogurte) UD, eletro- civil e outros 
domésticos 

33% 56% 11% 

• inclui LLDPE; e •• inclui PS expansível. 
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A Tabela 2.9 ajuda a explicar as diferenças entre os índices 
de consumo e descarte apresentados na Tabela 2.8. Por exemplo, 
o PVC, que apresentou índice de consumo mais de 13 vezes 
superior ao de descarte. Os produtos mais freqüentemente 
encontrados nos resíduos plásticos rígidos estudados foram 
mangueiras e embalagens, destino de somente 20% das vendas 
internas do polímero, mais concentradas em tubos, conexões e 
chinelos (74%), raramente encontrados nas amostragens. 
Explicação semelhante pode ser dada para PS, PP e LDPE, 
sendo que neste último caso a maior parte das vendas internas 
destinaram-se à fabricação de embalagens de remédios, peças 
técnicas, conexões, tubos e revestimento de fios e cabos, produtos 
nunca encontrados nos resíduos durante a pesquisa. Ressalte-
se que tanto a Tabela 2.8 quanto a 2. 9 foram montadas conside-
rando somente as aplicações rígidas dos plásticos, excluindo os 
filmes, o principal segmento do LDPE e boa parte do HDPE. 
Dessa maneira, os resultados de impactos ambientais são 
restritos à fração dos plásticos transformada em produtos rígidos 
[50,52-53,56-61, 70]. 

No caso do HDPE, cujas aplicações rígidas apresentaram 
impacto ambiental relativamente elevado, quase a metade das 
vendas internas se direcionaram à fabricação de produtos muito 
freqüentemente encontrados nos resíduos, conforme Tabela 2. 9. 
Isso é ainda mais evidente para o PET, pois aproximadamente 
70% do polímero virgem que se transforma em produtos rígidos 
abastece o mercado de frascos, produtos largamente encontrados 
nos resíduos, também conforme dados da Tabela 2.9 [50, 52-
53,56-61, 70]. 

Ao contrário do que parece estabelecer o pensamento 
coletivo, a maior parte dos plásticos (rígidos) apresenta um ciclo 
de vida que contempla produtos duráveis, segundo os resultados 
das Tabelas 2.8 e 2.9. Porém, é notável o impacto ambiental 
que possuem as embalagens, produtos de vida normalmente 
curta. Por exemplo, da fabricação de uma garrafa, passando por 
sua comercialização e culminando no início do consumo, podem 
passar meses. O consumo propriamente dito pode efetivar-se 
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em questão de segundos, o que gera invariavelmente o descarte. 
Qyando o destino do resíduo é um aterro ou lixão, não é 
pessimismo prever que dezenas de anos ou mesmo séculos mais 
tarde a mesma garrafa estará no local. Soma-se a isso o fato de 
os insumos para a fabricação da garrafa serem derivados do 
petróleo, recurso natural esgotável. A reciclagem dos resíduos 
pode fechar o ciclo de vida ao devolver o material para o mercado 
consumidor. 
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