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RESUMO 

O tema está relacionado com a preocupação oriunda da exploração inadequada dos 
recursos naturais e suas conseqüências. Foram abordados, no presente trabalho, os 
benefícios da reciclagem do vidro ao meio ambiente, à saúde pública, à economia, à 
sociologia, para a redução do consumo de energia, minimização do uso de matérias 
primas e aumento da vida útil dos aterros sanitários. Tratou-se das características do 
mercado da reciclagem, fizeram-se alusões às tecnologias da reciclagem do vidro, 
às técnicas de classificação do lixo. Comentou-se sobre um breve histórico do vidro 
e os elementos que o compõem. Mencionaram-se os processos de fabricação do 
vidro, a gestão dos resíduos sólidos em Curitiba; delineou-se as vantagens e 
desvantagens da reciclagem do vidro e traçou-se um paralelo sobre os processos da 
reciclagem do vidro no Brasil e na Europa. Evidenciou-se a importância do estudo do 
tema para a comunidade científica e para a conscientização da sociedade em geral, 
além de por em relevo o desafio de conjugar coerentemente os avanços econômicos 
ao lado da preservação do meio ambiente. As conseqüências da industrialização 
foram percebidas no Brasil, onde se gera 82.800 milhões de toneladas de lixo, por 
ano; deparou-se com a extração descontrolada de recursos naturais, altos índices de 
poluição, escassez das fontes de energia, além da deterioração do meio ambiente. A 
reciclagem constitui-se como uma das alternativas para minimizar os impactos 
ambientais, contribuindo para que o produto descartado volte ao ciclo produtivo, 
diminuindo o número e as dimensões de aterros e incineradores, que consomem 
uma média de 920 mil metros cúbicos, por ano, melhorando a eficiência no âmbito 
ecológico, bem como a reputação da empresas, além do forte caráter social, 
gerando emprego e renda às camadas mais carentes da população. A reciclagem do 
vidro oferece matéria prima balanceada, requerendo menor temperatura, o que 
contribui para maior durabilidade dos fornos. O vidro é um produto ecologicamente 
correto por ser 100% reciclável. Uma tonelada de resíduo de vidro economiza 1,2 t 
de matéria prima. O mercado da reciclagem é inexplorado, apenas 12% do lixo 
urbano é reciclado, só 7% dos municípios faz coleta seletiva. No Brasil, 3% do lixo 
constitui-se de vidros e, praticamente, todo o vidro rejeitado é encaminhado aos 
aterros. Em Curitiba, são produzidos 2.400 t de lixo, por dia, e a situação é 
semelhante ao que ocorre no resto do país. 

 
 

Palavras chave: vidro, reciclagem, viabilidade. 
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ABSTRACT 

The theme is related to the concern coming from the inappropriate exploitation of 
natural resources and its consequences. Were addressed in the present work, the 
benefits of glass recycling on the environment, public health, economics, sociology, 
to reduce energy consumption, minimizing the use of raw materials and increasing 
the useful life of landfills. It was the characteristics of the recycling market, has taken 
its allusions to the glass recycling technologies, techniques for classification of 
garbage. Wove a brief history of glass and the elements that compose it. It was 
mentioned manufacturing processes of glass, solid waste management in Curitiba, 
outlined the advantages and disadvantages of recycling glass and drew a parallel 
about the processes of glass recycling in Brazil and Europe. The study demonstrated 
the importance of study of this issue for the scientific community and the awareness 
of society in general, and by highlighting the challenge of combining economic 
progress consistently on the side of environmental preservation. The consequences 
of industrialization are seen in Brazil, where it produces 82.800 million tons of 
garbage a year, faced with the uncontrolled extraction of natural resources, high 
levels of pollution, shortage of energy sources in addition to the deterioration of the 
environment. Recycling was established as an alternative to minimize environmental 
impacts, contributing to the waste product back to the production cycle, reducing the 
number and size of landfills and incinerators that consume an average of 920 cubic 
meters per year, improving eco-efficiency and improves the reputation of the 
companies, besides the strong social character, generating jobs and income to the 
most needy population. Recycling of glass raw material offers balanced requiring 
lower temperature which contributes to increased durability of the furnaces. Glass is 
an environmentally friendly product to be 100% recyclable. One ton of waste glass 
saves 1.2 t of raw material. The recycling market is untapped, only 12% of urban 
waste is recycled, only 7% of the municipalities does collection. In Brazil, 3% of the 
waste consists of glass and rejected virtually all glass is sent to landfills. In Curitiba, 
are produced 2400 tons of garbage per day and the situation is similar to what 
happens in the rest of the country. 
 
 
Keywords: glass, recycling, viability.  
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1. INTRODUÇÃO 

Trata o presente trabalho de uma abordagem sócio-ambiental e tecnológica 

da reciclagem dos resíduos de vidro, realizada por meio de estudo recapitulativo e 

levantamento de dados, que permitiram a reunião, o cruzamento, a análise e 

interpretação das informações relativas ao tema proposto.  

Vale observar, que a pesquisa poderá contribuir, sobremaneira, para a 

conscientização da importância do processo da reciclagem do vidro para o meio 

ambiente, para a saúde pública, economia, sociologia, redução do consumo de 

energia, minimização do uso de matérias-primas, como também, em termos sociais, 

pedagógicos e culturais.  

O tema está intimamente ligado à preocupação com a exploração inadequada 

dos recursos naturais, a escassez de energia e a poluição resultante da cultura 

instalada, a partir da Revolução Industrial e consolidada com o avanço do 

desenvolvimento tecnológico.  

Em caráter de complementaridade, foram abordados os elementos que 

compõem o vidro, um breve histórico, os processos de fabricação, a gestão dos 

resíduos sólidos em Curitiba, bem como, alguns aspectos relativos a tendências, 

culturas, programas de educação ambiental, cidadania, preservação do meio 

ambiente, eco-eficiência e prejuízos ambientais decorrentes do desperdício. 

Para melhor compreensão, foram coletados dados e informações relativos à 

reciclagem do vidro, a sua importância para o aumento da vida útil dos aterros 

sanitários, a economia de energia elétrica, bem como as características do mercado 

de reciclagem. 

Foram feitas alusões a algumas tecnologias para a reciclagem do vidro e 

técnicas para a classificação do lixo. Por fim, foram relacionadas alternativas 

consideradas viáveis para a solução dos problemas gerados pelas falhas na gestão 

da coleta do lixo; citadas as ações executadas pelo município de Curitiba e a 

iniciativa de gestão integrada de resíduos sólidos na região metropolitana, com seus 

inúmeros aspectos, envolvendo todos os segmentos da sociedade. 

Apesar da grande evidência e de suas implicações com o meio ambiente, o 

tema proposto tem sido relegado pelas autoridades públicas. Daí, a sua importância 
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para a comunidade acadêmica científica, para a conscientização dos órgãos do 

poder constituído e para a sociedade, como um todo, por tratar de questões relativas 

à degradação ambiental, cultura do consumismo, bem como escassez dos recursos 

naturais.  

Embora não esgote o tema, o presente trabalho traz informações que 

permitem quantificar índices de reciclagem do vidro no Brasil, consumo de matérias-

primas, energia e gastos com controle ambiental entre outras, conexas, não 

informadas oficialmente, cujos dados surgiram de parâmetros e padrões 

mencionados na literatura, além de apresentar um estudo sintético sobre a 

viabilidade econômica da reciclagem do vidro no Brasil. 

Um fator determinante para a escolha do tema foi o desejo de aprofundar o 

conhecimento sobre uma questão, que emergiu a partir dos ideais de crescimento 

econômico trazidos pela industrialização a todo custo e, em especial, pelo desejo de 

se investigar os motivos das restrições à reciclagem do vidro no Brasil. 

O estudo visa colocar em relevo as questões sociais, ambientais e 

tecnológicas relativas ao problema, preenchendo lacunas detectadas no 

conhecimento da área, diante de uma escassa literatura sobre a reciclagem do vidro 

e contribuindo para a compreensão de conceitos teóricos.  

Além da contribuição para a área do conhecimento, a pesquisa pretende 

contribuir para o aspecto ambiental, especialmente, na atual conjuntura, em que a 

proteção dos recursos naturais tomou proporções universais; em que certos bens 

são adquiridos gratuitamente pelas empresas e gastos sem repô-los; em que a 

indústria, muitas vezes, emprega ar e água e os devolve contaminados; em que, 

freqüentemente, esgota as fontes, abandona os resíduos; em que utiliza processos 

produtivos de intenso consumo energético, sem se preocupar com as energias não 

renováveis.  

Em que pese o apelo social para a reciclagem, o estudo demonstra as 

vantagens e desvantagens da reciclagem do vidro, levando a uma melhor 

compreensão sobre o comportamento dos empresários da indústria do vidro, que 

privilegiam, nos respectivos processos produtivos, o uso de matérias primas virgens. 

O trabalho enfatiza os benefícios da preservação, recuperação e a 

revitalização do meio ambiente e que tais ações devem se constituir em 

preocupação da sociedade em geral.  
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Por fim, conclui-se, diante do atual contexto, em que a consciência mundial 

está voltada para as questões ambientais, que reciclar não é mais apenas uma 

questão de escolha, mas uma inquestionável necessidade, que reforça, cada vez 

mais, o desafio de conjugar os objetivos mercadológicos com os de cunho ambiental 

e social, além da coerência entre ambos. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Levantar dados sobre a reciclagem do vidro, identificando suas 

especificidades, suas vantagens e desvantagens, com foco na racionalização do uso 

de recursos naturais e a conseqüente economia de energia.  

1.1.2 Objetivos específicos 

• Levantar dados sobre a reciclagem do vidro, suas vantagens e 

desvantagens, em comparação com outros produtos recicláveis no mundo, no Brasil 

e em Curitiba. 

• Verificar os tipos de tecnologias existentes no Brasil sobre a reciclagem 

do vidro. 

• Propor alternativas que possam contribuir para a disseminação da 

cultura da reciclagem. 

1.1.3 Hipótese 

A reciclagem do vidro deve ser concebida como uma importante iniciativa, 

dentro do conjunto de ações, que contribui para o desenvolvimento sustentável. 

1.2 Justificativa 

A escolha do tema justifica-se pelo desejo de se investigar os motivos das 

restrições à reciclagem do vidro no Brasil. 

O estudo das especificidades da reciclagem do vidro, tanto no campo teórico, 

quanto no prático, visa colocar em relevo as questões sociais, ambientais e 

tecnológicas relativas ao tema, preenchendo lacunas detectadas no conhecimento 

da área, diante de uma escassa literatura e contribuindo para a compreensão de 

conceitos teóricos.  

O referido estudo guarda absoluta importância para a área do conhecimento, 

especialmente na atual conjuntura, em que a proteção dos recursos naturais tomou 
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proporções universais; em que certos bens são adquiridos gratuitamente pelas 

empresas e gastos sem repô-los; em que a indústria, muitas vezes, emprega ar e 

água e os devolve contaminados; em que, freqüentemente, esgota as fontes, 

abandona os resíduos; em que utiliza processos produtivos de intenso consumo 

energético, sem se preocupar com as energias não renováveis.  

Em que pese o apelo social para a reciclagem, o estudo demonstra vantagens 

e desvantagens da reciclagem do vidro levando a uma melhor compreensão sobre o 

comportamento dos empresários da indústria do vidro, que privilegiam, nos 

respectivos processos produtivos, o uso de matérias primas virgens. 

O trabalho enfatiza os benefícios da preservação, recuperação e a 

revitalização do meio ambiente e que tais ações devem se constituir em 

preocupação da sociedade em geral.  

Idealizou-se na presente pesquisa uma contribuição para o processo de 

conscientização e uma maior compreensão sobre as especificidades do vidro, sua 

industrialização, vantagens do processo de reciclagem como uma das molas 

propulsoras do desenvolvimento sustentável, ao lado das evidentes desvantagens 

econômicas que, em última análise, justificam o status quo. 

Por fim, conclui-se, diante do atual cenário, em que a consciência mundial 

está voltada para as questões ambientais, que reciclar não é mais apenas uma 

questão de escolha, mas uma inquestionável necessidade.  
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2. REVISÃO NA LITERATURA 

2.1 Panorama geral dos resíduos sólidos urbanos 

Sob o ponto de vista etimológico, a palavra ambiente é composta de dois 

vocábulos latinos: a preposição amb(o), ao redor, à volta, e o verbo ire, ir, que se 

fundem numa aritmética muito simples, amb + ire = ambire. Ambiente é tudo que vai 

à volta, o que rodeia determinado ponto, ou ser, uma entidade real substantiva, que 

se relaciona com um ser, ou conjunto de seres, por ela envolvidos (COIMBRA, 2002, 

p. 25).   

O meio ambiente é composto por constitutivos físico-químicos, como a água, 

ar, solo, clima e paisagem como também, pelo reino animal e pelos decompositores 

da cadeia trófica, compostos por microorganismos, bactérias e fungos (COIMBRA 

apud SEBASTIÃO, 2007, p. 180). 

O termo meio ambiente relaciona-se a tudo aquilo que circunda os seres 

vivos. O legislador infraconstitucional brasileiro definiu, no art. 3º, I, da Lei nº 

6.938/81, como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas (FIORILLO, 2005, p. 19). 

Sua preservação, recuperação e revitalização devem se constituir em 

preocupação do Poder Público, da sociedade em geral, uma vez que forma a 

ambiência, na qual se move, desenvolve, atua e se expande a vida humana (SILVA, 

1995, p. 2). 

2.2 Geração e coleta de resíduos 

Vale observar, que lixo e resíduo são palavras com significados diferentes. 

Lixo é o que se varre das casas, das ruas e em geral, tudo o que não presta e se 

joga fora: cisco, sujeira, imundície, escória (BUENO, 2001, p. 343). Resíduo é o que 

resta de substâncias submetidas à ação de diversos agentes. As cinzas, por 

exemplo, são resíduos da combustão da lenha (KOOGAN/HOUAISS, 1995, P. 730). 

Assim, resíduo pode ser considerado qualquer material que sobra após uma ação ou 
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processo produtivo. Parte dos resíduos gerados nas diversas atividades humanas 

possui valor comercial, se for manejado adequadamente (EUROFARMA, 2010).    

A geração de resíduos depende de fatores culturais, grau e hábito de 

consumo, renda e padrões de vida das populações, além de fatores climáticos.  O 

perfil dos resíduos produzidos está sintetizado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição geral dos resíduos.  

COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PERCENTUAIS 

Papel e papelão 39% 

Metais ferrosos  16% 

Vidro 15% 

Rejeitos 8% 

Plástico filme 7% 

Embalagens longa vida 2% 

Alumínio 1% 

Fonte: (BIDONE, 1999, p. 14-16). 

 

Quanto à biodegradabilidade, são compostos biodegradáveis (matéria 

orgânica facilmente putrescível, restos de comida), moderadamente biodegradáveis 

(folhas de árvores, papel e outros produtos celulósicos), dificilmente biodegradáveis 

(madeira, couro e borracha) e não biodegradáveis (vidro, plástico e metal) (BIDONE, 

1999, p. 14-16). A coleta dos resíduos sólidos urbanos pode ser comum, também 

denominada de tradicional, quando coleta todos os resíduos misturados; 

diferenciada, quando separa os resíduos, segundo sua fonte geradora, que pode ser 

doméstico, industrial, serviços de saúde, entulhos, entre outras; e seletiva, quando 

separa, segundo o tipo de resíduos, como papel, plástico, vidro, matéria orgânica e 

metais, que podem ser recicláveis, descartáveis e perigosos.   

Calcula-se a quantidade de resíduos gerados por indivíduo, dividindo-se a 

quantidade de lixo recolhido, pelo número de habitantes daquela região. Como o 

sistema de coleta e transporte, normalmente, não consegue atender a totalidade da 

população de uma cidade, os números são estimados, pela média, que varia entre 

0,30 a 0,50 kg/hab/dia, podendo chegar a 1 kg/hab/dia, nos grandes centros. A 

variabilidade dos números depende da classe econômica da comunidade envolvida 
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e de seus hábitos de consumo (GERAÇÃO DE RESÍDUOS PER CAPITA, 2008). 

Atualmente, a produção diária de lixo, em todo o planeta é de, aproximadamente, 

dois milhões de toneladas (BRASIL, 2009).  

Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a geração per capita, 

de resíduos é diferente, conforme o grau de desenvolvimento do país, como listado 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Geração de resíduos per capita. 

PAÍSES QUANTIDADE kg/HAB/DIA 

Canadá 1.900,00 

EUA 1.700,00 

Holanda 1.300,00 

Suíça 1.200,00 

Japão 1.000,00 

Europa (outros) 0,90 

Índia 0,40 

Cidade do México (México) 0,90 

Rio de Janeiro (Brasil) 0,90 

Buenos Aires (Argentina) 0,80 

San José (EUA) 0,74 

San Salvador (El Salvador) 0,68 

Tegucigalpa (Honduras) 0,52 

Lima (Peru) 0,50 

Fonte: OMS – Organização Mundial da Saúde – América Latina (2000). 

 

Estabelece a legislação brasileira, no que tange à gestão, que o lixo 

doméstico, oriundo de residências, áreas comerciais e industriais, com 

características semelhantes aos residenciais é de responsabilidade da Prefeitura, 

que tem a missão de assegurar sua coleta e disposição final. Desta forma, 

normalmente, o lixo é coletado pelas prefeituras, ou por companhia particular e 

levado aos depósitos, nos quais, poderá haver a seleção e a separação do material 

reaproveitável. O restante do lixo é enterrado em aterros (CALDERONI, 2003, p. 50). 
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2.3 Métodos alternativos para tratamento dos resíduos 

 De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB – 2000, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – editada em 

2002, a disposição final do lixo, nos municípios brasileiros, está dividida, 

sumariamente, conforme apresentado na Tabela 3.    

 

Tabela 3. Disposição final do lixo no Brasil. 

DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO NO BRASIL PERCENTUAIS 

Lixões 76% 

Aterros controlados 13% 

Aterros sanitários 10% 

Tratamento (compostagem, reciclagem e incineração)  1% 

Fonte: http://www.ibge.gov.br/home. 

 

Constata-se que na maioria das cidades brasileiras, além do serviço de coleta 

insuficiente, o destino final do lixo é inadequado. São usados, principalmente, 

vazadouros a céu aberto, em água, ou, ainda, aterros sanitários que, por vezes, em 

vista das dificuldades de manejo e alto custo de manutenção, descaracterizam-se, 

acarretando os mesmos problemas dos vazadouros.   

Para o tratamento dos resíduos é muito importante a escolha do método a ser 

utilizado, devendo ser considerado o tempo de decomposição dos materiais 

descartados, as condições ambientais de oxigenação, umidade e temperatura do 

local de depósito (SOLUÇÕES, 2008). A seguir, são descritos os principais métodos 

utilizados no Brasil: 

Aterro é a disposição ou aterramento do lixo sobre o solo. Deve ser 

diferenciado, tecnicamente, em aterro sanitário, aterro controlado e lixão ou 

vazadouro.  

- Aterro sanitário constitui-se num processo utilizado para a disposição de 

resíduos sólidos no solo, particularmente, o lixo domiciliar. Fundamentado em 

critérios de engenharia e normas operacionais específicas, permite a confinação 

segura, em termos de controle de poluição ambiental, proteção à saúde pública ou 

forma de disposição final de resíduos sólidos urbanos, por meio de confinamento, 
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em camadas cobertas com material inerte, geralmente o solo. Deve atender a 

normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública, 

e à segurança, minimizando os impactos ambientais (BIDONE; TEIXEIRA, 1999). 

Segundo a NBR 8419/1984, o aterro sanitário não deve ser construído em 

áreas sujeitas à inundação. Entre a superfície inferior do aterro e o mais alto nível do 

lençol freático, deve haver uma camada de espessura mínima de 1,5 m, de solo 

insaturado. O nível do solo deve ser medido durante a época de maior precipitação 

pluviométrica da região. O solo deve ser de baixa permeabilidade (argiloso). 

O aterro deve ser localizado a uma distância mínima de duzentos metros de 

qualquer curso de água, de fácil acesso, com arborização adequada no seu entorno, 

para evitar erosões, espalhamento da poeira e retenção de odores. 

Devem, também, ser construídos poços de monitoramento, para avaliar se 

estão ocorrendo vazamentos e contaminações do lençol freático. O efluente da 

lagoa deve ser monitorado, pelo menos, quatro vezes ao ano (ABNT, 2008). 

Como desvantagens irrefutáveis, a solução de aterro sanitário apresenta o 

desperdício de matérias-primas, pois que se perdem definitivamente, os materiais 

com que se produziriam novos produtos, como é o caso do vidro. Outro problema 

grave é a ocupação sucessiva e sem critérios, de locais para deposição, à medida 

que os mais antigos se vão esgotando (DESTINO DO LIXO, 2008). 

- Aterro controlado: técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no 

solo, cujo método utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos, 

cobrindo-os com uma camada de material inerte, na conclusão de cada jornada de 

trabalho. Esta técnica, em geral, produz poluição localizada, pois similarmente ao 

aterro sanitário, a extensão da área de disposição é minimizada. Tal método é 

preferível ao lixão, mas, devido aos problemas ambientais que causa e aos seus 

custos de operação, a qualidade é inferior ao aterro sanitário (DISPOSIÇÃO DE 

RESÍDUOS, 2008). 

- Lixão: local onde há uma inadequada disposição final de resíduos sólidos, 

que se caracteriza pela simples descarga sobre o solo, sem medidas de proteção ao 

meio ambiente, ou à saúde pública. É o mesmo que a descarga de resíduos a céu 

aberto, sem levar em consideração, a área em que está sendo feita. Como 

conseqüência, ocorre o escoamento de líquidos formados e percolados, que podem 

contaminar as águas superficiais e subterrâneas; a liberação de gases, 
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principalmente o gás metano, que é combustível; ocorre também o espalhamento de 

lixo, como papéis e plásticos, pela redondeza, por meio da ação do vento, além da 

possibilidade de criação de animais domésticos e a presença de catadores, que 

muitas vezes, residem nas proximidades, ou no próprio local. 

Assim, os resíduos lançados acarretam problemas à saúde pública, como 

proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, baratas, ratos, etc.). Tais 

resíduos geram maus odores e, principalmente, a poluição do solo, das águas 

superficiais e subterrâneas pelo chorume, comprometendo gravemente os recursos 

hídricos. 

Acrescenta-se a esta situação, o total descontrole quanto aos tipos de 

resíduos recebidos nesses locais, verificando-se, inclusive, a disposição de dejetos 

originados dos serviços de saúde e das indústrias (DESTINO DO LIXO, 2008). 

Verifica-se a presença de lixões em 25,93% das capitais brasileiras; em 

72,73% das cidades, com mais de 50 (cinqüenta) mil habitantes, e em 66,67% das 

cidades, com menos de 50 (cinqüenta) mil habitantes (LOPES, 2008). 

. Incineração: processo de decomposição térmica, onde há redução de peso, 

superior a 75%; redução do volume, num percentual superior a 90%; e das 

características de periculosidade dos resíduos, com a conseqüente eliminação da 

matéria orgânica e do seu caráter patogênico, minimizando sua capacidade de 

transmissão de doenças. 

Para garantia do meio ambiente, a combustão tem que ser continuamente 

controlada. São necessários cuidados especiais no acondicionamento, coleta, 

transporte, armazenamento, tratamento e disposição dos resíduos industriais 

perigosos devido ao seu volume e efeitos nefastos e à disposição incorreta 

redundando em danos à saúde humana e ao meio ambiente. 

De acordo com a ABETRE (Associação Brasileira de Empresas de 

Tratamento, Recuperação e Disposição de Resíduos Especiais), no Brasil, são 

produzidos 2,9 milhões de toneladas de resíduos industriais perigosos a cada doze 

meses e apenas 638 mil são dispostos, de modo apropriado. De todo o resíduo 

industrial, apenas 22% é tratado. Desse percentual, 16% vão para os aterros, 1% é 

incinerado e os 5% restantes são co-processados, ou seja, transformam-se, por 

meio de queima, em parte da matéria-prima utilizada na fabricação de cimento.  
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O extraordinário volume de resíduos não tratados seguem para lixões. Essa 

conduta acaba provocando acidentes ambientais bastante graves, além dos 

problemas de saúde pública. Os dois milhões de resíduos industriais jogados em 

lixões significam futuras contaminações e agressões ao meio ambiente. Só no 

Estado de São Paulo, por exemplo, já existem, hoje, 184 (cento e oitenta e quatro) 

áreas contaminadas e outras 277 (duzentas e setenta e sete) estão sob suspeita de 

contaminação.  

Em síntese, a incineração em alta temperatura tem se mostrado como a 

melhor técnica disponível e mais segura, para a redução de passivos ambientais 

constituídos por resíduos perigosos (DESTINO DO LIXO, 2008). 

- Compostagem: processo de reciclagem orgânica realizada em três etapas: 

decomposição, semimaturação e humificação. Esse método permite dar um destino 

útil para os resíduos orgânicos, evitando sua acumulação em aterros e melhorando a 

estrutura dos solos (DESTINO DO LIXO, 2008). 

2.4 A reciclagem 

Reciclagem, para Duston apud Calderoni (2003), “é um processo pelo qual, 

qualquer produto ou material, que tenha servido para os propósitos a que se 

destinava e que tenha sido separado do lixo, é reintroduzido no processo produtivo e 

transformado em um novo produto, seja igual, ou semelhante, ao anterior, seja 

assumindo características diversas, das iniciais”. 

Para Powelson apud Calderoni (2003), “reciclagem é a conversão em outros 

materiais úteis, que do contrário, seriam destinados à disposição final”.   

Segundo D’ Almeida; Vilhena (2000), “reciclagem designa o processo 

sistemático de transformação de resíduos em novos produtos. Trata-se de um 

processo que envia o resíduo à indústria, para que este seja reutilizado, como 

matéria prima, para produção de novos produtos. No caso dos resíduos de vidro, o 

material é basicamente derretido e refeito para sua reutilização”.  

A reciclagem, como um todo, é considerada uma das molas propulsoras do 

processo de desenvolvimento sustentável, já que traz reconhecidos ganhos, 

principalmente, nas dimensões sociais e ambientais. Trata-se de um processo 

industrial que converte o lixo descartado em matéria-prima secundária, em produto 
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semelhante ao inicial, ou outro. Reciclar é economizar energia, poupar recursos 

naturais e trazer de volta, ao ciclo produtivo, o que é jogado fora. A palavra 

reciclagem foi introduzida ao vocabulário internacional no final da década de 80, 

quando foi constatado que as fontes de petróleo e outras matérias-primas não 

renováveis estavam e estão se esgotando. Reciclar significa = Re (repetir) + Cycle 

(ciclo) (TEIXEIRA; ZANIN, 1999, p. 25-26). 

A reciclagem é uma das etapas essenciais do gerenciamento integrado dos 

resíduos sólidos de uma comunidade. É uma forma de minimizar os resíduos, 

reduzir na fonte e reutilizar. Pode ser também, considerada como um modo de 

tratamento dos mesmos. Uma das etapas do processo consiste no encaminhamento 

para unidades específicas de processamento, objetos que iriam para uma deposição 

final, correta ou não. Pela variabilidade dos materiais, a reciclagem acarreta a 

necessidade de separação dos seus diversos tipos, que podem ocorrer em 

diferentes graus e momentos. 

A reciclagem pode ser classificada, segundo alguns critérios em função do 

material. Numa classificação geral, consideram-se as seguintes categorias: 

• reciclagem primária – é o processamento de um resíduo, para 

fabricação de produto, com características similares ao original. Enquadra-se nesse 

grupo, a reciclagem que ocorre internamente em uma fábrica, também chamada 

reciclagem industrial, como o reaproveitamento de aparas, sobras, peças 

defeituosas ou fora de especificação. Os produtos gerados nesse processo são 

considerados como produtos reciclados e para a realização do mesmo usa-se uma 

mistura com matéria prima original. Uma característica desta reciclagem é a baixa 

contaminação do material. 

A reciclagem primária é largamente empregada nas indústrias em todo o 

mundo, contribuindo para a economia de matéria-prima e minimizando a geração de 

resíduos.  

• reciclagem secundária - é o processamento de resíduos com obtenção 

de produtos diferentes do original. Está associada, em geral, à maior contaminação. 

É o caso típico da reciclagem, a partir dos resíduos sólidos, urbanos, também 

chamada reciclagem pós-consumo. No caso dos materiais plásticos, por exemplo, as 

reciclagens primárias e secundárias são realizadas por meio de procedimentos 

similares, também chamadas de reciclagem mecânica. 
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A reciclagem secundária encontra-se num estágio inferior, tanto em termos de 

desenvolvimento técnico, quanto de aplicação efetiva. Dentre as suas vantagens, 

cita-se a redução dos impactos ambientais e sociais, gerados, tanto pelo lançamento 

indiscriminado de resíduos sólidos no ambiente, quanto pela implantação e 

operação de instalações destinadas ao seu tratamento e disposição final. 

Considerando-se que uma parte significativa dos materiais, atualmente considerados 

como resíduos é potencialmente reciclável, poderia haver uma diminuição sensível 

no número e nas dimensões de aterros e incineradores, caso a reciclagem fosse 

mais empregada.  

• reciclagem terciária - implica na obtenção de um produto, a partir dos 

componentes químicos básicos que o compõem. Por exemplo, os plásticos são 

derivados de petróleo original. A referida reciclagem é obtida por processos como 

pirólise e hidrólise, entre outros, sendo também denominada reciclagem química. A 

compostagem de resíduos orgânicos enquadra-se de certo modo, nessa categoria 

(TEIXEIRA; ZANIN, 1999, p. 25-26). 

• reciclagem quaternária - utiliza os próprios resíduos como combustível 

na geração de energia elétrica, a exemplo dos plásticos (EXPERIMENTAÇÃO NO 

ENSINO DE QUÍMICA, 2009).  

Com a disseminação da reciclagem diminuiu-se o consumo de matérias- 

primas virgens, muitas delas não renováveis, cuja exploração gera impactos 

importantes e pode se tornar cada vez mais difícil e cara; ocorre, também, a redução 

de custos de fabricação de alguns produtos, uma vez que o processamento de 

materiais recicláveis é geralmente menos dispendioso, sobretudo, em termos 

energéticos; além de gerar renda e trabalho, favorecendo, em especial, as micros e 

pequenas empresas, ou mesmo a constituição de cooperativas (TEIXEIRA; ZANIN, 

1999, p. 25-26). 

Há, no Brasil, poucas usinas de reciclagem caracterizadas e pelo uso 

intensivo de capital, não respondem ao desafio das questões sociais, além de 

apresentar custo desnecessariamente elevado, o que inviabiliza a sua adoção na 

maioria dos municípios e prejudica o retorno econômico do investimento (USINAS 

DE RECICLAGEM).  

Apesar de o lixo ser uma fonte de riquezas, desperdiça-se no Brasil, a cada 

ano, R$ 4,6 bilhões, porque não se recicla tudo o que poderia (CALDERONI, 2003, 
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p. 31). Verifica-se a falta de planejamento organizado sobre a questão do lixo urbano 

e a falta de visão sistêmica dos diversos aspectos do processo, como a coleta, a 

disposição final, os eventuais danos ecológicos, a questão social representada pelos 

catadores, a questão sanitária e a reciclagem, ou seja, o reaproveitamento como 

insumo industrial dos elementos recicláveis (USINAS DE RECICLAGEM). O país é 

considerado um grande “reciclador” de alumínio, mas ainda não reaproveita, 

adequadamente, os vidros, os plásticos, as latas de ferro e os pneus que consome 

(CALDERONI, 2003, p. 31).  

Nesse sentido, ampliar a conscientização sobre a importância dos benefícios 

da reciclagem é um primeiro e essencial passo, e nesse viés, praticar a reciclagem 

sustentável, ainda se mantém como um imenso desafio (A RECICLAGEM, 2008). 

2.5 Vidro  

Dos materiais recicláveis, foi escolhido o vidro, como objeto de estudo, devido 

as suas peculiaridades (PROGRAMAS II, 2009).   

Segundo a definição proferida pela American Society for Testing and 

Materials (ASTM), “o vidro é um material inorgânico formado pelo processo de fusão, 

que foi resfriado a uma condição rígida, sem cristalizar” (D’ALMEIDA; VILHENA, 

2000, p. 159).  

O vidro começou a ser fabricado de forma rudimentar pelos egípcios, desde a 

mais remota antiguidade, (século 27 a.C.) e acompanha a história do homem, 

estando cada vez mais presente na vida moderna.  

O surgimento do vidro é incerto, mas registros históricos atribuem esta 

descoberta aos navegadores fenícios.  

A revolução na produção aconteceu em 100 a.C., quando os fenícios 

inventaram o tubo de sopro, permitindo a fabricação da maioria dos objetos. Na 

mesma época, os romanos massificaram o uso do vidro, com a produção de objetos 

de uso cotidiano, especialmente, na fabricação de vitrais coloridos.  

Em 1650, com o aperfeiçoamento da rolha, houve aumento do uso do vidro 

como recipiente, para acondicionar bebidas. Com a Revolução Industrial, o vidro 

assumiu um papel definitivo, na história da humanidade.  
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A era da modernidade do vidro começou no século XVII, com a contribuição 

de vários países, para o aperfeiçoamento tecnológico, como a utilização em 

instrumentos ópticos e a descoberta do vidro float, cuja técnica é voltada para 

produção de vidros em chapas, com absoluta perfeição (HISTÓRIA DO VIDRO, 

2008).  

A história da indústria do vidro, no Brasil, iniciou-se com as invasões 

holandesas, no período de 1624 a 1635, em Olinda e Recife - PE, onde a primeira 

oficina, para a fabricação de vidros para janelas, copos e frascos foi montada por 

quatro artesãos, que acompanharam o príncipe Maurício de Nassau.  

O vidro voltou a entrar no mapa econômico do país, a partir de 1810, quando, 

em 12 de janeiro, daquele ano, o português Francisco Ignácio da Siqueira Nobre 

recebeu carta régia, autorizando a instalação, no Brasil, de uma indústria de vidro. A 

fábrica, instalada na Bahia, entrou em operação em 1812 e produzia vidros lisos, de 

cristal branco, frascos, garrafões e garrafas.  

Até o século XX, a produção de vidro, essencialmente artesanal, utilizava os 

processos de sopro e de prensagem. A partir deste, a indústria do vidro 

desenvolveu-se, com a introdução de fornos contínuos, equipados com máquinas 

semi, ou totalmente automáticas, para produção em massa. 

Em 1895, foi fundada, em São Paulo, a vidraria Santa Marina, hoje, um dos 

grandes grupos industriais do país. Em 1990, a referida fábrica já produzia vinte mil 

garrafas de vidro verde, por dia. Em 1903, a vidraria Santa Marina transformou-se 

em sociedade anônima e cinco anos mais tarde, produzia um milhão de garrafas 

mensalmente, dois metros quadrados de vidro para vidraça e empregava seiscentos 

e cinqüenta operários. A produtividade era considerada alta para uma fábrica, que 

só em 1921, instalaria suas primeiras máquinas automáticas, com capacidade diária 

de quatrocentas e sessenta mil garrafas.  

O acelerado processo de industrialização do país, na década de cinqüenta, 

atraiu, para o setor vidreiro, investimentos do exterior. Em 1960, o grupo Santa 

Marina associou-se à indústria francesa e o grupo Saint-Gobain passou a ser 

acionista majoritário. 

A indústria do vidro transformou-se, diversificou-se e chegou a uma fase de 

maturidade. Hoje, mais de duzentas empresas produzem vidros no Brasil, vinte e 

quatro das quais, integralmente automatizadas, atendendo a mercados interno e 
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externo, competindo em condições de igualdade, com empresas do exterior 

(INDÚSTRIA DO VIDRO, 2008). Só de indústrias de vidro primárias há, 

aproximadamente, noventa e oito, atuando em seis segmentos distintos: vidro para 

embalagem, dezessete empresas; produtos domésticos, vinte e nove; vidro plano, 

três; vidros técnicos e científicos, vinte e quatro; fibras de vidro de isolação e reforço, 

quatro; e vidro para decoração e adorno, vinte e uma empresas. Estes números não 

são exatos, porque várias delas, têm atuação em mais de um segmento 

(CALDERONI, 2003, p. 193). 

Entretanto, a industrialização, não só do vidro, mas como de todos os demais 

produtos, trouxe indesejáveis conseqüências, como a produção de resíduos, 

extração descontrolada de recursos naturais, altos índices de poluição, escassez de 

fontes de energia, dentre outros. 

2.5.1 Principais características, tipos e aplicações do vidro  

A matéria prima usada na fabricação do vidro é barata e fácil de encontrar, 

mas sua extração causa danos ao meio ambiente, além de gastar muita energia 

para recolher a areia e muito combustível, para que ela chegue até as indústrias 

(VIDA ÚTIL DO ATERRO, 2008). 

Em sua forma pura, o vidro é um óxido metálico, super resfriado, 

transparente, de elevada dureza, essencialmente inerte e biologicamente inativo, 

que pode ser fabricado com superfícies muito lisas e impermeáveis. Estas 

propriedades desejáveis conduzem a um grande número de aplicações. No entanto, 

o vidro é frágil, quebrando-se com facilidade.  

Trata-se de material complexo, que pode ser transformado em um grande 

número de produtos, podendo compor objetos de propriedades físicas e químicas, 

bastante distintas.  

A matéria prima sílica tem a função vitrificante. A soda introduzida na barrilha 

e no sulfato de sódio tem por finalidade baixar o ponto de fusão da sílica. O cálcio, 

introduzido a partir do calcário, dá estabilidade ao vidro, contra os ataques de 

agentes atmosféricos. O magnésio, introduzido pela dolomita, transmite ao vidro 

resistência para suportar, dentro de certos limites, mudanças bruscas de 

temperatura. A alumina, advinda do feldspato, enriquece sua resistência mecânica. 
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O cloreto de sódio, o nitrato de sódio e o óxido de arsênio são afinantes. O óxido de 

cobalto (azul), o óxido de ferro (verde), e o óxido de selênio (cinza) são corantes. A 

sucata de vidro é empregada na proporção média, de 20% a 40%. 

 

Na Figura 1, está demonstrada a composição do vidro, sem cacos.  

2%

14%

11%

73%

 Areia

 Calcário

 Barrilha

 Feldspato

 

Fonte: Composição química do vidro (VILHENA, 2000). 

Figura 1. Composição do vidro, sem inclusão de cacos. 

 

O vidro comum se obtém por fusão de dióxido de silício (SiO2), carbonato de 

sódio (Na2CO3) e carbonato de cálcio (CaCO3). Sua manipulação só é possível, 

enquanto fundido, quente e maleável (COMPOSIÇÃO DO VIDRO, 2008). 

Do ponto de vista físico, o vidro é um líquido sub-resfriado, rígido, sem ponto 

de fusão definido e com uma viscosidade elevada, que impede sua cristalização. 

Do ponto de vista químico, o vidro é o resultado da união de óxidos 

inorgânicos não-voláteis, resultantes da decomposição da fusão de compostos 

alcalinos (Na2O) e alcalinos terrosos (CaO), de areia (SiO2) e de outras substâncias, 

com o que se forma um produto final, sem uma estrutura atômica definida, ou seja, 

não cristalina.  
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Na Figura 2, está demonstrada a composição do vidro, com cacos de vidro. 
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Fonte: Composição química do vidro, com caco (VILHENA, 2000). 

Figura 2. Composição do vidro, com cacos. 

 

Na Tabela 4, está demonstrada por meio dos vários dados coletados, a 

composição do vidro, a partir de matérias primas virgens, comparativamente, com 

vidro reciclado, além do preço médio do custo da tonelada e os respectivos 

percentuais relativos à economia.  

 

Tabela 4. Composição básica de alguns tipos de vidros, seus consumos médios e 

preço de mercado. 

MATÉRIA 

PRIMA 

CONSUMO VIDRO 

RECICLADO 

CONSUMO CUSTO 

R$/t 

ECONOMIA 

Areia  73% Areia 35% 60,00 47,95% 

Barrilha 14% Barrilha 6% 900,00 42,86% 

Calcário 11% Calcário 6% 47,00 54,55% 

Feldspato 2% Feldspato 1% 200,00 50% 

  Vidro reciclado 50%   

  Outros 2%   

Fonte: Composição do vidro: (VILHENA, 2000); Consumo: http://www.peritoscontabeis.com.br. 
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Embora todos os vidros possam ser produzidos de uma mesma base, eles 

possuem composições diferentes, de acordo com a finalidade a que se destinam 

(D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 159). 

O vidro não é combustível e a temperatura de fundição dos materiais que o 

compõem é, em média, 1500 °C. Seu efeito abrasivo pode causar problemas aos 

fornos e equipamentos de transporte (NETO, 1999, p. 64). 

Suas propriedades, no estado sólido, consistem na transparência; 

translucidez ou opacidade à luz, dependendo da existência ou não, de pequenas 

partículas misturadas à massa vítrea; não absorvência; ótimo isolante elétrico e 

baixa condutividade térmica. É capaz de variar sua viscosidade, segundo a 

temperatura em que é submetido, indo desde um líquido, com uma viscosidade 

relativamente baixa, a altas temperaturas, até o estado de pasta viscosa, em 

temperaturas próximas à da transição vítrea. 

Outra característica importante é a sua cor, podendo apresentar desde o 

incolor, até infinitas cores. A cor, sob a ótica do marketing, é muito importante, pois 

ajuda na escolha do produto. Exemplos são os frascos de perfumes, que existem 

nas mais diferentes formas e cores, para chamar a atenção dos clientes. Além da 

função estética, a cor do vidro tem também, uma função utilitária. 

Dependendo dos elementos que se introduz na sua composição, este filtra a 

luz, deixando passar alguns raios e retendo outros. Por isso, utilizam-se garrafas 

âmbar, para cerveja e verde, para o vinho, pois estes vidros impedem a passagem 

de certas radiações ultravioletas, que estragam os produtos. Os vidros planos de 

janelas, de prédios ou veículos são, também, exemplos da utilização do princípio, 

cuja coloração impede a passagem de radiação, responsável pelo aquecimento, 

oriundo dos raios infravermelhos, mas permite a passagem da luz, possibilitando a 

visibilidade através das janelas. Assim, o ambiente aquece menos e, ao mesmo 

tempo, não se torna necessário utilizar iluminação artificial, durante o dia, 

economizando energia na iluminação e no ar condicionado. Este é, também, o 

princípio dos vidros reflexivos, que estão empregados nos prédios modernos. Além 

de adequados esteticamente, refletem boa parte da radiação solar, que de outra 

forma estaria entrando e aquecendo o ambiente. Minimiza-se assim, o uso de 

energia para funcionamento dos aparelhos de ar condicionado (COR, 2008). 

Os principais tipos de vidro e suas aplicações são as seguintes: 
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• vidro soda-cal, também denominado vidro comum, é essencialmente 

composto por sílica, à qual são incorporados óxido de sódio e óxido 

de cálcio. É produzido tanto na forma de placas, usadas em 

vidraças, espelhos, pára brisas e vidros para automóveis; quanto na 

forma de recipientes usados como embalagens gerais e garrafas de 

bebidas; 

• vidro borossilicato (contém óxido de boro), comercialmente 

conhecido como pirex, possui composição similar aos vidros soda-

cal, porém com a substituição da maior parte dos óxidos alcalinos, 

por óxido de boro. É utilizado em utensílios domésticos resistentes 

ao choque térmico, como panelas, travessas e equipamentos para 

laboratório; 

• vidro de chumbo, também conhecido, erroneamente, como vidro 

“cristal”, possui 24% de óxido de chumbo, em sua composição, o 

que lhe confere baixa temperatura de fusão e alto índice de 

refração. Também, é utilizado para bloquear efetivamente radiações 

de alta energia e, principalmente, como vidro óptico, objetos de 

decoração, janelas de proteção contra radiação, etc.; 

• fibras de vidro utilizadas para isolamento térmico e acústico, como 

também para reforço de produtos cerâmicos e poliméricos; 

• fibras ópticas feitas de fibras de sílica, (SiO2), geralmente dopadas 

com germânio, utilizadas como meio de transmissão avançado, em 

telecomunicações, na área telefônica, de sinalização e transmissão 

de dados; 

• “fritas” para “vidrados” e esmaltes que servem para acabamentos 

impermeáveis de produtos cerâmicos, sendo utilizadas na forma de 

pó, produzidas da mesma forma que os demais tipos de vidro, até a 

etapa de fusão, quando então, o material é resfriado rapidamente, 

pulverizando-se; 
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• vidros para aplicações nucleares fabricados por meio de formulação 

especial, específica para cada uso (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 

160). 

2.5.2 O processo de fabricação 

As matérias primas, que compõem o vidro comum, (areia, barrilha, calcário e 

feldspato), recebem um tratamento para eliminação de impurezas e, em seguida, 

são peneiradas. Em alguns casos, são moídas para obtenção de uma granulometria 

mais uniforme e então, misturadas e levadas ao forno, em altas temperaturas, da 

ordem de 1500 ºC, para serem fundidas, aí, permanecendo por certo tempo, para 

sua fusão total e eliminação de bolhas. O vidro fundido passa então, para um tanque 

de armazenagem, onde é mantido, a uma temperatura constante, até ser utilizado, 

podendo, em seguida, ser prensado, soprado ou moldado. Na própria fábrica, 

qualquer material descartado, devido à quebra ou defeitos, é novamente, moído e 

reintroduzido à mistura a ser fundida (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 159-164). 

A indústria do vidro consome, anualmente, cerca de 1,6 milhão toneladas de 

areia quartzosa; 300 mil toneladas de barrilha; 240 mil toneladas de calcário e 30 mil 

toneladas de feldspato. O abastecimento desse setor é feito por mineração de médio 

e grande porte (CONSUMO, 2008). 

O processo de fusão é muito complexo e envolve basicamente reações 

químicas, entre as diversas matérias primas, a partir da formação de fases líquidas e 

homogêneas, da eliminação dos gases produzidos nas reações químicas e, 

finalmente, da formação de uma massa vítrea homogênea, pronta para ser fornecida 

às máquinas de conformação. O vidro usado retorna às vidrarias, onde é lavado, 

triturado, cujos cacos são misturados com mais areia, calcário, sódio e outros 

minerais, para serem fundidos.  

O processo de produção do vidro do tipo soda-cal utiliza como matérias 

primas, basicamente, areia, barrilha, calcário e feldspato. A adição de cacos de vidro 

constitui procedimento comum e contribui sensivelmente para a diminuição dos 

custos de produção (PROCESSO DE FABRICAÇÃO, 2008). 

O processo de fabricação de embalagens começa quando as matérias primas 

são recebidas e estocadas, em grandes silos. O material é, então, pesado em uma 



 

 

23 

balança e transferido a um misturador automático, onde os componentes são 

misturados, (incluindo-se o caco), para assegurar uma fusão homogênea. Essa 

mistura é levada ao forno, onde é fundida e transformada em vidro. Os fornos são 

constituídos de três partes: a fusão, a refinação e os regeneradores. 

A mistura é enfornada na mesma velocidade em que o vidro está sendo 

moldado nas máquinas de fabricação, de modo que a sua quantidade, no forno, é 

sempre constante. As máquinas que produzem as embalagens de vidro são 

interligadas ao forno, por um canal que reduz a temperatura da massa de vidro, 

para, aproximadamente, 900 °C, temperatura considerada ideal, para a formação da 

gota de vidro. É necessário, conforme o formato e o tamanho da embalagem, 

realizar variação de velocidade e do mecanismo de alimentação de gotas. 

Os processos mais difundidos denominam-se:  

a) soprado e soprado (blow and blow), segundo o qual, a formação da 

embalagem, tanto no molde, quanto na forma, é feita com ar comprimido, que resulta 

em maior peso. Normalmente, utilizados para garrafas (boca estreita).  

b) prensado e soprado (press and blow), pelo qual a formação no molde é 

feita pela compressão de vidro, com auxílio de equipamento, por punção e não, com 

ar comprimido. Normalmente, é utilizado para embalagens de boca larga, como 

potes de alimentos. 

c) primário, segundo o qual se dá a fusão da matéria prima a altas 

temperaturas (1500 °C). 

d) secundário, cujo processo o transforma em outros produtos derivados do 

próprio vidro como, por exemplo: espelhos, vidros temperados, laminados, entre 

outros.  

O acréscimo de outros materiais e diferentes técnicas de produção permite 

criar tipos específicos de vidro, com características diferenciadas, adequadas a cada 

necessidade de aplicação. Assim, pela adição de produtos e variação nos processos 

de produção, determina-se a forma, espessura, cor, transparência, resistência 

mecânica, entre muitas outras características passíveis de adequação do vidro, o 

que o torna, em todos os tempos, um dos mais versáteis materiais do mundo 

(FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS, 2008). 

e) vidro plano, em cujo processo de produção, a massa fundida sai do forno, 

de forma contínua e plana, sendo depois resfriada e cortada em chapas. O vidro 
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plano básico, também conhecido como vidro cristal, pode passar por 

transformações, para obter maior resistência (vidro de segurança), curvatura e 

refletividade, entre outras características. Os principais produtos obtidos são os 

vidros temperados, laminados e refletivos (espelhados). Tais processos de 

transformação, normalmente, são feitos sob encomenda do cliente. 

Atualmente, os processos de fabricação de vidros planos, todos automáticos, 

adotados no país são: flutuação em banho de estanho (float), e laminação por rolo 

(impresso). 

O processo float foi desenvolvido pela empresa inglesa, Pilkington. Trata-se 

do processo mais moderno que existe, para produção de vidros planos. Consiste em 

submeter o vidro fundido, a um banho de flutuação em estanho fundido, o que lhe 

confere perfeito equilíbrio, entre a face do vidro em contato com o metal. Pelo efeito 

do seu próprio peso e calor, a face superior se torna perfeitamente plana, polida e 

com espessura uniforme. Esse processo permite obter um vidro de alta qualidade e 

brilho, que dispensa operações de polimento. No processo de têmpera do float, o 

vidro é submetido a altas temperaturas, (por volta de 600 °C) e rápido resfriamento. 

Isso faz com que a estrutura do vidro se reorganize e forme uma espécie de malha 

de tensão, que age internamente. Essa malha confere resistência muito maior ao 

produto (VIDRO PLANO, 2008). 

O processo de fabricação de vidro impresso, popularmente conhecido como 

“vidro fantasia”, consiste em passar o vidro por cima de um vertedouro para se 

formar uma lâmina plana, que passa entre dois rolos laminadores, permitindo obter 

os mais variados desenhos numa, ou, nas duas faces da chapa de vidro (VIBRAS, 

2009). 

2.5.3 Produtos de vidro fabricados e consumidos no Brasil 

Os principais produtos de vidro fabricados e consumidos no Brasil são: 

1) vidros para embalagens empregados para acondicionar alimentos, bebidas, 

medicamentos, perfumes e outros produtos, fabricados nas cores branca, 

âmbar e verde (vidro-cal). No Brasil, mais da metade do volume de vidro 

produzido anualmente, é empregado em embalagens;  
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2) vidros planos empregados na construção civil e na fabricação de objetos de 

decoração, como vidros planos lisos, vidros cristais, vidros impressos, 

temperados, laminados, aramados e coloridos fabricados em vidro comum, 

entre outras formas; 

3) vidros domésticos constituídos por tigelas, travessas, copos, pratos, panelas e 

outros produtos domésticos (vidro soda-cal, borossilicato, de chumbo); 

4) fibras de vidro como mantas, tecidos, fios e outros produtos; 

5) vidros especiais com composições e características adequadas às 

necessidades específicas de utilização, como os usados na produção de 

cinescópios, para monitores de televisão e computadores, bulbos de lâmpadas 

incandescentes, ou fluorescentes, vidros para  laboratório (borossilicatos), para 

ampolas, garrafas térmicas, vidros oftálmicos, e isoladores elétricos, fabricados 

em vidro comum, vidro de chumbo e vidro de formulações específicas, até 

tijolos de vidro (D’ ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 159-161). 

2.5.4 Tipos de vidros encontrados no lixo domiciliar 

O principal tipo de vidro encontrado no lixo urbano é o de embalagens, como 

garrafas para bebidas alcoólicas, águas, refrigerantes, sucos, potes e frascos, para 

armazenamento de produtos alimentícios e que podem, perfeitamente, ser 

reaproveitados. 

Encontra-se também o vidro, como parte, ou componente de inúmeros outros 

produtos domésticos, como, espelhos, vidros de janelas e box de banheiro; 

utensílios domésticos de vidro temperado como pratos, travessas, panelas, tampas 

de fogões, além de vidros especiais, como tubos de televisão, lâmpadas e válvulas, 

vidros de automóveis, “vidro cristal”; ampolas de medicamentos, entre outros. A 

composição química desses vidros, normalmente, é bem diferente do vidro comum 

usado para a produção de embalagens e de vidro plano sendo, conseqüentemente, 

muito difícil, ou quase impossível, a sua separação e reaproveitamento. Em um 

primeiro momento, todo este vidro poderia ser reaproveitado, porém, na prática, sua 

reutilização não é economicamente viável (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 165-

166). 
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2.5.5 Processo da reciclagem do vidro 

O vidro ostenta o trunfo de ser um material ecologicamente correto, sendo 

100% reciclável, não ocorrendo perda durante o processo de fusão. Um quilo de 

vidro usado transforma-se em um quilo de vidro novo, sem poluir o meio ambiente 

(MATERIAL ECOLOGICAMENTE CORRETO, 2007). O vidro pronto para ser 

novamente derretido é chamado de cullet (MATERIAL RECICLÁVEL, 2008). No 

processo de reciclagem do vidro, não há perda de matéria prima, não produz 

resíduo, economiza até 30% de energia elétrica, permite o reaproveitamento de 

100% do caco, além de contribuir para a preservação de matérias primas naturais. A 

reciclagem de uma tonelada de vidro contribui para que, aproximadamente, 1,2 

tonelada de matéria prima deixe de ser consumida. A versatilidade do vidro, tanto no 

segmento da indústria, como na arquitetura e decoração, não é a sua única 

qualidade (MATERIAL ECOLOGICAMENTE CORRETO, 2007). 

A reciclagem do vidro teve início na Europa, em 1974, como forma de 

economizar energia, após dois choques do petróleo, crises econômicas e um forte 

crescimento da consciência preservacionista da população (CALDERONI, 2003, p. 

191). 

Na Tabela 5, encontram-se listados os percentuais médios alcançados pela 

reciclagem do vidro, atualmente, por alguns países da Europa. 

 

Tabela 5. A reciclagem do vidro em alguns países da Europa. 

PAÍSES CONSIDERADOS PERCENTUAL DE RECICLAGEM 

Suíça 93% 

Países baixos 86% 

Áustria 84% 

Suécia  84% 

Grécia  25% 

Reino Unido 26% 

Turquia 25% 

Portugal  42% 

Fonte: Federação Européia do Vidro, 2009. 
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Em 1999, a taxa média da reciclagem do vidro, na Europa, atingiu os 64,1%, 

demonstrando uma franca adesão pelos cidadãos europeus.  

As indústrias vidreiras reciclaram, em 2008, mais de 26.664 milhões de 

embalagens de vidro.  

Segundo a Federação Européia do Vidro, hoje, todos os países europeus 

mantêm programas de reciclagem.  

Nos Estados Unidos, um dos primeiros programas de reciclagem de materiais, 

de âmbito nacional, surgiu nos anos sessenta, sob o título de Keep America 

Beautiful. Tais programas sustentados por empresas privadas e apoiados pelo 

governo propiciaram o incentivo à implantação da coleta seletiva domiciliar, sendo 

igualmente estimulada a criação de grandes centros de recebimento e de tratamento 

de resíduos. 

Na América Latina, há programas de reciclagem de vidro bem sucedidos na 

Colômbia, que começaram a ser implantados, a partir de 1975, por iniciativa da 

Cristaleria Peldar, do Grupo Owens-Illinois. O modelo adotado foi o da formação de 

microempresas de coleta, dotadas de equipamentos de transporte, seleção, 

estocagem e tratamento de resíduos. A partir de 1988, a Argentina, o Uruguai e a 

Venezuela adotaram programas semelhantes. 

No Brasil, a indústria do vidro foi pioneira na implantação de programas 

orientados e permanentes de reciclagem. Em 1986, foi lançado o primeiro programa 

de iniciativa do setor, em São José do Rio Preto, São Paulo, embora, tenha sido 

realizada em Niterói, Rio de Janeiro, a instalação do primeiro programa de 

reciclagem de vidro, no país (CALDERONI, 2003, p. 192). 

Naquele ano, a Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de 

Vidro, (ABIVIDRO), lançou um programa nacional de coleta, que atualmente, 

envolve sete milhões de pessoas, em vinte e cinco cidades (ABIVIDRO, 2007). 

Motivadas por fatores econômicos e ambientais, muitas prefeituras iniciaram 

em 1990, programas de coleta seletiva e a ABIVIDRO mantém convênio com todos 

esses municípios.  

Atualmente, as campanhas de coleta seletiva vêm produzindo resultados, 

ainda, muito aquém do desejado por seus próprios organizadores, as indústrias 

recicladoras e muito abaixo, também, das taxas alcançadas por outros países 

(CALDERONI, 2003, p. 192). 
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A principal destinação da reciclagem é a fabricação de novos vasilhames, ou 

ainda, de produtos, como lã de vidro. A tecnologia de reciclagem é bem conhecida, 

com um alto rendimento, um menor custo energético e sem gerar subprodutos, 

exceto água, para a lavagem, quando há muita contaminação (TEIXEIRA; ZANIN, 

1999, p. 25-26). 

Por não ser degradável, se o vidro for despejado nos aterros, consome, em 

média, 920 mil metros cúbicos, por ano (NETO, 1999, p. 65) e sua decomposição 

média é processada ao longo de quatro mil anos (ELEMENTOS, 2008). 

2.5.6 Etapas da preparação dos cacos de vidro 

Após o recolhimento do vidro, por meio de caminhões, ele é colocado em um 

alimentador, no qual é transportado por uma esteira, até atingir um grande ímã, ao 

qual, metais ferrosos são removidos. Em seguida, o vidro passa por uma sessão de 

coleta, onde os materiais cerâmicos ou outros tipos de materiais são removidos 

manualmente, uma vez que os cacos devem chegar às vidrarias, isentos de 

quaisquer impurezas, tais como: pedras, pedaços de madeira, ferro, plásticos, etc. 

Todos esses materiais provocam algum tipo de problema na hora da fabricação, 

alguns interferindo na qualidade final do produto, outros, podendo inclusive, causar 

danos ao forno. 

O vidro é, então, triturado, para diminuir o volume, até atingir um tamanho 

uniforme. Após esse estágio, passa por uma esteira transportadora, onde um 

sistema de detecção secundário de metal remove qualquer metal não ferroso. O 

material processado é então guardado em tonéis, para ser enviado às indústrias, já 

em condições de uso. Os cacos de vidro encaminhados para a reciclagem devem 

ser separados por cor, para evitar alterações de padrão visual do produto final e 

reações, que podem formar indesejáveis espumas no forno. 

Nem todo tipo de vidro pode ser reciclado, devido à presença de produtos 

diferentes dos usados em embalagem, na sua composição original. O ideal é que o 

vidro destinado às vidrarias, para posterior reciclagem, passe por um cuidadoso 

processo de separação, a fim de garantir a qualidade do material. Os rótulos de 

papel não apresentam problemas, pois queimam totalmente, no interior do forno. 
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No caso do lixo domiciliar, a situação é muito complexa, pois nem sempre é 

possível conhecer a procedência e identificar a composição química de cada vidro 

encontrado. Nesse caso, o procedimento mais adequado é a separação e 

classificação por produto, determinando a seguir, o destino correto para reciclagem 

(D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 164-165). 

2.5.7 Cuidados na reutilização 

Tal qual aos outros materiais, o grande problema do vidro consiste na sua coleta 

e no cuidado para a retirada das impurezas presentes no processo de reutilização. 

A reutilização indiscriminada de garrafas, potes e outros vasilhames de vidro 

que não tenham sido adequadamente tratados com lavagem e esterilização, pode se 

configurar um risco potencial à saúde da população (RISCO À SAÚDE, 2008).  

A etapa mais importante da limpeza de embalagens de vidro é a esterilização, 

feita, normalmente, a altas temperaturas (entre 100 e 150 ºC). Desta forma, somente 

as embalagens de vidro retornáveis, projetadas especificamente para serem 

reutilizadas, devem ter essa finalidade. Todas as outras embalagens devem ser 

obrigatoriamente, quebradas e moídas, para serem direcionadas às indústrias de 

vidro, ou para outros fins alternativos (ROUSE, 1991, p. 28).  

2.5.8 Vantagens e desvantagens da reciclagem do vidro 

Do ponto de vista das empresas, a reciclagem apresenta claros benefícios ao 

negócio, com processos produtivos ecoeficientes, que geram economia de energia e 

de matéria prima, além da melhoria da reputação. 

Quanto ao vidro, tem-se que os ganhos econômicos da reciclagem, passíveis 

de mensuração, transcendem o rol dos considerados no presente estudo, como por 

exemplo, os ganhos de divisas, ou os decorrentes do alongamento da vida útil dos 

aterros sanitários e de equipamentos das indústrias. Os ganhos envolvidos nem 

sempre são medidos, em toda a sua extensão. No entanto, fatores e elementos 

considerados, não exaustivos, são suficientes, para a demonstração da sua 

viabilidade econômica na reciclagem, no tocante, em especial, à redução do 

consumo de energia.  
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Assim, o caráter não exaustivo das mensurações atua no sentido de conduzir 

a números subestimados, em relação aos ganhos proporcionados pela reciclagem.  

Por ser um material não poroso, o vidro que resiste a temperaturas de até 150 

°C, sem perda de suas propriedades físicas e químicas, faz com que os produtos 

possam ser reutilizados várias vezes, para a mesma finalidade. A possibilidade de 

poder lavar e esterilizar embalagens de vidro, com alto grau de segurança, tornou a 

utilização de embalagens bastante difundida (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 161). 

O reuso do vidro é preferível à sua reciclagem. Garrafas são extensamente 

reutilizadas em muitos países europeus e no Brasil. Na Dinamarca, por exemplo, 

98% das garrafas retornam aos consumidores. Tais hábitos são incentivados pelo 

governo local. Em países como a Índia, o custo de fabricação de novas garrafas 

obriga a reciclagem, ou o reuso de garrafas (REUSO DO VIDRO, 2008). 

A geração de vidros, a partir de material reciclável constitui matéria prima já 

balanceada. Requer, portanto, menor temperatura para ser fundido (visto que já tem 

o feldspato) e permite maior durabilidade dos fornos (NETO, 1999, p. 64). 

Agregando-se caco de vidro na fusão, diminui-se a retirada de matéria prima da 

natureza. Assim, a adição de 10% de “cacos”, gera 4% de ganho energético; uma 

tonelada de “cacos” gera economia de 1,2 toneladas de matérias primas; 10% de 

“cacos” reduzem em 5%, as emissões de CO2. Tais atitudes contribuem para o 

atendimento de parte dos compromissos do Protocolo de Kyoto (MENSURAÇÃO, 

2007). O menor descarte de lixo reduz os custos de coleta urbana e aumenta a vida 

útil dos aterros sanitários.  

Outro benefício importante, relacionado à reciclagem do vidro diz respeito à 

geração de empregos, uma vez que a instalação de um processo de coleta e 

beneficiamento de reciclagem gera empregos, que não demandam, em sua maioria, 

qualquer especialização, beneficiando camadas geralmente mais carentes da 

população. Assim, além de ser uma atividade lucrativa, a reciclagem empresarial 

também tem forte caráter social (ECONOMIA DE ENERGIA, 2007).  

A extração dos materiais que compõem o vidro, apesar de serem 

considerados baratos e fáceis de encontrar, é feita sob alto custo financeiro, 

energético e ambiental. Quando descartado em aterros sanitários, não se decompõe 

o que diminui a vida útil do aterro (VANTAGENS DA RECICLAGEM DE VIDRO, 

2008). 
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A crise de abastecimento de eletricidade foi responsável por uma 

generalizada percepção do potencial de desperdícios em residências, comércio e 

indústria. 

Para enfrentar a grave crise instalada no setor, uma das prioridades da 

eficiência energética no Brasil, foi evitar perdas econômicas, em virtude de 

desequilíbrio, entre a demanda e a capacidade de geração de energia. A imposição 

de investimentos em novas capacidades de geração, nem sempre acompanham a 

crescente demanda, a instalação de infra estrutura adicional de eletricidade, além da 

redução do desperdício de eletricidade. Por esse motivo, algumas ações 

coordenadas têm sido planejadas, como parte de uma política de investimentos, 

para o setor de eletricidade, no longo prazo. Dentre elas, a educação ambiental, no 

sentido de se aumentar o índice de reciclagem, que por sua vez, muito contribuem 

para a redução do consumo de energia, além de preservar o meio ambiente. O 

fornecimento de energia elétrica afeta o meio ambiente, em razão da extração de 

combustível, transporte, implantação de usinas de geração e emissões na 

atmosfera. A queima de combustível fóssil para geração de energia ocasiona 

poluição local e gases de efeito estufa na atmosfera. 

A partir da redução do desperdício de energia elétrica e do gerenciamento de 

carga, será possível melhorar a qualidade do ar local, além de contribuir para os 

esforços globais, visando à redução de gases de efeito estufa. 

A preocupação atual, no Brasil, sobre a adequação da capacidade de 

geração, enfatiza a importância de se maximizar o impacto, em curto prazo, da 

alocação de recursos setoriais e de outras iniciativas criadas para reduzir o 

desperdício de energia elétrica. Essa preocupação precisa ser balanceada, em 

relação ao alcance dos objetivos sociais, de longo prazo, de maior eficiência 

energética (JANUZI; KOZLOFF; MIELNIK, 2001, p. 163-186).  

O conteúdo energético requerido para a produção de uma tonelada de lixo, 

totaliza 1,9 MWh. Estima-se uma demanda requerida de 110 TWh, para o total de 

resíduos sólidos depositados, anualmente, no pais. Tal valor representa 32% da 

energia elétrica, que foi produzida no Brasil, em 2002. 

Pode-se verificar o gasto de energia na produção e participação por tonelada 

de resíduo, por meio da Tabela 6. 



 

 

32 

Tabela 6. Gasto de energia na produção e participação por tonelada de resíduo. 

MATERIAL ENERGIA REQUERIDA NA 

PRODUÇÃO - MWH 

PARTICIPAÇÃO POR 

TONELADA DE LIXO - MWH 

Metal 6,84 205,2 

Vidro 4,83 96,6 

Papel 4,98 1245 

Plástico 6,74 337 

Fonte: Anais do X Congresso Brasileiro de Energia – CBE – 2004, p. 591. 

 

Além da economia de matéria prima, deve-se considerar também, a de 

energia. Os fornos das vidrarias são movidos a óleo combustível e gases, mas seu 

consumo pode ser calculado, em termos de energia elétrica. 

A fabricação de vidro demanda um alto consumo de energia, considerando 

que consome, por tonelada, cerca de 1,8 milhões de kcal de energia térmica na 

fusão (o que equivale a cerca de 200 m³ de gás) e cerca de 200 kWh/t de energia 

elétrica, em outras etapas do processo (ENERGIA, 2009).  

Na produção, a partir de matéria prima virgem, o consumo de energia elétrica 

é de 4,83 MWh/t, o qual cai para 4,19 MWh/t com a reciclagem, ensejando, portanto, 

uma economia de 0,64 MWh/t. Tal economia correspondeu a R$ 6,5 milhões em 

1996. A economia perdida pela não reciclagem do vidro é de R$ 12,0 milhões 

(CALDERONI, 2003, p. 196). As matérias primas economizadas com a reciclagem 

estão listadas na Tabela 7.  

 

Tabela 7. Consumo de matérias primas em um processo de reciclagem do vidro.  

MATÉRIA PRIMA ECONOMIA EM 

PERCENTUAIS 

CUSTO POR 

TONELADA (R$) 

AREIA 36,50% 60,00 

BARRILHA 7% 900,00 

CALCÁRIO 6% 47,00 

FELDSPATO 1% 200,00 

Fonte: http://www.peritoscontabeis.com.br. 
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O mercado paga R$ 80,00, a tonelada, em média, para os sucateiros 

(PERITO, 2009). O grau de pureza dos cacos influi naturalmente, no preço final. 

Assim, como já mencionado, os cacos encaminhados para reciclagem não podem 

conter impurezas em proporção significativa, pois estas causam defeitos nas 

embalagens e podem danificar o forno (CALDERONI, 2003, p. 196). 

No total, o Brasil produz, aproximadamente, 82,8 milhões, de toneladas, de 

lixo, por ano (PRODUÇÃO NACIONAL, 2008). A participação do vidro corresponde a 

um percentual médio, de 3%, sobre o total de resíduos sólidos, daí, conclui-se, que 

seja produzida, só de resíduo de vidro, a quantidade média de 2,484 milhões, de 

toneladas, por ano. 

A reciclagem de vidro, no Brasil, é vista como uma atividade marginal, de 

subsistência e como tal, carece de maior conscientização de todos os segmentos da 

sociedade. Reclamam os empresários da reciclagem e também os catadores que o 

processo de arrecadação e preparação do material para envio à indústria vidreira é 

pouco compensador financeiramente, se comparado com outros materiais, como aço 

e papel, por exemplo. Dentro desse modelo, é a reciclagem do vidro um nicho de 

mercado inexplorado, com grande potencial de lucratividade à espera de ações 

governamentais eficazes (CONSCIENTIZAÇÃO, 2007). 

Além do preço, outro inconveniente relaciona-se ao fato de que, para vender 

diretamente à indústria que faz a reciclagem, é necessário juntar 10 (dez) toneladas 

de resíduos. A exigência de armazenagem inviabiliza qualquer iniciativa, em função 

da enorme demanda de espaço, requerida pela estocagem (INCONVENIENTES DA 

RECICLAGEM, 2007). 

O flagrante desinteresse pode ser percebido, por exemplo, em São Paulo, 

onde as associações, que aceitam recicláveis sob a forma de doação, são explícitas 

ao excluir da relação dos resíduos, o vidro, como material reciclável 

(DESINTERESSE, 2008). 

Diante do exposto, torna-se evidente, que as organizações precisam de mais 

informações sobre os desdobramentos e impactos de um projeto de reciclagem. 

Necessitam de mais instruções sobre a concepção e boa gestão dos referidos 

projetos, para estancar os ciclos socialmente nocivos, como os que hoje 

movimentam os trezentos mil catadores, responsáveis principais, pela ponta dessa 
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cadeia produtiva, os quais vivem em situação de extrema pobreza, excluídos da 

sociedade (BENEFÍCIOS, 2008). 

O processo de conscientização entre os brasileiros, sobre os benefícios da 

reciclagem de um modo geral, é bastante tênue. Como exemplo, cita-se o resultado 

de uma pesquisa realizada pelo PROCON, de São Paulo, no qual, apenas um, em 

cada sete cidadãos paulistanos, diz separar o material para reciclagem. E, somente, 

10% consideram a separação dos resíduos, como uma contribuição pessoal, para a 

futura solução do problema do lixo (PRODUÇÃO, parte 1, 2008). 

2.5.9 Mercado 

No Brasil, a indústria do vidro foi pioneira na implantação de programas 

orientados e permanentes de reciclagem. Em 1986, foi lançado o primeiro programa, 

de iniciativa do setor, em São José do Rio Preto (SP), embora tenha sido realizada, 

em Niterói, a instalação do primeiro programa de reciclagem de vidro, no país. 

Motivadas por fatores econômicos e ambientais, muitas prefeituras iniciaram 

em 1990, programas de coleta seletiva e a ABIVIDRO mantém convênio com todos 

esses municípios.  

Atualmente, as campanhas de coleta seletiva vêm produzindo resultados 

ainda muito aquém do desejado, por seus próprios organizadores, as indústrias 

recicladoras, e muito abaixo também, das taxas alcançadas por outros países 

(CALDERONI, 2003, p. 192). 

Há muito espaço para a participação em programas de coleta seletiva na 

reciclagem do vidro, seja ele instituído por prefeituras, indústrias, outras entidades 

da sociedade civil, ou por alianças entre estas.  

O perfil qualitativo dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, de uma maneira 

geral, é denominado de "lixo pobre", por conter uma baixa parcela de materiais 

reaproveitáveis. 

A Constituição Federal designa o Poder Público Municipal como órgão 

responsável pela adequada coleta de lixo, além da limpeza das ruas e praças da 

cidade. Apesar dos preceitos constantes na Carta Magna, inúmeros Municípios 

adotam formas impróprias de acondicionamento de lixo, gerando grandes prejuízos 

ao meio ambiente. Os lixões, por exemplo, são formas inadequadas de 
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acondicionamento, concorrendo para a proliferação de doenças, contaminação do 

solo e mau cheiro (CALDERONI, 2003, p. 187-193).   

Há, entretanto, no país, alguns municípios que vêm desenvolvendo método 

próprio para incrementar essa atividade, no qual, o maior engajamento da população 

contribui ainda mais, para o aumento do índice de reciclagem de resíduos 

(INCREMENTO DA RECICLAGEM, 2008). 

As estatísticas mostram que a reciclagem, no Brasil, é um negócio que 

movimenta cerca de R$ 8 bilhões, por ano, podendo chegar a R$ 10 bilhões, até o 

fim da década e garante a renda de quinhentas mil pessoas. No país todo, apenas 

12% do lixo urbano é reciclado. Só 7% dos municípios fazem coleta seletiva. De 

acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), pelo menos quinhentos 

mil brasileiros tiram seu sustento do lixo produzido nas grandes cidades 

(RECICLAGEM DE RESULTADOS, 2008). 

No Brasil, 3% do lixo, em média, é constituído de vidros, portanto, não 

constituem lixo. E as embalagens de vidro correspondem somente a 1% (NETO, 

1999, p. 64). Esse percentual corresponde, em média, a 890 mil toneladas de 

embalagens de vidro por ano (MERCADO, 2009).  

O consumo de embalagens de vidro, entre os brasileiros, é de 5 kg por 

habitante. Na França, o consumo, per capita, chega a 65 kg (CONSUMO DE 

EMBALAGENS, parte 2, 2008). 

Do total de embalagens, 5% são gerados pela indústria de envaze, 10% por 

sucateiros e 0,6% oriundo de coletas promovidas pelas vidrarias. O restante, 12%, 

provém de refugos de vidro gerados nas fábricas. Dos outros 72,4%, parte é 

descartada e parte é reutilizada domesticamente (DADOS ESTATÍSTICOS, 2008). 

A reciclagem do vidro não é maior devido ao seu peso, o que encarece o 

custo do transporte da sucata. Além disso, o material não pode estar misturado com 

pedaços de cristais, espelhos, lâmpadas, ou até mesmo vidro plano usado para 

automóveis, pois a química do material é diferente, o que impede a reciclagem. 

Outros fatores que contribuem para o desinteresse pela reciclagem do vidro são o 

desconhecimento dos benefícios da reciclagem do vidro, questões culturais da 

sociedade, cujas crenças e valores levam ao descompromisso com a reciclagem e, 

conseqüentemente, ao desperdício de recursos naturais, bem como a falta de 

planejamento dos poderes constituídos.  
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Os Estados Unidos produziram 10,3 milhões de toneladas de vidro, em 2000, 

sendo o segundo material em massa, mais reciclado, perdendo apenas para os 

jornais. 

O principal mercado para recipientes de vidro usados é formado pelas 

vidrarias. Além de voltar à produção de embalagens, a sucata pode ser aplicada na 

composição de asfalto e na pavimentação de estradas; construção de sistemas de 

drenagem contra enchentes; produção de espuma de fibra de vidro; bijuterias e 

tintas reflexivas, etc. (MERCADO, 2008).  

Os principais custos que envolvem a reciclagem de produtos de vidro referem-

se à coleta, limpeza, separação por cores e transporte. Para locais muito afastados 

da fábrica de vidro, o custo do transporte pode influenciar significativamente para o 

aumento do preço final do caco (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 166). 

Em regra, o preço final, para a entrega à fábrica de vidro, é bastante 

competitivo, considerando o custo da coleta inicial desprezível, o beneficiamento e o 

transporte dos cacos às fábricas (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 164-165). 

Segundo a bolsa de reciclagem do sistema FIEP, em parceria com o SENAI 

do Paraná, os preços dos resíduos de vidro incolor recicláveis variam de R$ 40,00 a 

R$ 220,00 a tonelada e de R$ 40,00 a R$ 100,00 o preço da tonelada do colorido 

(PREÇOS, 2008). Os preços se mantiveram inalterados conforme a bolsa de 

recicláveis do CEMPRE (PREÇOS II, 2010). Valor considerado bem menor que os 

demais materiais recicláveis, como por exemplo, as latas de aço, cujo preço varia 

entre R$ 2,7 mil a R$ 3,7 mil, a tonelada (PREÇOS, 2008). 

Há expectativa de crescimento do setor de reciclagem nos próximos anos. Até 

2010, o Brasil deverá transformar 20%, de seu lixo e a partir de 2015, atingir 30%. 

Para o alcance de tal objetivo, será preciso investir em educação ambiental, para 

que a população contribua com a separação do lixo. De todas as iniciativas de 

reciclagem, 43,5%, ainda estão diretamente relacionadas com as cooperativas de 

catadores. Precisa mais engajamento, em especial, dos governos municipais e da 

sociedade em geral. 

Apenas 327 municípios brasileiros têm programas de coleta seletiva, o que 

totaliza 25 milhões de pessoas, com acesso a esse sistema. A maioria dos projetos 

de transformação da sucata está localizada no sul e no sudoeste. Calcula-se, que 

existam 4,5 mil empreendimentos de reciclagem, no Brasil. Desses, menos de 3 mil, 
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são regularizados. As dificuldades, nesse sentido, são conseqüências da pesada 

carga tributária incidente sobre esta atividade, bem como a informalidade que impera 

no setor (PROGRAMAS. 2008). 

O sucesso da coleta seletiva está diretamente ligado aos investimentos feitos 

para sensibilização e conscientização da população. A educação ambiental deve, 

para tanto, ultrapassar as salas de aulas, cursos e palestras. A sensibilização deve 

envolver vários sentidos, estimulando o ser humano como um todo (EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL, 2008).  

Nessa direção, como exemplo, cita-se a ABIVIDRO que vem desenvolvendo 

ações importantes para estimular o uso do vidro, de modo inovador e sustentável, 

por intermédio de parcerias com indústrias do setor vidreiro e programas de 

educação ambiental. Uma das recentes iniciativas, em andamento, foi a parceria 

com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, conferindo premiação aos melhores projetos elaborados pelos 

estudantes de arquitetura e design, apresentando como proposta, o uso do vidro 

plano, de modo inovador e sustentável. O objetivo de tal iniciativa é despertar idéias 

criativas para fabricação de móveis e objetos elaborados com vidros planos, 

temperados, laminados, moldados, bem como aplicações especiais de vidro, como, 

por exemplo, em vitrais (PARCERIA, 2009).         

2.6 Tecnologias disponíveis para a reciclagem do vidro  

Há mais de sessenta formas de reciclar o vidro. Serão enumeradas a seguir, 

as principais tecnologias: 

1) vidro reciclado – é a reciclagem mais comum e, portanto, a mais conhecida 

para este produto; quando, ao serem encaminhados para a reciclagem, os vidros 

são separados por cores, para evitar alterações de padrão visual do produto final e 

reações, que formam espumas indesejáveis no forno. Depois, são triturados e 

transformados em pequenos cacos, colocados em tambores, para serem enviados 

às vidrarias. Lá, os cacos, que representam de 35% a 50%, do total, são lavados e 

misturados com areia, calcário, sódio e outros minerais, sendo colocados em fornos 

para serem fundidos, a uma temperatura média, de 1300 °C. Após a fusão, a massa 

é despejada nas diversas formas das indústrias vidreiras e, por um processo 
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automático, transformado em novas embalagens (TECNOLOGIAS PARA 

RECICLAGEM DO VIDRO, 2008); 

2) agregado para cimento Portland – estudos estão sendo feitos, no intuito de 

se verificar a possibilidade da utilização de sucata de vidro, em substituição a uma 

porcentagem dos agregados. Esse tipo de reciclagem proporciona a economia de 

agregados naturais, que são os comumente utilizados para este fim. O processo de 

produção é realizado a partir do vidro moído, ou quebrado, em cacos, cujo produto é 

inserido na pasta de cimento. O processo está em pesquisa e o principal obstáculo a 

ser ultrapassado é a reação álcali-agregado, que pode ser intensificada, uma vez 

que o vidro é composto de sílica, a qual pode reagir com os álcalis do cimento, em 

meio aquoso. Esta reação tem como subproduto um gel, que expande em presença 

de água, o que pode comprometer o desempenho do concreto, se não for controlado 

de maneira adequada (AGREGADO PARA CIMENTO, 2008). 

3) agregado para concreto asfáltico – a sucata de vidro é utilizada na forma 

de cacos e adicionada ao concreto asfáltico, como se fosse um agregado comum. 

As vantagens, neste caso, são as mesmas do agregado para cimento Portland. Tal 

processo já foi utilizado em algumas cidades americanas, mesmo assim, ainda é 

objeto de estudos e desenvolvimento. Os cuidados que devem ser tomados são 

relativos aos problemas de expansibilidade dos produtos, de reações indesejadas, 

assim como no caso anterior (AGREGADO PARA CIMENTO, 2008). 

4) isolante e verniz para piso de madeira - a inclusão do caco de vidro no 

processo convencional de produção do vidro reduz sensivelmente, os custos de 

produção. Em termos de óleo combustível e eletricidade, para cada 10% de vidro 

reciclado introduzido na mistura, são economizados 2,5% da energia necessária 

para a fusão nos fornos industriais, devido à diminuição da temperatura de fusão, 

pela introdução dos cacos. Desse modo, há uma diminuição do uso de matérias 

primas e da emissão de gases, como o gás carbônico, para a atmosfera 

(D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 164). 

Essa técnica contribui para que os vidros laminados rejeitados pela indústria 

de reciclagem tenham outro destino, que não seja o aterro sanitário. A partir da 

separação das camadas de vidro e de filme de polivinil butiral - PVB, que compõem 

o vidro laminado, foi possível aplicá-los, como matérias primas, na produção de 

verniz e de isolante, para pisos de madeira. Os resultados estão sendo muito 
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satisfatórios. O uso do polímero na composição do isolante gera um produto com 

alta flexibilidade e aderência à madeira. O uso do vidro vem barateando o custo de 

fabricação do verniz, contribuindo para a característica de ser mais transparente e 

com a proteção do meio ambiente, uma vez que o vidro rejeitado pela indústria 

vidreira, pela sua baixa granulometria tem como destino final, os aterros sanitários. 

Lá, o PVB leva 500 anos, para ser assimilado pela natureza e o vidro é praticamente 

indestrutível. O isolante é obtido com a diluição em álcool, do filme de PVB e 

misturado a outros materiais. Essa solução, de PVB em álcool, substituiu algumas 

resinas, no processo de fabricação do isolante. O vidro, por sua vez, entra no lugar 

do óxido de alumínio – substância importada e bastante cara, na composição do 

verniz. Os isolantes são aplicados na madeira virgem, (primeira camada), com o 

intuito de melhorar a flexibilidade das próximas demãos de verniz. Como resultado, 

obtém-se além do brilho, resistência à abrasão (VIDRO COMO MATÉRIA PRIMA 

PARA VERNIZ, 2008).  

5) vidro laminado - o vidro laminado é usado pela indústria automobilística, na 

confecção de pára-brisas. Eles também são empregados na construção civil, em 

portas e divisórias de vidro e em janelas, que não contêm esquadrias, por fator de 

segurança. Só no Brasil, são descartados cerca de 120 mil pára-brisas, por mês. 

Cada um deles pesa 15 kg, sendo 14 kg de vidro e 1 kg de PVB; aproximadamente, 

21,6 mil toneladas de vidro laminado, ao ano. Apenas parte disso é reciclada como 

verniz para piso de madeira, uma vez que o desenvolvimento da técnica e a 

comercialização estão acontecendo, de 2007, para cá. O restante do material 

descartado é encaminhado para os aterros sanitários (VIDRO LAMINADO, 2008). 

6) fibra de vidro – material produzido basicamente a partir da aglomeração de 

finíssimos filamentos flexíveis de vidro, com resina de poliéster, ou outro tipo de 

resina e posterior aplicação de uma substância catalisadora de polimerização. O 

material resultante é, geralmente, altamente resistente, possui excelentes 

propriedades mecânicas e baixa densidade. Podem ser fabricadas peças com 

grande variedade de formatos e tamanhos, como placas para inúmeros fins 

industriais, em inúmeros ramos de atividade, carrocerias de automóveis, na 

construção civil e em milhares de outras aplicações.  

A fibra de vidro substitui a armadura de ferro, no concreto armado, tornando 

as peças resistentes ao choque, à tração e à flexão (FIBRA DE VIDRO, 2008). 
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7) reciclagem de lâmpadas - são consumidas, no Brasil, aproximadamente, 

cem milhões de lâmpadas fluorescentes, por ano. Desse total, 94% são descartadas, 

sem nenhum tipo de tratamento em aterros sanitários, contaminando o solo e a água 

com mercúrio, metal tóxico de alto risco, além de outros elementos, como cobre, pó 

fosfórico composto por alumínio, antimônio, bário, cádmio, cálcio, chumbo, cobre, 

cromo, ferro, manganês, níquel, sódio, e zinco, além do alumínio e vidro 

(LÂMPADAS FLUORESCENTES, 2008).  

Reciclar lâmpadas é recuperar alguns materiais que as constituem e introduzi-

los nas indústrias, ou nas próprias fábricas de lâmpadas. 

Há vários sistemas de reciclagem em operação, em diversos países da 

Europa, EUA, Japão e Brasil. 

Um processo padrão de reciclagem inclui, desde um competente serviço de 

informação e esclarecimentos junto aos geradores de resíduos, explicitando como 

estes devem ser transportados, para que não ocorra quebra dos bulbos, durante o 

processo de transporte, até a garantia final, de que o mercúrio seja removido dos 

componentes recicláveis e que, os vapores de mercúrio serão contidos, durante o 

processo. O monitoramento e a concentração de vapor de mercúrio, no ambiente, 

devem ser realizados por analisadores portáteis e servem para assegurar a 

operação, dentro dos limites de exposição ocupacional (0,05 mg/m³, de acordo com 

a Occupational Safety and Health Administration – OSHA).  

As duas fases mais usadas do processo de reciclagem e em operação, em 

várias partes do mundo, são: 

a) fase de esmagamento - as lâmpadas usadas são introduzidas em 

processadores especiais, para esmagamento, quando, então, os materiais 

constituintes são separados por peneiramento, separação eletrostática e 

ciclonagem, em classes distintas: terminais de alumínio; pinos de latão; 

componentes ferro metálicos; vidro; poeira fosforosa, rica em Hg e isolamento 

baquelítico. 

No início do processo, as lâmpadas são implodidas e/ou quebradas em 

pequenos fragmentos, por meio de um processador (britador e/ou moinho), 

permitindo separar a poeira de fósforo contendo mercúrio, dos outros. As partículas 

esmagadas restantes são, posteriormente, conduzidas a um ciclone, por um sistema 

de exaustão, onde as partículas maiores, tais como vidro quebrado, terminais de 
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alumínio e pinos de latão são separadas e ejetadas do ciclone, por diferença 

gravimétrica e por processos eletrostáticos. A poeira fosforosa e demais particulados 

são coletados em um filtro, no interior do ciclone. Posteriormente, por um 

mecanismo de pulso reverso, a poeira é retirada desse filtro e transferida para uma 

unidade de destilação, para a recuperação do mercúrio. 

O vidro, em pedaços de 15 mm é limpo, testado e enviado para reciclagem. A 

concentração média de mercúrio no vidro, não deve exceder a 1,3 mg/kg. O vidro, 

nessa circunstância, pode ser reciclado, por exemplo, para a fabricação de produtos 

para aplicação não alimentar. 

O alumínio e os pinos de latão, depois de limpos, podem ser enviados para 

reciclagem em uma fundição. A concentração média de mercúrio, nesses materiais, 

não deve exceder o limite de 200 mg/kg. A poeira de fósforo é normalmente enviada 

a uma unidade de destilação, onde o mercúrio é extraído e uma vez recuperado, 

pode ser reutilizado. A poeira fosforosa resultante pode ser reciclada e reutilizada, 

por exemplo, na indústria de tintas. 

O único componente da lâmpada, que não é reciclado, é o isolamento 

baquelítico, existente nas suas extremidades. 

No que se refere à tecnologia para a reciclagem de lâmpadas, a de maior 

avanço tecnológico é apresentada, pela empresa “Mercury Recovery Technology – 

MRT”, estabelecida em Karlskrona, Suécia. O processador da MRT trabalha a seco, 

em sistema fechado, incorporado em um container, de 20 (vinte) pés de 

comprimento (6,10 m). Todo o sistema opera sob pressão negativa (vácuo), para 

evitar a fuga de mercúrio, para o ambiente externo (LÂMPADAS 

FLUORESCENTES, 2008).  

b) fase de destilação de mercúrio - a fase subseqüente, nesse processo de 

reciclagem, é a recuperação do mercúrio contido na poeira de fósforo. A 

recuperação é obtida pelo processo de reportagem, onde o material é aquecido até 

a vaporização do mercúrio (temperaturas acima do ponto de ebulição do mercúrio, 

357 °C). O material vaporizado, a partir desse processo, é condensado e coletado 

em recipientes especiais, ou decantadores. O mercúrio, assim obtido, pode passar 

por nova destilação, para a remoção de impurezas. Emissões externas, durante 

esse processo, podem ser evitadas, usando-se um sistema de operação, sob 

pressão negativa. 
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A MRT utiliza uma câmara de vácuo, para o processo de destilação. Para se 

conseguir uma pureza de mercúrio da ordem de 99,99%, as partículas orgânicas 

carreadas pelos gases, durante a vaporização do mercúrio são conduzidas a uma 

câmara de combustão, onde são oxidadas (FASE DA DESTILAÇÃO DO 

MERCÚRIO, 2008). 

Uma vez segregados e/ou separados, os resíduos mercuriais podem, então, 

ser tratados, objetivando a sua recuperação. As opções de aterramento e 

incinerações não são as mais recomendadas. Com a finalidade de minimizar o 

volume de mercúrio descarregado ao meio ambiente, a opção de reciclagem e a 

conseqüente recuperação são consideradas a melhor solução (RESÍDUOS 

MERCURIAIS, 2008). 

O custo para a reciclagem e a descontaminação do gerador de resíduos, 

depende do volume, distância e serviços específicos escolhidos pelo cliente. 

Nos EUA, o custo para pequenos geradores de lâmpadas usadas, varia de 

US$ 1,08 a US$ 2,00, por lâmpada. Para grandes geradores, o preço final é da 

ordem de US$ 0,36, por lâmpada de 4 pés, mais os custos, com frete e 

acondicionamento para transporte. 

No Brasil, uma tradicional empresa do ramo, cobra pelos serviços de 

descontaminação, valores de R$ 0,60 a R$ 0,70, por lâmpada. A esse preço, são 

acrescentados os custos de frete, embalagem e seguro contra acidentes. O ônus 

envolvido no processo de reciclagem tem sido suportado, até o presente momento, 

pelas empresas e indústrias mais organizadas, que possuem um programa 

ambiental definido. 

Os subprodutos resultantes do processo de reciclagem, tais como vidro, 

alumínio, pinos de latão e mercúrio, possuem baixo valor agregado: R$ 20,00/t, para 

o vidro; R$ 900,00/t, para o alumínio; R$ 900,00/t para o latão e R$ 0,04 a R$ 

1,02/g, para o mercúrio, dependendo do seu grau de pureza. O mercúrio, o vidro e o 

alumínio são recuperados e podem ser utilizados posteriormente, para fins 

industriais (CUSTO DA RECICLAGEM DA LÂMPADA, 2008). 

8) outros – além das formas de reciclagem citadas, existem inúmeras outras, 

tais como: agregados para leitos de estradas, materiais abrasivos, blocos de 

pavimentação, cimento a ser aplicado em encanamentos, tanques sépticos de 

sistemas de tratamento de esgoto, filtros, janelas, clarabóias, telhas, etc. Todas 
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estas aplicações utilizam sucata de vidro moído e/ou em cacos, de forma que o 

tamanho do vidro varia conforme a aplicação, adicionada em porcentagens 

adequadas aos elementos já constituintes (OUTRAS FORMAS DE RECICLAGEM, 

2008). 

2.7 A situação do lixo em Curitiba 

A idéia de reciclar surgiu como política municipal, em 1989, com o lançamento 

do programa, “Lixo que não é lixo”. Na época, uma grande campanha institucional 

circulou por toda a cidade, fazendo com que a Família Folhas se eternizasse na 

memória da cidade. 

Com o passar dos anos, a mensagem foi deixada de lado e, com ela, a 

adesão da população à separação. Dados da Associação Compromisso Empresarial 

para Reciclagem – CEMPRE mostraram que os índices da coleta seletiva foram 

crescentes, até 1999. Depois, a tendência foi de queda (LOPES, 2008). 

Informações fornecidas pela própria prefeitura mostraram que a imagem 

exemplar da capital paranaense, mudou. Hoje, em Curitiba, nem metade do lixo da 

cidade, com potencial reciclável, é realmente, aproveitado. Apenas 22%, das 2,4 mil 

toneladas de lixo, que produz diariamente, de materiais recicláveis são separados. 

Desse quantitativo, cerca de 500 toneladas são recolhidas pelos catadores e o 

restante, aproximadamente, 28 toneladas, pelo caminhão do Programa “Lixo que 

não é lixo”. 

Outra situação problema é a baixa remuneração e a falta de espaços para 

reunir o lixo coletado. Os atravessadores acabam ficando com a maior parte do 

lucro. Falta vontade política, para propiciar a negociação do material diretamente 

com as empresas que reciclam (LOPES, 2008). 

Para melhorar esse panorama, encontra-se em fase de implantação, um 

projeto de adequação da gestão dos resíduos, cuja meta é separar 35% do total de 

lixo produzido pela cidade. 

Um dos grandes desafios para melhorar o processo da reciclagem é 

aumentar o engajamento da população, investindo-se em educação. Campanhas 

intensas, considerando todos os nichos da população contribuiriam para a qualidade 

na separação do lixo. 
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Esta é a grande dificuldade do município rumo a um futuro sustentável. 

Segundo o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (Curitiba), 

grande parte dos moradores não sabe separar o lixo e acaba misturando lixo 

reciclável com o orgânico. Diante dessa mistura, os catadores separam o material de 

boa qualidade, os demais acabam se perdendo. 

Estudo recente da Secretaria do Meio Ambiente mostrou que a separação 

poderia ser de 38%. Para atingir tal meta, é fundamental a contribuição da 

população (KOTSAN, 2008). 

2.7.1 Campanha publicitária 

Passou a ser veiculada para estimular a mudança de hábitos da população, 

uma campanha publicitária, composta por inserções diárias no rádio e na televisão, 

além de anúncios na mídia impressa, da colocação de cartazes em ônibus, pontos 

de ônibus, outdoors e distribuição de cartilhas. Nela, um integrante da Família 

Folhas, criada há mais de uma década para incentivar as pessoas a separar o lixo 

reciclável, apresenta seus novos colegas nessa empreitada: Papelucho, Plastilde, 

Vidrovaldo e Ed Metal. 

Nas propagandas, os quatro personagens convidam os curitibanos a fazer a 

separação, por tipo de material. Os plásticos, representados por Plastilde, devem ir 

para lixeiras vermelhas. Vidrovaldo pede que os vidros sejam colocados em lixeiras 

verdes. Papelucho orienta os curitibanos a descartar os papéis em recipientes da cor 

azul. Ed Metal sugere que os metais sejam destinados para locais de descarte 

amarelos. Cores que seguem um padrão internacional. 

Ainda, no sentido de motivar a população à separação correta, lixeiras com as 

cores específicas de cada material foram instaladas em diversos espaços públicos 

da cidade. Shoppings centers e outros estabelecimentos comerciais também foram 

estimulados a instalar as lixeiras com as cores padrão.  

Dentre as ações estratégias, uma das mais importantes foi a distribuição, por 

parte dos supermercados, de sacolas plásticas, que possam ser usadas pelos 

curitibanos, na hora de descartar o lixo doméstico, separado por tipo de material.  

As principais redes comprometeram-se com a prefeitura, a destinar aos 

consumidores, um modelo de sacola, em que aparece cada um dos personagens e 
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na qual, a pessoa pode marcar com um “X”, qual é o material que está sendo 

colocado na respectiva sacola. 

O objetivo estratégico foi facilitar o trabalho de coleta, uma vez que os 

carrinheiros costumam abrir as sacolas colocadas na rua, para tirar o material que 

lhes interessa, furando os sacos. Com a separação, por tipo de material, essa 

prática pode ser reduzida (MARTINS, 2008). 

2.7.2 Projeto de lei nº 333/09  

Tramita, junto à Assembléia Legislativa do Paraná, um projeto de lei de nº 

333/09, de autoria de Dobrandino Gustavo da Silva, protocolado sob o nº 8.666 em 

01/07/2009 que, se aprovado na íntegra, proibirá a comercialização, pelos 

estabelecimentos de qualquer ramo comercial do Estado do Paraná, de bebidas 

envasadas em garrafas de vidro descartáveis, do tipo long neck ou one way.  

A fiscalização e eventuais aplicações das sanções cabíveis ficariam sob a 

responsabilidade do poder municipal e do IAP.  

A referida proposição tem por objetivo a proteção do meio ambiente, tendo 

em vista que esse tipo de embalagem só é utilizada uma única vez, em atenção aos 

interesses das indústrias vidreiras e das indústrias envasadoras de bebidas, visando 

a competitividade entre as embalagens, especificamente entre o alumínio e o vidro. 

Tal fato compromete o meio ambiente, a qualidade de vida e a segurança de todos.   

A justificativa para a não reutilização de tais embalagens deve-se à sua falta 

de resistência decorrente da retirada, pela indústria vidreira, de alguns componentes 

químicos que provocam a sua diminuição de peso e, conseqüentemente, sua 

resistência. No entanto, nada impede que as garrafas voltem à cadeia produtiva por 

meio da reciclagem, mas as indústrias, principalmente as cervejeiras, desde a 

introdução dessa embalagem, no Brasil, em 1993, não implementaram quaisquer 

ações ou incentivos visando a logística reversa das referidas embalagens para que 

as mesmas voltem à cadeia produtiva, ensejando assim, um flagrante desrespeito à 

Lei Federal nº 6.938/81, que trata da responsabilidade solidária em relação às 

embalagens de produtos no pós-consumo.     

Vale observar, que as garrafas tipo long neck representam cerca de 5% do 

volume total de bebidas comercializadas e após a utilização, são direcionadas aos 
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lixões ou aterros sanitários, gerando poluição ambiental e ocupando espaço nesses 

depósitos, uma vez que sua decomposição ocorre ao longo de 5.000 anos 

(FUNVERDE, 2010).   

2.8 Programas e órgãos envolvidos com a reciclagem em Curitiba 

2.8.1  SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA 

A SEMA lançou em agosto de 2003, o Programa Desperdício Zero, que 

possui dois objetivos principais: zeramento dos lixões existentes no Paraná e 

redução de 30% na geração de resíduos. O programa foi subdividido em fóruns 

setoriais de acordo com diversas modalidades, como resíduos industriais, 

recicláveis, orgânicos, agrícolas, entre outros. Em cada modalidade, são 

diagnosticados problemas e levantadas soluções. Os integrantes dos fóruns 

realizam trabalhos junto a diversos municípios do Estado (PROGRAMAS II, 2009).  

2.8.2 USINA DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS - UVR 

Em entrevista, concedida por um integrante da UVR, foram obtidas 

informações históricas e funcionais sobre a UVR. A referida Unidade foi criada em 

23 de junho de 1990, no município de Campo Magro/PR. É administrada pelo 

Instituto Pró-Cidadania de Curitiba - IPCC e tem por objetivo arrecadar recursos, 

para a ação social e promover a proteção do meio ambiente. 

Mensalmente, a UVR recebe cerca de 700 (setecentas) toneladas de resíduos 

sólidos, dos quais são reaproveitáveis, aproximadamente, 85% a 90%. Todo esse 

material é coletado pelos caminhões, do lixo que não é lixo, da prefeitura de Curitiba. 

A UVR realiza a triagem e a venda às usinas de reciclagem. 

O recurso arrecadado é revertido em ação social pela Fundação de Ação 

Social - FAS e IPCC. Quanto à reciclagem de vidro, informou que o volume que 

chega à URV é insignificante, menos de 1% do total, porque o produto é rejeitado 

tanto no ato da coleta, quanto na posterior comercialização, devido ao desinteresse 

dos empresários da reciclagem. Segundo a entrevistada, os motivos do desinteresse 

são os mesmos já descritos. Inclusive, é comum ocorrer o encalhe de resíduos de 
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vidro, que permanecem armazenados por longos períodos, até a formação de 

estoque maior, que compense a venda posterior (RODRIGUES, 2009).   

2.8.3 Programa “Lixo que não é lixo” 

Preocupada com a escassez dos recursos naturais renováveis, com a 

degradação de áreas e com a melhoria da qualidade de vida dos habitantes da 

capital paranaense, Curitiba implantou, em 13 de outubro de 1989, o programa “Lixo 

que não é lixo”, que se constitui na coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos. Sua 

principal característica é a separação do lixo doméstico, dentro da fonte geradora, ou 

seja, o domicílio. 

O processo compreende a separação prévia do material orgânico, do 

inorgânico. Uma vez separados, o munícipe apresenta os resíduos, nos dias e 

horários pré-determinados, para a coleta. 

Todo resíduo reciclável coletado é pesado e enviado à UVR ou para os 

depósitos de reciclagem. Nestas áreas, funcionários treinados fazem a separação, 

pesagem, enfardamento e a estocagem do material, para posteriormente, serem 

vendidos, como insumos para as indústrias de transformação. (PROGRAMAS II, 

2009).   

2.8.4 Programa “Compra do lixo” 

Devido a sérios problemas ambientais, pela falta de coleta de lixo, foi 

implantado, em 31 de janeiro de 1989, o Programa “Compra do Lixo”, mostrado em 

foto ilustrativa na Figura 3, que se constitui numa forma alternativa de coleta 

domiciliar destinada a atender as camadas menos favorecidas da população.  

A principal causa da deficiência deste programa decorreu das áreas 

desurbanizadas e de difícil acesso aos caminhões da coleta, por se tratar de 

encostas de morros, fundos de vale e favelas, com ruas muito estreitas.  

Para a realização do programa, uma equipe de educação ambiental da 

Prefeitura, entra em contato com a comunidade, com o objetivo de organizá-la. 
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Criada a associação de moradores, é firmado um convênio entre a Prefeitura 

e a comunidade, a qual se torna responsável pela distribuição e o controle do 

número de sacos plásticos depositados na caçamba, por família participante. 

 

 

Fonte: http://www.curitiba.pr.gov.br/Secretaria.aspx?idf=412&servico=26 

 

Figura 3. Foto ilustrativa do Programa “Compra do Lixo” 

 

A Prefeitura instala uma caçamba estacionária, com capacidade de 7 m³, em 

local previamente determinado e entrega à associação, quinzenalmente, sacos de 

lixo. Para cada saco de lixo contendo 8 a 10 kg de resíduos depositados na 

caçamba, o participante recebe produtos hortifrutigranjeiros adquiridos de pequenos 

produtores da região metropolitana de Curitiba e Litoral, pelo convênio firmado com 

a Federação Paranaense das Associações dos Produtores Rurais – FEPAR.  

A associação de moradores, pelo trabalho de parceria com a prefeitura, 

recebe 10% do valor pago, por cada saco de lixo depositado na caçamba. 

Atualmente, o programa atende quarenta e uma comunidades (PROGRAMAS II, 

2009).   

2.8.5 Programa “Câmbio verde” 

O Programa Câmbio Verde, ilustrado na Figura 4, nasceu de uma derivação 

dos Programas “Compra do Lixo” e “Lixo que não é Lixo”. Consiste na troca de 

material reciclável, por produtos hortifrutigranjeiros da época. 
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Em junho de 1991, houve uma super safra de produtos hortifrutigranjeiros, na 

região metropolitana de Curitiba e os pequenos produtores encontraram dificuldades 

para a comercialização de seus produtos, os quais eram transformados em adubo 

orgânico e alimento para animais.  

Diante daquela realidade, para escoar a safra dos pequenos produtores, o 

poder público local resolveu auxiliá-los, firmando convênio com a FEPAR, passando 

a adquirir o excedente da produção e repassando estes produtos, às famílias, com 

renda salarial, entre 0 a 3,5 salários mínimos (PROGRAMAS II, 2009).   

 

 

 
Fonte: http://www.curitiba.pr.gov.br/Secretaria.aspx?idf=412&servico=26 

 

Figura 4. Foto ilustrativa do Programa “Câmbio Verde” 

2.8.6 Projeto “Ecocidadão” 

Segundo dados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA de 

Curitiba, atualmente, os catadores coletam cerca de quinhentas toneladas de 

materiais recicláveis, por dia. Para melhoria da gestão do seu processo de coleta e 
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direcionamento, foi lançado, em dezembro de 2007 e iniciado em fevereiro de 2008, 

pela Prefeitura de Curitiba, importante projeto denominado “Ecocidadão”, que 

funciona por meio de Parques de Recepção de Materiais Recicláveis. Foram 

previstas a instalação de vinte e cinco unidades, para Curitiba, num prazo de cinco 

anos (PROJETO ECOCIDADÃO, 2008).   

O primeiro parque de reciclagem e inclusão social foi instalado em maio, de 

2008, no bairro Boqueirão. O segundo parque foi instalado em junho de 2008, no 

bairro Cajuru, o terceiro, em novembro de 2008, no bairro Rebouças e o quarto, no 

bairro Pinheirinho, em janeiro de 2009. Funcionam das sete horas até as vinte e 

duas horas. Tem como objetivo, beneficiar o meio ambiente, proporcionar condições 

dignas de trabalho, melhorar a renda e a vida dos trabalhadores que dependem da 

coleta informal; além de agregar valor ao material coletado e conectar estas 

organizações diretamente às indústrias recicladoras, reduzindo o número de 

intermediários, no processo de venda. 

Além dos benefícios econômicos e sociais aos catadores, o projeto gera 

retorno ambiental e na saúde das famílias, diminuindo a quantidade de materiais 

armazenados, nas casas dos catadores e o volume de lixo descartado em rios, 

fundos de vale, por conta das atividades de separação feitas em locais impróprios. 

No primeiro parque trabalham vinte e seis catadores, em dois turnos, os quais 

são vinculados à Associação Sociedade Boqueirão. A meta é reunir cem catadores, 

quantidade estimada para cada unidade.  

Faz parte da estrutura de cada parque de reciclagem, prensas, balanças, 

empilhadeiras e bancadas de separação de materiais e escritórios. Além dos 

equipamentos, o espaço conta com cozinha, banheiros e área para carrinhos. 

Cada parque conta com uma equipe técnica, para apoiar na organização e 

capacitar os catadores, em seu empreendedorismo, gestão, produção, coleta 

seletiva organizada, separação, comercialização e mobilização. A equipe é formada 

por um encarregado administrativo, um encarregado da produção, um coordenador 

para apoio e acompanhamento de todas as atividades, além, de buscar canais de 

comercialização e parcerias.  

Cada parque conta, atualmente, com cerca de vinte catadores beneficiados 

diretamente. A meta é congregar cem catadores, à medida que as organizações 
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crescerem, desenvolverem, produzirem e comercializarem com melhor estrutura, 

gestão e produtividade.   

O projeto “Ecocidadão” foi desenvolvido pela SMMA e FAS; o plano está 

sendo administrado pela Aliança Empreendedora, com apoio da Fundação Ação 

Vida e Natureza - AVINA, organizações não governamentais que têm convênio com 

a Prefeitura de Curitiba. 

Os catadores participantes do projeto usufruem do parque, de forma 

associada, são identificados com crachá, usam uniformes, coletes, calças e bonés 

na cor verde, com a logomarca do brasão de Curitiba. Usam, também, equipamentos 

de segurança, dentro e fora do parque. Todo o material coletado é levado para o 

barracão, para ser pesado, separado, prensado e pesado individualmente, ficando 

registrado na ficha de cada coletor. Para potencializar a negociação, a venda do 

material da associação é unificada e o dinheiro, rateado entre os associados. Cada 

catador recebe pela quantia entregue, na semana. 

Toda operação dos equipamentos é feita pelos catadores, com a supervisão 

de técnicos da Aliança Empreendedora. Não é permitida a presença de crianças nas 

atividades do parque, nem na coleta. Com a implantação dos parques, as famílias 

deixam de levar os materiais para casa e passam a ter um local adequado para 

desenvolver seus trabalhos, com mais segurança e dignidade. Outra ação prevista é 

o desenvolvimento de parcerias, com empresas e instituições classificadas, como 

grandes geradores de lixo, para que doem os materiais às associações dos projetos. 

Vale ressaltar novamente, pelos motivos relatados, que dentre os materiais 

recicláveis, o vidro não é um produto economicamente atrativo junto aos 

empresários da reciclagem (PARQUE DE RECICLAGEM, 2008).  

2.8.7 Consórcio intermunicipal para gestão de resíduos sólidos 

Outra ação importante iniciada em março de 2006, buscou uma solução 

integrada, economicamente viável e, principalmente, um novo modelo, para agregar 

valor econômico e ambiental ao lixo, diminuindo a dependência de aterros sanitários. 

Trata-se da reestruturação do Consórcio Intermunicipal, para Gestão de Resíduos 

Sólidos Urbanos, que ganhou personalidade jurídica pública e intensificou as 

discussões sobre o destino do tratamento do lixo. 
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O consórcio é formado pelos municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, 

Colombo, Pinhais, Araucária, Campo Largo, Almirante Tamandaré, Fazenda Rio 

Grande, Piraquara, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Quatro Barras, 

Mandirituba, Contenda, Balsa Nova e Bocaiúva do Sul. 

Para a sua implantação, foi realizada pesquisa, dentro e fora do Brasil, sobre 

as novas tecnologias usadas para o tratamento do lixo.  

A licitação estimou preço máximo, de R$ 70,00, por tonelada de lixo coletada, 

incluído nessa tarifa, a aquisição de nova área, o transporte do lixo e a operação do 

sistema.  

Segundo o Instituto Ambiental do Paraná - IAP, será escolhida a empresa que 

oferece as tecnologias mais adequadas, pelo menor preço, por tonelada (LOPES, 

2008). 

2.8.8 A coleta do lixo em Curitiba 

A prefeitura Municipal de Curitiba dispõe à população, as coletas de resíduos 

sólidos domiciliares, recicláveis, resíduos vegetais, de serviço de saúde, programa 

“compra do lixo”, programa “câmbio verde”, varrição manual, varrição mecânica e de 

limpeza de feiras livres. 

Além dos programas de coleta de lixo, existem na cidade, segundo a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, aproximadamente, quinze mil carrinheiros 

responsáveis pela coleta de 90%, de todo o material reciclável, retirado das ruas, 

superando a quantidade arrecadada pelos caminhões que coletam o lixo que não é 

lixo.  

A disposição final dos resíduos domiciliares é feita no Aterro Sanitário da 

Cachimba. O resíduo reciclável é direcionado para a UVR. O resíduo vegetal é 

disposto no Parque Náutico Iguaçu e os resíduos do serviço de saúde são 

depositados em vala séptica, ou incinerados (COLETA DE RESÍDUOS, 2009).  

2.8.9 Aterro da Caximba 

O aterro sanitário da Caximba, ilustrado na Figura 5, está localizado ao sul, do 

município de Curitiba, a 23 km, do centro, no bairro da Caximba, localizado entre os 
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municípios de Araucária e Fazenda Rio Grande. Iniciou-se em 20 de novembro de 

1989. Sua área total é de 410 mil m², sendo que a área destinada à disposição de 

lixo é de 237 mil m². O referido aterro recebe lixo de toda a região metropolitana, de 

Curitiba e sua vida útil está prestes a se esgotar (ATERRO DA CAXIMBA, 2009). 

 

 

Fonte: http://www.curitiba.pr.gov.br/Secretaria.aspx?idf=412&servico=26 

 

Figura 5. Foto ilustrativa do aterro do Caximba. 

 

Antes de sua implantação, o município de Curitiba e região metropolitana não 

possuíam um local adequado, para a disposição de resíduos sólidos urbanos. A 

cidade utilizava depósitos de lixo, (lixões), da Lamenha Pequena – CIC e de São 

José dos Pinhais, que teve uma vida útil de, apenas, seis meses. Os lixões foram 

desativados, sendo que os da Lamenha Pequena e de São José dos Pinhais foram 

recuperados e hoje, estão na condição de aterros controlados. Considerou-se para o 

projeto do aterro da Caximba, uma produção per capita média de lixo, de 0,55 

kg/hab/dia e uma abrangência variável, do sistema de coleta, de 75 a 90%, nos anos 

de 1988 a 2010 (LIXÕES, 2009). 

2.9 Ações para alcançar o desenvolvimento sustentável 

O crescimento tecnológico é considerado tanto a solução final para os 

problemas contemporâneos, como o fator determinante do estilo de vida, das 

organizações sociais e do sistema de valores, levando as pessoas a acreditar que a 
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tecnologia determina a natureza de tal sistema, como também das relações sociais, 

em vez de reconhecer o inverso, ou seja, que os valores e as relações sociais 

determinam a natureza da tecnologia. Diante desta inversão de valores, necessita-se 

de uma redefinição da natureza da tecnologia, uma mudança de sua direção e uma 

reavaliação do sistema subjacente de valores.     

 Assim, à medida que se intensificam a busca global de recursos naturais, mão 

de obra barata e novos mercados, os desastres ambientais e as tensões sociais 

tornam-se cada vez mais evidentes. As conseqüências são nocivas nos países 

industrializados e desastrosas, no Terceiro Mundo. Nesses países, onde não 

existem restrições legais, a exploração do povo e de suas riquezas naturais atingiu 

proporções extremas (CAPRA, 2007, p. 211-216).   

 Preocupada com a problemática e reconhecendo que a proteção ambiental se 

inclui entre as principais prioridades, a serem alcançadas pelas empresas, a Câmara 

de Comércio Internacional, definiu uma série de princípios de gestão ambiental, para 

ajudá-las a atingir o desenvolvimento sustentável, dentre os quais, destacam-se:

 1. prioridade no estabelecimento de políticas, programas e práticas, bem 

como no desenvolvimento das operações, voltadas para a questão ambiental; 

 2. gestão integrada de políticas, programas e práticas ambientais em todos os 

negócios, como elementos indispensáveis de administração, em todas as suas 

funções;           

 3. processos de melhoria contínua das políticas, programas e desempenho 

ambiental, levando em conta o desenvolvimento tecnológico, o conhecimento 

científico, as necessidades dos consumidores e os anseios da comunidade; 

 4. educação pessoal, no sentido de educar, treinar e motivar o pessoal, para 

que possam desempenhar suas tarefas de forma responsável, com relação ao meio 

ambiente;           

 5. prioridade de enfoque, considerando as repercussões ambientais, antes de 

instalar novos equipamentos e instalações, ou abandonar alguma unidade produtiva;

 6. desenvolvimento de produtos e serviços não agressivos ao meio ambiente, 

que sejam seguros em sua utilização e consumo, eficientes no consumo de energia 

e de recursos naturais e que, possam ser reciclados, reutilizados e armazenados de 

forma segura;          

 7. orientação para a educação dos consumidores e distribuidores sobre a 
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correção e segurança no uso, transporte, armazenagem e descarte;  

 8. apoio aos projetos de pesquisas sobre os impactos ambientais das 

matérias primas, produtos, processos, emissões e resíduos associados ao processo 

produtivo da empresa, visando à minimização de seus efeitos;   

 9. desenvolvimento e manutenção nas áreas de risco pessoal, dos planos de 

emergência idealizados em conjunto, entre os setores da empresa envolvidos, os 

órgãos governamentais e a comunidade local, reconhecendo a repercussão de 

eventuais acidentes;         

 10. transparência das ações e fomento do diálogo com a comunidade, 

antecipando e respondendo às suas preocupações, em relação aos riscos potenciais 

e impacto das operações, produtos e resíduos;     

 11. mensuração do desempenho ambiental, por meio de auditorias ambientais 

regulares e averiguação dos padrões da empresa, para cumprimento dos valores 

estabelecidos na legislação. Provimento de informações para alta administração, 

acionistas, empregados, autoridades e o público em geral.  

As ações, ora elencadas, devem fazer parte de um sistema de gestão 

ambiental, a ser mantido e aprimorado, por meio do engajamento de todas as 

organizações. Para tanto, pode lançar mão de instrumentos de gestão, no sentido de 

intensificar a reciclagem de resíduos sólidos; melhorar a qualidade ambiental e o 

processo decisório. Tais instrumentos, como o Estudo de Impacto Ambiental - EIA, a 

Avaliação do Impacto Ambiental - AIA e a auditoria ambiental, podem ser 

preventivos, corretivos, de remediação ou pró-ativos, dependendo da fase da 

implantação (PRINCÍPIOS DE GESTÃO, 2008).      

 É nítido que o respeito ao meio ambiente, além de cumprir a determinação 

constitucional, demonstra inequívoco meio de sobrevivência à própria economia. É 

muito importante o comprometimento com a preservação dos bens de natureza 

ambiental, pois estes, em maior ou menor escala, dão suporte à atividade 

econômica. Caso as regras de proteção ambiental não venham a ser atendidas, o 

mundo caminhará rumo a um colapso, jamais visto antes (AKAOUI, 2001, p. 92-96). 
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3. METODOLOGIA 

O conjunto de recursos técnicos para apreensão do contexto, da realidade e 

das variáveis da reciclagem do vidro, que se pretendia conhecer e para obtenção de 

dados empíricos e seu processamento capazes de auxiliar na mensuração do objeto 

de estudo incluiu, dentre outros: pesquisa bibliográfica, estudo de caso em Curitiba, 

por meio de visitas técnicas e realização de entrevistas com o representante da 

ONG Aliança Empreendedora, gestora do Projeto Ecocidadão; com a coordenadora 

da Usina de Reciclagem; com o presidente da Cooperativa Catamare; com a 

assessora técnica da Coordenadoria de Resíduos Sólidos da SEMA; com a 

coordenadora do projeto de reciclagem, junto à SMMA de Curitiba/PR e com o 

representante de uma das empresas, que recicla vidros em Curitiba. Finalmente, 

foram realizadas visitas à Scuola Italiana d’Arte.  

Para a concretização de cada visita técnica foram, previamente, realizados 

roteiros básicos (planejamentos) contendo os seguintes passos: 

1) Identificação da pessoa entrevistada; 

2) Assunto a ser tratado; 

3) Local; 

4) Data; 

5) Meio de transporte a ser utilizado; 

6) Tempo previsto para cada visita; 

7) Agendamento da visita;  

8) Objetivos: resultados esperados da visita técnica; 

9) Instrumentos utilizados para levantamento dos dados e informações: 

questionários previamente realizados para a realização das entrevistas; 

10) Registro dos aspectos complementares colhidos por meio de instrumentos 

como: caderneta de anotações, fotografias, gravações, etc. 

11) Procedimentos para a sistematização das informações e dados levantados 

para elaboração dos resultados atentando para o estabelecimento de 

relação entre os resultados obtidos e o referencial teórico.  

12) Apresentação dos resultados por meio de relatórios, gráficos, tabelas e 

exposição fotográfica.  
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O roteiro básico contribuiu para transformar as informações levantadas em 

documentos, baseando-se nos dados obtidos e tratados que, certamente, servirão 

para fins de consultas ou pesquisas posteriores. 

A pesquisa explorativa serviu como estudo preliminar, para direcionar os 

estudos, conhecer os significados e o contexto onde estaria inserida a problemática 

da reciclagem do vidro. Foi preventiva, no sentido de impedir que inferências 

influenciassem a percepção e os instrumentos de medida, bem como implementou 

objetividade ao trabalho. Foi elaborada por meio de levantamento bibliográfico sobre 

assuntos relacionados ao tema, junto às bibliotecas da UFPR, PUC, UNICURITIBA e 

UNICENP.  

O emprego da pesquisa quantitativa permitiu o levantamento de números 

estatísticos da reciclagem do vidro, contribuindo para a ampliação e compreensão 

acerca da realidade. 

A pesquisa aplicada oportunizou a geração de conhecimentos sobre a 

reciclagem do vidro, seus números, retorno, etc. Permitiu a obtenção de aspectos 

qualitativos das informações que puderam ser quantificadas posteriormente, cuja 

associação realizou-se em nível de complementaridade, possibilitando, igualmente, 

ampliar a compreensão do objeto de estudo. 

A partir dos dados levantados foram realizados cálculos matemáticos e 

financeiros a partir de medições, estimativas e planilhas, cujos resultados permitiram 

o cruzamento de dados, a análise e interpretação que foram determinantes e 

conclusivos para a melhor compreensão sócio-ambiental do processo da reciclagem 

dos resíduos de vidro.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em sua forma pura, o vidro é um óxido metálico, super resfriado, 

transparente, de elevada dureza, essencialmente inerte e biologicamente inativo, 

que pode ser fabricado com superfícies muito lisas e impermeáveis.  Por ser um 

material complexo, pode ser transformado em inúmeros produtos, podendo compor 

objetos de propriedades físicas e químicas, bastante distintas.  

A matéria prima sílica tem a função vitrificante. A soda introduzida na barrilha 

e no sulfato de sódio tem por finalidade baixar o ponto de fusão da sílica. O cálcio 

introduzido a partir do calcário dá estabilidade ao vidro, contra os ataques de 

agentes atmosféricos. O magnésio, introduzido pela dolomita transmite ao vidro 

resistência para suportar, dentro de certos limites, mudanças bruscas de 

temperatura. A alumina, advinda do feldspato, enriquece sua resistência mecânica. 

O cloreto de sódio, o nitrato de sódio e o óxido de arsênio são afinantes. O óxido de 

cobalto (azul), o óxido de ferro (verde), e o óxido de selênio (cinza) são corantes. A 

sucata de vidro é empregada na proporção média, de 20% a 40%.  

O vidro comum se obtém por fusão de dióxido de silício (SiO2), carbonato de 

sódio (Na2CO3) e carbonato de cálcio (CaCO3). Sua manipulação só é possível, 

enquanto fundido, quente e maleável. 

O vidro não é combustível e a temperatura de fundição dos materiais que o 

compõem é, em média, 1500 °C. Seu efeito abrasivo pode causar problemas aos 

fornos e equipamentos de transporte. 

Outra característica importante é a possibilidade do vidro apresentar infinitas 

cores, a partir dos elementos que se introduz na sua composição, podendo filtrar a 

luz, deixando assim, passar alguns raios e retendo outros. Os vidros planos de 

janelas, de prédios ou veículos são exemplos da utilização do princípio, cuja 

coloração impede a passagem de radiação, responsável pelo aquecimento, oriundo 

dos raios infravermelhos, mas permite a passagem da luz, possibilitando a 

visibilidade através das janelas. Assim, o ambiente aquece menos e, ao mesmo 

tempo, não se torna necessário utilizar iluminação artificial, durante o dia, 

economizando energia na iluminação e no ar condicionado.  
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Na Figura 1, está demonstrada a composição do vidro, sem cacos. 
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Fonte: Composição química do vidro (VILHENA, 2000). 

Figura 1. Composição do vidro, sem inclusão de cacos. 

 

A indústria do vidro consome, anualmente, cerca de 1,6 milhões toneladas de 

areia quartzosa; 300 mil toneladas de barrilha; 240 mil toneladas de calcário e 30 mil 

toneladas de feldspato.  

O principal tipo de vidro encontrado no lixo urbano é o de embalagens, como 

garrafas para bebidas alcoólicas, águas, refrigerantes, sucos, potes e frascos, para 

armazenamento de produtos alimentícios e que podem perfeitamente ser 

reaproveitados. 

No processo de reciclagem do vidro, não há perda de matéria prima, não 

produz resíduo, pode economizar até 30% de energia elétrica, permite o 

reaproveitamento de 100% do caco, além de contribuir para a preservação de 

recursos naturais. A reciclagem de uma tonelada de vidro contribui para que, 

aproximadamente, 1,2 t de matéria prima deixem de ser consumidas.  

Do ponto de vista das empresas, a reciclagem apresenta claros benefícios ao 

negócio, com processos produtivos ecoeficientes, que geram economia de energia e 

de matéria prima, além da melhoria da reputação. 
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Na Figura 2, está demonstrada a composição do vidro, com cacos de vidro. 
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Fonte: Composição química do vidro, com caco (VILHENA, 2000). 

Figura 2. Composição do vidro, com cacos.  

 

A geração de vidros, a partir de material reciclável, constitui matéria prima já 

balanceada, visto que já tem o feldspato, requerendo, portanto, menor temperatura 

(1300 °C), o que permite maior durabilidade dos fornos.  

Outro benefício importante é o forte caráter social da reciclagem do vidro, ao 

gerar emprego e renda e não demandar, em sua maioria, qualquer especialização, 

beneficiando as camadas, geralmente, mais carentes da população.   

O Brasil produz, no total, cerca de 80 x 109 t/ano de resíduos sólidos. Como a 

participação do vidro corresponde, em média, a 3% deste, atribui-se que seja 

produzida uma quantidade equivalente a 3 x 109 t/ano.  

Segundo informações concedidas pelo Instituto Lixo e Cidadania, por ocasião 

da visita realizada, em 05 de março de 2009, as cooperativas recepcionam e 

vendem para a reciclagem, cerca de 360 t/ano. São recolhidas pelos catadores não 

cooperados, aproximadamente, mil t/ano, cujo material vai parar nas mãos dos 

atravessadores, que o revendem às indústrias. O restante, ou seja, praticamente 

todo o vidro rejeitado (99,99995%) é direcionado ao aterro sanitário. Esta realidade 

foi reiteradamente confirmada em todas as pesquisas realizadas em campo, no 
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município de Curitiba, junto ao IAP, SEMA, Instituto Lixo e Cidadania, fábricas de 

vidro da região e ABIVIDRO. 

Em Curitiba e região metropolitana, só existem duas fábricas de vidro que 

absorvem os resíduos coletados e reciclam cerca 250 t/ano. O restante do vidro 

coletado é absorvido pelas empresas do Estado de São Paulo (informação verbal).  

As empresas da Cidade de Curitiba trabalham, exclusivamente, com a 

transformação do vidro reciclado em produtos como potes, fruteiras, suportes para 

bolo, além de outros objetos de decoração, revendendo-os para todo o Brasil 

(FÁBRICA, 2009). 

Foi verificado que o principal aterro sanitário de Curitiba, localizado na região 

da Caximba, está com sua capacidade de absorção de resíduos sólidos, 

completamente esgotada, prevendo-se poucos meses de operação. Assim, pode-se 

atribuir que o processo de estagnação destas áreas, reservadas ao destino final dos 

lixos sólidos tende a se agravar potencialmente, com o tempo e com a falta de 

reaproveitamento do material reciclável. Um exemplo típico deste agravamento 

relaciona-se ao formato do vidro. A sua densidade varia de acordo com a respectiva 

composição, de 2 mil a 8 mil kg/m3, sendo, na média de 2,5 mil kg/m3 (DENSIDADE 

DO VIDRO, 2009). Se o mesmo for conformado em garrafa ou litro pode ocupar 

volumes variando, em média, 6,2 vezes para mais (1 l pesa, em média, 0,4 kg). Este 

tipo de produto é um dos principais resíduos domésticos, correspondendo a mais de 

50% do total. O seu índice de reaproveitamento, em cerca de 7% dos municípios 

parceiros da ABIVIDRO, gira em torno de 45% (REAPROVEITAMENTO DO VIDRO 

EM GARRAFA, 2009). 

Quanto à economia financeira, tem-se que a inclusão do caco no processo de 

fabricação do vidro reduz, sensivelmente, os seus custos de produção, necessitando 

menos óleo combustível e eletricidade. Também, em se tratando do consumo de 

energia tem-se uma economia média, com esta demanda, no Brasil, de 0,64 MWh/t 

de vidro reciclado (CALDERONI, 2003, p. 196). 

Diagnóstico do desperdício 

Considerando a sua composição química com caco ou resíduo, 

disponibilizada por VILHENA (2000) e a quantidade estimada de resíduos gerada, 
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por ano, no Brasil, (Instituto Lixo e Cidadania), pode-se ter uma idéia do desperdício. 

Assim, trabalhando-se com a premissa expressa na literatura pesquisada, em 

relação aos números projetados para o vidro de garrafa, pelo seu alto teor de rejeito, 

ao ano, tem-se:           

 a) total de resíduos de vidro produzidos no Brasil: 3 x 109 t (Instituto Lixo e 

Cidadania);           

 b) estimativa de vidro de garrafa, neste montante: 60%, ou 1,8 x 109 t; 

 c) quantidade de vidro de garrafa que pode ser reaproveitado (outros 40%), 

ou 3 x 109 t;           

 d) quantidade de areia estimada, que deixa de ser extraída do meio ambiente: 

1 x 109 t. LELLE, SILVA, GRIFFITH e MARTINS (2005), destacaram 49 impactos 

ambientais qualitativos causados pela extração da areia, sendo 36, negativos e 13, 

positivos. Dentre os negativos, enfatizam-se os efeitos danosos à fauna e flora, pela 

abertura das redes viárias para o local da extração, o aumento de resíduos nos rios 

pela dragagem; os impactos atmosféricos, pela queima de combustíveis realizada 

pelos equipamentos destinados à extração; a redução do nível da água do leito dos 

rios e do lençol freático, dentre outros. Como impactos positivos, podem-se salientar 

a oferta de empregos e o aumento da receita fiscal na esfera municipal, estadual e 

federal;            

 e) quantidade de calcário estimada, que deixa de ser extraída do meio 

ambiente: 2 x 108 t; e seu equivalente em CO2 lançado na atmosfera, igual a 9 x 107 

t;            

 f) quantidade de barrilha: 2,5 x 108 t; seu equivalente em CO2, também, 

lançado na atmosfera, igual a 1,2 x 108 t;      

 g) quantidade de energia poupada: 1,9 x 109 MWh;    

 h) economia financeira equivalente a R$ 170 bilhões, considerando-se o 

preço médio estimado do MWh, no valor de R$ 96,90 (ENERGIA HOJE, 2009). 

Os benefícios da reciclagem do vidro são amplamente defendidos pela 

literatura consultada, no entanto, percebe-se que no Brasil, o processo não tem sido 

exitoso. Para entendimento das causas do insucesso, foram pesquisados dados e 

informações que, dentre outros, revelam eventuais impactos ambientais e custos, 

dos quais se destacam: 
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• preço da tonelada dos resíduos de vidro recicláveis: R$ 40,00 a R$ 

220,00 do vidro incolor e R$ 40,00 a R$ 100,00 do vidro colorido, 

segundo a FIEP/SENAI do Paraná (PREÇOS, 2008); 

• custo da tonelada da matéria prima para produção de vidro: R$ 178,97, 

demonstrados na Tabela 8; 

 

Tabela 8. Custo para a produção de vidro, por tonelada.  

MATÉRIA PRIMA PERCENTUAL CUSTO POR 

TONELADA, R$ 

CUSTO DA 

PRODUÇÃO R$/t 

AREIA 73% 60,00 43,80 

BARRILHA 14% 900,00 126,00 

CALCÁRIO 11% 47,00 5,17 

FELDSPATO   2% 200,00 4,00 

Fonte: http://www.peritoscontabeis.com.br. 

 

• custo aproximado da tonelada de vidro produzido com a inclusão de 

resíduos: R$ 129,82; considerando-se como preço médio, o valor de 

R$ 100,00, a tonelada de resíduo, demonstrados na Tabela 9; 

 

Tabela 9. Custo para a produção de vidro a partir do resíduo, por tonelada.  

MATÉRIAIS PERCENTUAL CUSTO DA 

TONELADA, R$ 

CUSTO DA 

PRODUÇÃO, R$/t 

RESÍDUO DE VIDRO 50% 100,00 50,00 

AREIA 35% 60,00 21,00 

BARRILHA 6% 900,00 54,00 

CALCÁRIO 6% 47,00 2,82 

FELDSPATO 1% 200,00 2,00 

OUTROS 2%   

Fonte: http://www.peritoscontabeis.com.br. 

 

• a fabricação de vidro que consome, por tonelada, cerca de 1,8 milhão 

de kcal de energia térmica na fusão, o que equivale a cerca de 200 m³ 
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de gás e cerca de 200 kWh/t de energia elétrica em outras etapas do 

processo (ENERGIA, 2009);  

• a economia de energia, com a reciclagem, que fica em torno de 15%. 

 

Esses benefícios não são suficientes para compensar os custos da montagem 

de uma unidade de moagem, lavagem e demais fases do processo de reciclagem do 

vidro, conforme demonstrado na Tabela 10.  

 

Tabela 10. Custo para a montagem de uma unidade de moagem, lavagem e demais 

fases do processo de reciclagem de vidro.  

MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA 

PROCESSAMENTO DOS RESÍDUOS 

DE VIDRO 

CUSTOS MÉDIOS 

Unidade de moagem e lavagem R$ 65 mil a R$ 130 mil 

Triturador (tambor) R$ 1 mil 

Aluguel mensal de galpão – terrreno - 

área de 200 m² a 1.000 m². Imóvel – 50 

m² a 100 m² 

 

R$ 6 mil  

 

5 a 6 empregados para processar o 

resíduo 

R$ 6 mil (http://www.mte.gov.br) 

Energia para processamento de uma 

tonelada de resíduo de vidro 

1,8 milhão de kcal de energia térmica 

na fusão e 200 kWh/t de energia 

elétrica em outras etapas do processo 

Capacidade de cada unidade de 

moagem 

30 a 120 t/h (http://pt.sbmchina.com.br) 

Potência média do motor 185 a 200 kW (http://pt.sbmchina.com.br) 

Custo médio da energia consumida por 

mês (8 h/dia e 25 dias/mês) 

R$ 4 mil 

Custo médio do transporte dos resíduos 

de vidro, por tonelada 

R$ 107,00 

(http://www.centrodelogistica.com.br) 

Fonte: http://www.reciclaveis.com.br/negocios/Vidros/reciclvidro.htm 
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Em que pese todos os pontos positivos demonstrados pela reciclagem do 

vidro, ainda se verifica o total desinteresse, por parte dos governos constituídos e de 

todos os segmentos da cadeia de produção. 

Deve-se, também, considerar a economia de espaço nos aterros sanitários. A 

quantidade equivalente de material depositado (3 x 109 t) pode corresponder a no 

mínimo, 5 x 1013 unidades de litros desperdiçadas. 

Além das dificuldades financeiras e de logística detectadas para se montar 

um negócio de reciclagem do vidro, deve-se levar em consideração as dificuldades 

da reciclagem, em função dos quarenta e seis diferentes tipos de vidro 

(CARDARELLI, 2005, p. 672-675), sendo aconselhável pesquisar, na região e em 

todos os órgãos governamentais ligados à área, sobre os programas de coleta, para 

se diagnosticar os custos do resíduo; é aconselhável, também, desenvolver 

parcerias com ONGs e empresas privadas, prospectar canais de compra em outras 

regiões, além de criar seu próprio programa de coleta, para garantir a constância da 

oferta de resíduos demandada (PROVIDÊNCIAS, 2009).  

Reserva x finitude dos recursos minerais 

A extração dos materiais que compõem o vidro, apesar de serem 

considerados baratos e fáceis de encontrar, é feita sob alto custo financeiro, 

energético e ambiental. Quando descartado em aterros sanitários, não se decompõe 

o que diminui a vida útil do aterro. 

Outro fator importante, para a análise do processo de reciclagem do vidro é o 

estudo da capacidade das reservas minerais, tendo em vista a finitude dos recursos 

naturais.  

Os minerais industriais englobam todas as rochas e minerais, 

predominantemente, não metálicos, que por suas propriedades físicas ou químicas 

podem ser utilizados como valor agregado ou como matérias primas, insumos ou 

aditivos, em diversos segmentos industriais, tais como, cerâmicas, tintas, vidros, 

abrasivos, etc. 

Existem, no Brasil, mais de 200 minerais e mais de 2.650 minas, das quais 

86,1% são de minerais destinados à cadeia produtiva da indústria da construção civil 

(amianto, areias, argilas, calcário, etc.). 
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A seguir, apresenta-se um panorama das reservas de minerais, específicos 

para produção de vidro. 

Areia 

Utiliza-se, na indústria de vidro, areia fluvial, com alto teor de sílica, além de 

rochas silicosas. A areia ideal deve ser constituída quase que exclusivamente de 

sílica e ter grãos angulosos. Sua granulometria deve estar na faixa de (0,250 a 0,125 

mm). Em função dessas exigências, é muito difícil encontrar sedimentos de areias 

fluviais que possam ser empregadas na fabricação de vidro. As areias silicosas são 

empregadas na fabricação de abrasivos e como fundentes. 

A utilização desses materiais sedimentares apresenta dois problemas: o 

primeiro está relacionado à determinação das propriedades físicas e químicas; o 

segundo, ao dimensionamento do depósito, para saber se é economicamente viável.  

Além das questões geológicas, devem-se levar em consideração os 

problemas de desmonte, escavação, custo de transporte e outros (AREIA, 2009).  

Há, no Brasil, 792 minas de areia e 274, de calcário. No Paraná, há 10 minas 

de areia localizadas, basicamente, no Vale do Rio Iguaçu, região metropolitana de 

Curitiba; no Rio Tibagi, em Ponta Grossa; no Rio Paraná, em Guaíra e 34 minas de 

calcário (FELDSPATO, 2009). 

Entre os métodos de extração da areia, destaca-se o método manual, a 

extração em fossa, em área de várzea, em leito de curso d’água e em leitos de 

cursos d’água navegáveis (AREIA, 2009). 

Impactos ambientais resultantes da extração de areia:  

• modificações ambientais, podendo ser de caráter irreversível ou 

temporário; 

• danos relativos à turbidez da água, causadas por sólidos em 

suspensão, pelo assoreamento e, em alguns casos, até mesmo o 

desvio do leito. A turbidez entope a guelra dos peixes e escurece a 

água, não permitindo a passagem de luz solar, debilitando a vida 

aquática e acarretando custos adicionais no tratamento de águas de 

abastecimento;  
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• a exploração de areia, nas margens dos rios, provoca, a médio prazo, 

inundações, águas paradas e, consequentemente, a proliferação de 

insetos e doenças; 

• alteração da paisagem, pela simples operação dos equipamentos de 

extração, transporte e veículos;  

• destruição da paisagem no local da estocagem do material, até sua 

remoção; 

• construção de vias de acesso; 

• supressão da vegetação, provocada pela operação dos equipamentos, 

pela disposição do material extraído e dos rejeitos, como também, pela 

circulação de veículos. Situação reversível se houver adequado 

manejo da vegetação existente no local; 

• modificações na estrutura do solo, pelo grau de compactação, de 

exposição ao sol e mudanças de ordem microbiológica; 

• interferência sobre a fauna decorrente da remoção da vegetação, 

modificação na estrutura do solo, aumento ou introdução de ruídos, 

circulação de caminhões, entre outros fatores; 

• alterações nas calhas dos cursos d’água provocadas pelo uso de 

equipamento de desagregação sobre os leitos dos rios, acarretando 

barramentos naturais ou a produção de bancos de sedimentos; 

• trepidação decorrente da circulação de equipamentos de desmonte, 

carregamento e transporte; 

• poluição sonora produzida pelo motor da draga de sucção, dos 

caminhões e dos tratores; 

• poluição atmosférica, pela emissão de partículas minerais, partículas 

gasosas e sólidas pela queima de combustíveis, para o funcionamento 

dos equipamentos de extração, carregamento, estocagem e transporte; 

• contaminação por óleos e graxas pelo inadequado manuseio ou falta 

de manutenção dos equipamentos, existências de vazamentos e a falta 

de medidas preventivas; e 
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• alterações no nível do lençol freático resultantes da acomodação de 

terra, podendo provocar a inativação de poços de captação de água, 

no entorno do local de extração (AREIA, 2009). 

Feldspato 

No Brasil, as reservas oficialmente conhecidas são da ordem de 116 milhões 

de toneladas, sendo 48%, reservas medidas; 28%, reservas indicadas e 30,6%, 

reservas inferidas. Destacam-se os estados de São Paulo, com 47,1%, Minas 

Gerais, com 36,3% e o Paraná, com 10,7% das reservas nacionais. Outros Estados, 

como Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e 

Santa Catarina são também, detentores de reservas de feldspato. 

A partir da análise das reservas medidas, que somam, aproximadamente, 56 

milhões de toneladas, com a produção atual, em torno de 115 mil toneladas, conclui-

se que as reservas brasileiras de feldspato são suficientes para suprir a produção, 

por mais de 400 anos, mantendo o mesmo nível de produção atual.  

As indústrias de cerâmica e vidro são responsáveis, por cerca de 95% do 

consumo de feldspato no Brasil.  

A projeção de demanda do feldspato, segundo o Ministério de Minas e 

Energia, a partir da análise de séries históricas, no período de 1978 a 1997 e de um 

cenário de crescimento do PIB, de 3,8%, ao ano, até 2010, foi de 680.421 t 

(FELDSPATO, 2009). 

Barrilha 

Embora existam grandes quantidades das matérias primas básicas para a 

produção de barrilha: calcário e cloreto de sódio, nos estados de Sergipe e Rio 

Grande do Norte; importa-se 100% de toda barrilha que se consome no país, por 

falta de investimentos no setor. Para produzir 200 mil toneladas/ano, de barrilha, são 

necessários investimentos da ordem de 200 milhões de dólares. As reservas mais 

conhecidas estão localizadas no Estado de Wyoming, nos Estados Unidos 

(BARRILHA, 2009). 



 

 

69 

Calcário 

As reservas de calcário são abundantes, cerca de 103 bilhões de toneladas 

(53 bilhões, medidas, 25 bilhões, indicadas e 25 bilhões, inferidas), não constituindo 

problema para atender à expansão projetada do consumo e também não justifica 

investimentos em pesquisa mineral. Considerando a produção, em 2010, de 54 

milhões de toneladas, as reservas medidas (1999) serão suficientes para, 

aproximadamente, 974 anos (CALCÁRIO, 2009).   

O estudo demonstrou que há, no Brasil, abundância de recursos naturais e o 

custo da matéria prima para fabricação do vidro é menor que o custo da reciclagem 

dos resíduos, além desses fatores, depara-se com a complexidade do processo de 

reciclagem que, em última análise, justifica, porque no Brasil, a reciclagem não 

funciona. Assim, sem a deflagração de ações enérgicas, por parte do governo, essa 

realidade, em curto prazo, não mudará. 

Na Europa, o processo de reciclagem vem dando certo, em função de várias 

decisões tomadas em conjunto, pela União Européia, que vêm limitando a geração 

de resíduos tóxicos, por meio da prática de ações, que contribuem para a prevenção 

de produção de resíduos, bem como a promoção da reciclagem. Uma melhor gestão 

dos resíduos vem influenciando produtores e consumidores, para que protejam o 

meio ambiente. Dentre as ações, destacam-se o estabelecimento dos princípios, a 

seguir elencados (EUROPA, 2009):  

a) da prevenção: limitar na fonte, a produção de resíduos, estimulando a 

indústria e os consumidores a produzir e escolher produtos e serviços, que 

gerem menos resíduos; 

b) do poluidor pagador: os responsáveis pela poluição arcam com os custos do 

tratamento (recolhimento, tratamento e reciclagem); 

c) da precaução: evitar os riscos potenciais; e, 

d) da proximidade: tratar os resíduos, em local próximo à sua fonte.  

 

Além da prática dos princípios, convencionou-se, sob a forma de imposição, aos 

países membros da União Européia, a obrigação de: 

• criar incentivos aos industriais, com medidas fiscais, reguladoras e 

financeiras, para tornar mais lucrativa a indústria da reciclagem; 
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• criar comitê de gestão dos desperdícios (ECONOMIA DA RECICLAGEM, 

1979); 

• legislar, especificamente, sobre a reciclagem; 

• responsabilizar as empresas geradoras, pela coleta dos resíduos dos 

produtos que fabrica; 

• obrigar as empresas a incluir produto reciclável, nos respectivos processos de 

produção (UNIÃO EUROPÉIA, 2009); 

• lançar campanhas de informação aos consumidores; 

• apoiar a pesquisa e desenvolvimento tecnológico de novos produtos 

eficientes em termos de consumo de energia e de matéria; 

• estabelecer estratégias e prioridades, para prevenir a produção de resíduos; 

• substituir substâncias perigosas; 

• avaliar o ciclo de vida; 

• desenvolver tecnologias mais limpas; 

• obrigar os países membros a desenvolver programas de prevenção dos 

resíduos; 

• recuperar os resíduos, por meio da reutilização, reciclagem e recuperação de 

energia; 

• melhorar as condições de tratamento; 

• regulamentar os transportes;  

• organizar campanhas de sensibilização; 

• aplicar a regulamentação e penalizar os transgressores da lei; 

• estabelecer rótulos ecológicos, para facilitar a identificação de produtos, que 

satisfazem critérios ecológicos; 

• estabelecer metas para a recuperação e reciclagem. Em 2008, a meta foi 

garantir os percentuais entre 55% a 80%, para a reciclagem e, pelo menos 

60%, para a recuperação; 

• estabelecer metas de redução, de 90%, de dioxinas, inclusive, durante o 

processo de incineração; 

• exigir que as pilhas contenham cada vez menos, metais pesados; 

• obrigar a captura e tratamento das emissões de metano provenientes de 

aterros; 
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• estabelecer metas de redução, de 65%, da quantidade de resíduos 

biodegradáveis, nos aterros sanitários, entre 2006 e 2016; e 

• proibir a exportação de resíduos perigosos para países pertencentes à 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (EUROPA, 

2009). 

 

Pode-se verificar que a reciclagem, em alguns países da Europa, não é 

apenas fruto da conscientização de seu povo, mas resultado de um forte incentivo 

financeiro. Na Suíça, por exemplo, o descarte tem um custo. Para cada saco de lixo 

depositado, o cidadão suíço paga um euro. 

Na Itália, em Roma, os cidadãos são multados, em até 619 euros, se não 

separarem o lixo e se não tiverem uma lixeira, a menos de quinhentos metros, de 

sua porta principal. No entanto, as regras não são uniformes em todos os distritos 

(RECICLAGEM NO MUNDO, 2009). 

No Brasil, a falta de incentivos no setor e de conscientização da sociedade 

denuncia uma decepcionante realidade, fazendo com que, não só a maioria do vidro, 

como também os demais produtos, com características tão importantes para o 

reaproveitamento siga para o aterro. 

Constata-se, que os segmentos que comercializam materiais recicláveis têm 

rejeitado os resíduos de vidro. Os motivos para tal rejeição vão, desde questões 

econômicas, posturas voltadas para a cultura do desperdício, falhas na gestão 

pública do lixo e na educação ambiental; até o descompromisso da sociedade com 

relação ao meio ambiente.  

Além do custo, a abundância de matéria prima e as facilidades para sua 

extração motivam os fabricantes a preterirem os resíduos de vidro e aplicarem 

matérias primas virgens, nos respectivos processos de produção.   

A indústria vidreira, por questões culturais, de logística e pelo baixo custo das 

matérias primas prefere utilizar recursos naturais virgens, nos respectivos processos 

de produção. Os catadores, por sua vez, reclamam das inúmeras exigências para a 

coleta do vidro, dentre as quais, a armazenagem de um volume muito grande, para a 

sua retirada, além do preço de comercialização, que é muito baixo, em virtude das 

leis do mercado em si e dos atravessadores, que consomem a maior parte da renda. 
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Esses fatores limitam o crescimento exponencial, dos índices da reciclagem do 

vidro. 

Em Curitiba, a situação é semelhante. Tal fato foi constatado, a partir do 

trabalho de campo, quando se verificou a desmotivação dos catadores, quanto ao 

recolhimento do vidro. Realizadas entrevistas com representantes das cooperativas 

e dos catadores de material reciclável, as respostas foram unânimes, no sentido de 

que, não compensa puxar vidro em suas carroças, devido ao preço desestimulante: 

em torno de R$ 0,02, a 0,04, o kg. Para ganhar de R$ 2,00, a R$ 4,00, o catador tem 

que transportar, por longas distâncias, 100 kg de vidro, o que inviabiliza tamanho 

esforço. 

Os compradores desse material, por sua vez, também, não têm interesse, 

porque precisam armazená-los num espaço muito grande, até atingir a quantidade 

mínima, para colocação junto às vidrarias. 

Constatou-se, que em Curitiba, há carência de indústrias de vidro, daí a falta 

de opção, para a comercialização dos resíduos gerados. 

A quantidade de resíduo de vidro produzido, em Curitiba, é de 

aproximadamente, 2.160 toneladas por mês.  

Segundo informações obtidas no Instituto Lixo e Cidadania, as cooperativas 

recepcionam e vendem para reciclagem, cerca de 30 toneladas, por mês; os 

catadores não cooperados recolhem, cerca de 70 toneladas, mensais. O material 

passa pelos atravessadores, que recepcionam e o revendem. O restante, cerca de 

2.060 toneladas, é direcionado, mensalmente, para o aterro sanitário.  

As fases do processo, pelo qual percorre o material descartável, partindo da 

separação nos domicílios, passando pelos catadores, até chegar à indústria, 

denunciam uma série de problemas nesse itinerário. 

É flagrante o descompromisso da sociedade, com relação à necessidade de 

separar os resíduos recicláveis, denunciado pela negligência dos poderes 

constituídos; desconhecimento e despreocupação dos cidadãos, com a preservação 

de recursos naturais; desprestígio e exploração do trabalho dos carrinheiros, que 

prestam um serviço de limpeza para a cidade.  

O estudo demonstrou que há urgência no desenvolvimento de ações para 

implantação de programas de conscientização e educação ambiental; para 

elaboração de mecanismos de estímulo financeiro às famílias, condomínios e 
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estabelecimentos, para que separem adequadamente, os materiais recicláveis. Urge 

também o desenvolvimento de estratégias protetivas, em relação aos catadores e a 

exigência da reutilização de resíduos de vidro, por parte das vidrarias, nos 

respectivos processos de produção, dentre outras.  
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5. CONCLUSÃO 

Embora não se tenha esgotado o tema, o trabalho revelou que a reciclagem 

do vidro é restrita, devido à falta de cultura e educação ambiental da sociedade em 

geral, falta de estímulos financeiros por parte das autoridades, bem como, e, 

principalmente, pouco interesse econômico demonstrado pela indústria vidreira em 

adquirir os vidros descartados. As exigências para a coleta do vidro são muitas e 

também contribuem para esta restrição, exigindo-se a armazenagem de um volume 

muito grande de material para a retirada, além do preço de comercialização, que é 

muito baixo e acaba desestimulando os catadores. 

Os números ora levantados poderão colaborar para um futuro compromisso 

governamental e para reformulação de políticas de reutilização dos vidros, 

principalmente, domésticos, como os litros e garrafas. 

Ficou demonstrada, sob o aspecto econômico, a inviabilidade da reciclagem 

de vidro, uma vez que os cacos concorrem diretamente com recursos naturais, de 

baixo custo e facilmente encontrados na natureza. Não se pode afirmar o mesmo, 

quando se analisa os aspectos ambientais e sociais, uma vez que o Brasil vem 

assumindo compromissos internacionais para a redução da emissão de gases de 

efeito estufa e o respectivo processo denuncia uma inadequada gestão, o 

descompromisso com a separação dos resíduos recicláveis, o desconhecimento 

sistêmico da conjuntura ecológica, a ausência de ações efetivas para a 

conscientização e educação ambiental, a inexistência de mecanismos de estímulos 

financeiros e a morosidade no avanço dos processos de incubação e 

profissionalização das cooperativas. 

Diante do exposto, urge a criação de uma agenda de consenso com metas 

concretas, geração de postos de trabalho, remuneração digna e ambiente saudável 

ao longo da cadeia de gestão dos resíduos de vidro, a busca de uma nova cultura 

empresarial capaz de combater a contraproducência danosa dos recursos naturais, 

a reconstrução de uma nova mentalidade voltada para a responsabilidade social e 

ambiental, uma profunda transformação produtiva da sociedade, um crescimento 

econômico equacionado por fatores psicossociais, educacionais, culturais e 
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ambientais, a necessidade de mudanças de atitudes e, sobretudo, uma nova ética 

que concilie desenvolvimento, natureza e cultura.   
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6. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS E 
COMENTÁRIOS GERAIS          

Para trabalhos futuros, sugere-se a pesquisa de temas que podem 

complementar as informações coletadas no presente trabalho, como: 

• estudo sobre as inovações tecnológicas, a partir dos resíduos de vidro; 

• gestão sustentável dos resíduos de vidro; e a 

• gestão aprofundada dos impactos ambientais, oriundos da retirada de matéria 

prima específica, para a fabricação do vidro.  
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