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RESUMO 
 

Esta dissertação de Mestrado teve por objetivo estudar o processo de 

reciclagem das garrafas PET, pós consumo em Curitiba. Foi analisado o ciclo de 

vida da garrafa PET, identificando as principais etapas que podem gerar algum tipo 

de poluição. Do ponto de vista financeiro a coleta seletiva para a maior parte dos 

municípios do Brasil é inviável. Com uma coleta seletiva adequada e uma 

reciclagem das garrafas PET, há possibilidade de uma redução de resíduos sólidos, 

líquidos e também da redução de emissões atmosféricas, além de reduzir a 

quantidade de matéria-prima virgem, para fabricação de garrafas PET ou outros 

produtos que utilizem como matéria-prima o PET. Há vários modos de se reciclar a 

garrafa PET, mas para se conseguir um aumento deste índice é necessário melhorar 

o processo de coleta seletiva, para diminuir a contaminação da garrafa PET, criar 

incentivos fiscais, desenvolver campanhas permanentes que incentivem a coleta 

seletiva, subsídios para as cooperativas de reciclagem e leis que responsabilizem os 

fabricantes sobre a destinação correta dos resíduos gerados pós consumo. Com 

uma união de esforços do poder público e da iniciativa privada, é possível criar uma 

coleta seletiva mais ampla e viável financeiramente, sendo que o ponto de partida é 

a criação de Postos de Entrega Voluntária – PEV, mas sendo que uma das funções 

do PEV é a coleta das garrafas PET e outros resíduos recicláveis e criar valor 

agregado, no caso da garrafa PET, possibilitar a reciclagem mecânica, selecionando 

as garrafa PET conforme suas características e transformando em flocos de PET. 

 
 

Palavras-chave: reciclagem, garrafa PET, logística reversa, coleta seletiva, gestão 
de resíduos 
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ABSTRACT 
 

This dissertation had intended to study the process of recycling of pet bottles, 

powders consumo in Curitiba. Was analyzed the lifecycle of PET bottle, identifying 

the main steps that can generate some kind of pollution. Financially the selective 

collection for most municipalities of Brazil is infeasible. With a proper and a curbside 

recycling of pet bottles, there is a possibility of a reduction of solid waste, liquid and 

also reducing atmospheric emissions, and reduce the amount of virgin raw materials 

for manufacturing pet bottles or other products that use as raw pet. There are several 

ways to recycle the pet bottle, but to achieve an increase in this index is necessary to 

improve the process of selective collection, to decrease the contamination of PET 

bottle, create tax incentives, develop permanent campaigns that encourage selective 

collection, subsidies for cooperatives recycling and laws that cover manufacturers 

about the correct disposal of waste generated after consumer. With a Union of efforts 

of public authorities and private initiative, it is possible to create a broader selective 

collection and financially viable, being that the starting point is the creation of 

Voluntary Delivery – VD, but being that one of the functions of the VD is the 

collection of pet bottles and other recyclable waste and create added value, in the 

case of PET bottle, enable mechanical recycling, selecting the pet bottle as their 

characteristics and turning into PET flakes. 

 

Keywords: recycling, PET bottle, reverse logistics, waste collection, waste 

management 
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1 INTRODUÇÃO 

A estabilidade da moeda brasileira nos últimos anos, sem uma inflação 

que deteriora os salários dos trabalhadores, mais o crescimento econômico e 

populacional, estão gerando estímulos ao aumento do consumo de vários produtos, 

sem que seja dada a devida importância à destinação correta dos resíduos, com 

seus lançamentos precoces no meio ambiente.  

Para Porter (1999), já nesta época, os resíduos remeteram a existência 

de ineficiência, onde os recursos foram usados de maneira incompleta ou ineficaz.  

Segundo Leite (2003), vivia-se a cultura do consumo caracterizada pela 

idéia do compre, use e disponha, propiciando incentivos a pouca durabilidade e 

utilidade dos bens consumidos. Em paralelo, mas em pequena escala, observou-se 

o surgimento de um novo costume, direcionado à redução, reuso e reciclo dos 

materiais e produtos com uma maior responsabilidade da sociedade perante o meio 

ambiente.  

A disposição dos resíduos industriais e domésticos (pós-venda e pós-

consumo) nos aterros sanitários dos municípios vem causando rápida saturação do 

seu espaço disponível, o que tem levado à busca de novas soluções ambientais, 

como o reuso dos resíduos como matéria prima em diversos outros processos 

industriais. 

As principais diferenças entre os bens de pós-consumo e de pós-venda 

são: 

• pós consumo: bens com vida útil encerrada, podendo ou não 

serem retornados ao ciclo produtivo. Podem ser reaproveitados na fabricação 

de um mesmo produto ou distinto, fluindo por canais de reuso, desmanche e 

reciclagem até a destinação final.  

• pós venda: produtos sem ou com pouco uso, conseqüentes de 

devoluções por qualidade, defeitos de fabricação ou funcionamento e com 

avarias, sendo submetidos a consertos ou reformas para retornar ao mercado 

sob a forma de liquidação ou pontas de estoque. 
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No entanto, nem todos estes produtos têm os atributos necessários para 

a consolidação do ciclo de retorno. Fatores como: ineficiência ou inviabilidade 

econômica de tecnologia de reciclagem; baixa disponibilidade no mercado; ausência 

de constância de quantidade e escala, foram alguns destaques determinantes para a 

não consolidação da logística reversa (LEITE, 2003). Segundo o autor, o oposto 

poderia ser considerado se os resíduos fossem provenientes de indústrias, uma vez 

que se apresentavam melhor organizados e mais homogêneos. 

A reciclagem das embalagens pós consumo, é um tema abordado pelos 

ambientalistas, questionando as empresas e os governantes sobre quais as medidas 

devem ser adotadas para que no futuro não se tenha que conviver num caos 

ambiental, social e no meio do lixo. Ou seja, as embalagens quando consumidas de 

maneira exagerada e descartada de forma regular ou irregular podem contribuir para 

o esgotamento dos aterros sanitários. Segundo LIMA (2001), essas embalagens 

podem se tornar resíduos sólidos, isto é, detritos com origem na atividade humana. 

Embalagens de bebidas feitas de alumínio e de polietileno tereftalato, 

PET, por sua leveza e comodidade substituíram outras, se caracterizando como 

novos itens de pós consumo (LEITE, 2003).  

Para se ter uma idéia do conteúdo desta informação, os dados 

contrastados do IBGE, 2003, com o da FIPE/ABIR, 2006, demonstraram um 

aumento de consumo per capita de refrigerantes e, consequentemente, de suas 

embalagens, em mais de 100% no período de análise referente, passando somente 

na região sul de 37 l para 76 l. Sendo que por esta pesquisa do IBGE o Paraná teve 

um consumo de 37 l de bebidas não-alcoólicas. O Brasil está sendo considerado o 

décimo segundo país em consumo per capita de refrigerantes no mundo. 

As garrafas PET de refrigerantes, água natural e de outras bebidas 

causam muitos fatores de degradação ao meio ambiente, uma vez que após o 

consumo do líquido pelos consumidores finais são jogadas no lixo doméstico, sem 

separação seletiva ou abandonadas na natureza. As embalagens que são coletadas 

nos lixos domésticos são direcionadas para os lixões, que estão com sua 

capacidade excedida, sem condições de armazenamentos futuros. 
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Em 2005, quatro empresas produziam PET grau garrafa no Brasil, sendo 

a capacidade produtiva nacional em torno de 360 mil toneladas anuais (ABIPET, 

2005). 

O CEMPRE (2005) contabilizou que somente as regiões metropolitanas 

do Brasil com quinze milhões de domicílios e cinqüenta milhões de pessoas, 

consumiram em 2004, seis bilhões de embalagens PET. Para esta instituição, o 

correto equacionamento da logística reversa das embalagens é que vai viabilizar a 

reciclagem de diversos materiais, inclusive o PET. A degradação do resíduo plástico 

abandonado é extremamente lenta, podendo levar décadas ou mesmo séculos 

(GORNI, 2004). ASHBY (2003) explica o motivo desse problema: polímeros são 

materiais com média ou baixa reciclabilidade, basicamente, porque o custo de sua 

recuperação geralmente é superior ao da obtenção da matéria prima virgem. 

Dentre os materiais utilizados para a confecção das embalagens de 

refrigerantes, atualmente, o PET é o que mais contribui para a degradação do meio 

ambiente, por causa do seu alto potencial de geração de névoa fotoquímica, que é 

composto principalmente por O3, que é inodoro nas concentrações ambientais e é 

conhecido como smog. 

Em um estudo realizado na Grécia sobre os impactos ambientais de 

várias garrafas de água mineral (vidro, PET e PVC), chegou-se a conclusão de que 

nenhuma das embalagens consideradas tinha o melhor ou o pior resultado em todas 

as categorias ambientais (GEORGAKELLOS, 1997). 

A consciência ecológica é inseparável da consciência social, como o são, 

as lutas pela proteção da natureza e pela realização da condição humana. Se o 

objetivo do ser humano é ter um ambiente agradável para se viver ecologicamente e 

socialmente, devem-se ter regras e cumpri-las, sempre pensando na preservação do 

meio ambiente. Nesse ponto, cabe a escola, enquanto organização social complexa, 

contribuir, junto com outras organizações e movimentos sociais, com a realização de 

um projeto educacional capaz de desenvolver nas novas gerações saberes e valores 

que lhes permitam participar do ordenamento social e ecológico. Por causa desta 

preocupação, nos últimos tempos ocorreu uma evolução nas técnicas industriais, 

tornando a reciclagem uma alternativa de investimento e geração de renda e 

trabalho (VILHENA, 2000). 



14 

 

O problema dos resíduos sólidos nas cidades é complexo e a sua solução 

passa por três grupos que precisam cumprir corretamente o seu papel: o cidadão, o 

poder público e a indústria. Nenhuma política nessa área atingirá os objetivos 

propostos se essa união de esforços não for contemplada. (Marçon, 2010) 

Uma separação minuciosa de todos os resíduos sólidos urbanos permitirá um 

reaproveitamento da maior parte do lixo. A grande maioria dos materiais utilizados 

para compor as embalagens de alimentos já possui tecnologia para a sua 

reciclagem. (WIEBECK, PAIVA, 1999; MANCINI, ZANIN, 1999) 

Pode-se verificar que há várias tecnologias, como é o caso do “bottle-in-

bottle”, para a reciclagem das embalagens de alimentos, sendo que todo este 

processo contempla uma questão ambiental e social. 

Os recicladores de plástico em geral, alegam enfrentar séries de entraves 

legais, dentre as quais o complexo modelo de competência administrativa (federal, 

estadual e municipal), a ausência de legislação específica sobre o manejo de lixo e a 

taxação federal do resíduo plástico, o único material reciclável que não é isento de 

IPI, que ainda tem bi-tributação quanto ao ICMS (CALDERONI, 1997). 

As principais dificuldades no processo de reciclagem do lixo estão na falta 

de incentivos fiscais e de programas de coleta seletiva. Provavelmente, o maior 

problema do processo de reciclagem é a forma como ocorre à coleta de lixo, sendo 

que o ideal no Brasil e no mundo será uma coleta seletiva em todos os municípios, 

para que se tenha uma maior porcentagem de reciclagem. O Brasil, nos dias de 

hoje, é o terceiro maior consumidor mundial de PET, para a produção de garrafas de 

bebidas de diversas marcas e quantidades. Sendo que a tendência do mercado é de 

um aumento de consumo para os próximos anos. 

Apesar da evolução obtida pela indústria e da quantidade de garrafas que 

ainda são vistas boiando nos rios, existe grande carência de PET para ser reciclado, 

o que deixa a indústria recicladora com uma taxa de ociosidade da ordem de 30%. 

Isso ocorre por absoluta falta de coleta seletiva, fator de desestímulo para qualquer 

cidadão bem intencionado. É por essa razão que a educação ambiental é tema 

urgente e importante, que requer mudanças de hábitos por parte dos consumidores 

e de postura no caso do poder público (MARÇON, 2010). 
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Vários estudos comprovaram que o aumento da reciclagem das 

embalagens de refrigerantes de qualquer tipo de material diminui o consumo de 

matérias primas, energia e emissão de resíduos. 

Uma das ferramentas mais utilizadas para avaliar o processo de 

reciclagem é a análise do ciclo de vida (ACV) dos produtos, que consistem em 

balanços de materiais e energéticos, analisando o processo desde a extração da 

matéria prima até o seu destino final, desta forma é possível conhecer melhor o 

produto e sua influência em todo o meio ambiente. 

O processo de reciclagem é uma alternativa adequada tanto para a indústria 

como para a sociedade aliando a consciência ecológica e o desenvolvimento 

tecnológico e econômico, conforme está sendo proposto na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, no Congresso Nacional do Brasil. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 
 

Analisar o processo de reciclagem das garrafas PET em Curitiba.   

2.2 Objetivos Específicos 
 

• Levantar o estado da arte sobre a embalagem PET, os aspectos 

ambientais dos resíduos sólidos, a sua situação de reciclagem dentro dos processos 

existentes. 

• Identificar os entraves técnicos do processo de reciclagem da garrafa 

PET, a logística reversa e a viabilidade econômica. 

 

 



17 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Embalagens 
 

A primeira matéria prima utilizada em maior escala para a produção de 

embalagens foi o vidro. Por volta do primeiro século depois de Cristo, os artesãos 

sírios descobriram que o vidro fundido poderia ser soprado para produzir utensílios 

de diversos formatos, tamanhos e espessuras. No início do Século XIX, a Marinha 

Inglesa utilizava as latas de estanho, e os enlatados de alimentos começaram a 

aparecer nas lojas inglesas por volta de 1830. As latas de estanho e aço difundiram-

se durante a 2ª Guerra Mundial (ABRE, 2009). 

Com a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional, no início dos 

anos 40, foi possível fornecer às indústrias de produtos químicos, tintas, cervejas, 

refrigerantes e alimentos as embalagens metálicas de folha-de-flandres. A partir dos 

anos 60, cresceu a produção de embalagens plásticas. Dos anos 70 até os dias 

atuais, a indústria brasileira de embalagem vem acompanhando as tendências 

mundiais produzindo embalagens com características especiais como o uso em 

fornos de microondas, tampas removíveis manualmente, proteção contra luz e calor 

e evidência de violação (ABRE, 2009). As embalagens estão evoluindo e se 

adequando as novas necessidades do consumidor e, também, buscando reduzir o 

peso, mas mantendo o seu objetivo principal que é a proteção dos alimentos, 

bebidas, entre outros produtos. 

É, também, do imediato pós-guerra o aparecimento de um novo material 

para embalagens, o plástico. As resinas plásticas, como polietileno, poliéster, etc. 

ampliaram o uso dos invólucros transparentes, iniciado na década de 20 com o 

celofane, permitindo a oferta de embalagens numa infinidade de formatos e 

tamanhos (ABRE, 2009). 

Para que o material atenda as exigências do setor de embalagens para os 

diversos setores industriais, ele deve reduzir custos sem prejudicar a função da 

embalagem, aumentando o valor, o prazo de validade e a qualidade do alimento, 

além de aumentar a conveniência para o consumidor, seja na forma de estocagem 

ou no uso do produto (HOTCHKISS, 2001). Por estes vários fatores citados é que o 
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plástico vem sendo utilizado em larga escala, como a principal matéria prima das 

embalagens. 

O planeta começa a mostrar sinais de esgotamento no que se refere aos 

vários recursos naturais e aos efeitos da falta ou da degradação desses, no entanto, 

grande parte dos governantes, administradores públicos e privados e a população 

em geral considera que, para haver inclusão socioambiental, deverá haver 

crescimento econômico correspondente (NOAL, 2008). O planeta já começa a dar 

sinais de esgotamento ambiental, se não existirem ações rápidas e eficientes do 

poder público e privado, não se terá condições adequadas de sobrevivência de 

todos. 

Segundo MARCOMIN (2008), o homem vem se posicionando no mundo 

como indivíduo controlador, conhecedor absoluto das coisas e, portanto, julgando-se 

o centro de todo o processo produtivo e, dessa forma, o que é produzido visa 

essencialmente atender às necessidades humanas. Tudo é gerado com esta 

finalidade: o melhor, o mais rápido, o mais eficiente, além de vários outros atributos 

que atendam às exigências de seres humanos. Nessa direção, os demais elementos 

do ambiente passam a uma ordem inferior de importância, logo, existindo apenas 

em função do homem. Embora pareça simples, toda essa forma de perceber o 

ambiente gera conseqüências graves, muitas das quais irreversíveis, de solução 

complexa. Logo, ao alterar a ordem, tudo parece simples; porém, ao pôr ordem, tudo 

se complica. Exaurir é mais fácil do que utilizar de forma prudente, contaminar é 

mais rápido e fácil do que gerar tecnologias limpas e recursos preservados, cuidar é 

mais difícil do que “deixar estar”. 

 

3.2 Garrafas PET 
 

A demanda de refrigerantes está relacionada ao poder de compra da 

população e à temperatura de cada região. Entre os anos de 1993 e 1995 houve um 

grande crescimento no consumo de refrigerantes devido aos efeitos do plano 

econômico vigente, que elevou a renda pessoal disponível. A partir de 1998, com o 

declínio da economia, iniciou-se uma desaceleração do mercado e conseqüente 

estagnação do setor (SANTOS, 2003). O consumo de refrigerante está crescendo 
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pelo aumento de marcas disponíveis no mercado, também pela redução do preço ao 

consumidor e a fácil disponibilidade de compra. 

A principal matéria prima utilizada na fabricação dos plásticos é o 

petróleo, formado por uma complexa mistura de compostos que se separam pela 

destilação, gerando diversos produtos que posteriormente darão origem aos 

monômeros. Para a produção de plásticos são destinados cerca de 4% da produção 

mundial de petróleo, conforme pode ser observado na Figura 1. Mais de um terço de 

todo o petróleo extraído é usado em aquecimento de ambientes particularmente no 

hemisfério norte, e quase outro tanto é usado na produção de combustíveis. Um 

quinto do total vai para a geração de energia elétrica (PLASTIVIDA, 2009). 

Os plásticos, cuja origem da palavra vem do grego “plastikós”, ou seja, 

adequado à moldagem, são materiais produzidos por intermédio de um processo 

químico chamado de polimerização, que proporciona a união de monômeros para 

formar polímeros (ABIQUIM, 2009). 

Os plásticos de PET são, nas condições normais de uso, transparentes, 

inquebráveis, impermeáveis e leves. É utilizado, principalmente, na fabricação de 

garrafas de água mineral e refrigerante, embalagens para produtos alimentícios, 

como óleos e sucos, de limpeza, cosméticos e farmacêuticos. Também, estão 

presentes em bandejas para microondas, filmes para áudio e vídeo, fibras têxteis, 

entre outros (ABIQUIM, 2009). 

De uma maneira geral, os plásticos têm ocupado uma posição de 

destaque entre os materiais mais utilizados para embalagens. Entre suas principais 

vantagens estão o menor consumo de energia na sua produção, a redução do peso 

do lixo, o menores custos de coleta, destino final e riscos no manuseio, são práticos 

e totalmente recicláveis. 

O PET é o mais importante membro da família dos poliésteres, grupo de 

polímeros descoberto na década de 1930, por W. H. Carothers, da Du Pont 

(ABIQUIM, 2009). 
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FONTE: PLASTIVIDA, 2009 

FIGURA 1 - PRODUTOS ORIGINADOS DO PETRÓLEO 

 

Até a primeira metade do século 19, acreditava-se que reações orgânicas 

eram possíveis apenas no interior de seres vivos, conforme a Teoria da Força Vital, 

enunciada por Jöns Jacob Berzelius. Em 1828, um discípulo de Berzelius, o alemão 

Friedrich Wohler, descobriu a fórmula para sintetizar uréia a partir do isocianato de 

uréia inorgânico. Foi o ponto de partida para o desenvolvimento de materiais 

poliméricos, como os plásticos (ABIQUIM, 2009). A primeira amostra desse material 

foi desenvolvida pelos ingleses Whinfield e Dickson, em 1941. As pesquisas que 

levaram à produção em larga escala do poliéster começaram somente após a 

Segunda Grande Guerra, nos anos 50, em laboratórios dos EUA e da Europa. 

Baseavam-se, quase totalmente, nas aplicações têxteis. Em 1962, surgiu o primeiro 

poliéster pneumático. No início dos anos 70, o PET começou a ser utilizado pela 

indústria de embalagens (ABIPET, 2009). 

Os plásticos são materiais sintéticos produzidos a partir de matérias 

químicas básicas chamadas monômeros. São formados pela união de grandes 

cadeias moleculares, os polímeros, com origem do grego, poli, que significa muitas, 

e mero, partes. Existem polímeros naturais e sintéticos. Os sintéticos são produzidos 

industrialmente e dão origem aos plásticos (ABIQUIM, 2009). Além do PET, existem 
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vários outros tipos de polímeros termoplásticos, cujas características e aplicações 

estão apresentadas na Tabela 1. 

 

TABELA 1 - OS PLÁSTICOS, CARACTERÍSTICAS DE USO E APLICAÇÕES 

RESINAS APLICAÇÕES CARACTERÍSTICAS 

PET Garrafas de água mineral e refrigerante, embalagens para 

produtos alimentícios, de limpeza, cosméticos e 

farmacêuticos; bandejas para microondas, filmes para 

áudio e vídeo, fibras têxteis, entre outros. 

Transparentes, 

inquebráveis, 

impermeáveis e leves. 

PEAD Tampas de refrigerante, potes para freezer e garrafões de 

água mineral, brinquedos e eletrodomésticos, cerdas de 

vassoura e escovas, sacarias, fitas adesivas, entre outros. 

Resistente a baixas 

temperaturas, leve, 

impermeável, rígido e 

com resistência química 

PVC Brinquedos, alguns tipos de tecido, chinelos, cartões de 

crédito, tubos para máquinas de lavar roupa, tubos e 

conexões, frascos de água mineral e caixas de alimentos. 

Rigidez, 

impermeabilidade e 

resistência à temperatura 

PEBD Embalagens de alimentos, fraldas, absorventes higiênicos, 

sacaria industrial, sacos de lixo, filmes termo controláveis, 

fios e cabos elétricos, tubos de irrigação, mangueiras, 

entre outros. 

Flexíveis, leves, 

transparentes e 

impermeáveis 

PP Embalagens para alimentos, produtos têxteis e 

cosméticos, tampas de refrigerante, potes para freezer, 

garrafões de água mineral, produtos hospitalares 

descartáveis, tubos para água quente, autopeças, fibras 

para tapetes, fraldas, absorventes higiênicos, entre outros. 

Conservam o aroma e 

são resistentes a 

mudanças de 

temperatura, brilhantes, 

rígidos e inquebráveis 

PS  Copos descartáveis, eletrodomésticos, produtos para 

construção civil, autopeças, potes para iogurte, sorvete e 

doces, etc. 

Impermeabilidade, 

rigidez, leveza e 

transparência. 

FONTE: GRIPPI, 2001;ABIQUIM, 2009 (ADAPTADO). 

 

Para cada utilização o plástico tem uma variação, de acordo com a resina 

da qual tem origem.  
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No caso de embalagem PET de 2 l, a relação entre o peso da garrafa 

(cerca de 50 g) e o conteúdo é uma das mais favoráveis entre os descartáveis. 

Como ilustração, numa carga de 1000 l de refrigerantes, estas embalagens ocupam 

apenas 2% do seu peso total. Na produção de refrigerantes (produto que consome 

80% da resina produzida) o consumo de água é de 2 l para cada litro de refrigerante. 

Essa relação, em sistemas de embalagens retornáveis, é de 6,5 l de água por litro 

de refrigerante produzido (CEMPRE, 2009). 

As garrafas PET são totalmente inertes, ou seja, mesmo que sejam 

indevidamente descartadas, não causam nenhum tipo de contaminação para o solo 

ou lençóis freáticos. No entanto, o descarte adequado destas embalagens e seu 

encaminhamento para a reciclagem são fundamentais para que os aterros sanitários 

sejam poupados e para que as inundações causadas pelo lixo jogado nos rios sejam 

evitadas. O descarte inadequado pode ocasionar o que foi apresentado no programa 

do Fantástico no dia 15/02/2009, que é o acúmulo de plástico no Oceano Pacífico a, 

aproximadamente, 1,6 mil quilômetros da costa entre a Califórnia e o Havaí, e 

segundo estimativas, tem uma área maior do que a soma das áreas das cidades de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. 

 

 

3.3 Logística 

 

A logística é um verdadeiro paradoxo. É, ao mesmo tempo, uma das 

atividades econômicas mais antigas e um dos conceitos gerenciais mais modernos. 

Desde que o homem abandonou a economia extrativista, e deu início às atividades 

produtivas organizadas, com produção especializada e troca dos excedentes com 

outros produtores, surgiram três das mais importantes funções logísticas, ou seja, 

estoque, armazenagem e transporte. A produção em excesso, ainda não consumida, 

vira estoque. Para garantir sua integridade, o estoque necessita de armazenagem. 

E, para que a troca possa ser efetivada, é necessário transportá-lo do local de 

produção ao local de consumo. Portanto, a função logística é muito antiga, e seu 

surgimento se confunde com a origem da atividade econômica organizada 

(FLEURY, WANKE, & FIGUEIREDO, 2000). 
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Atributos como qualidade do produto, preços competitivos, ciclos de 

produção consistentes, entregas em tempo correto e baixas taxas de erros são e 

irão continuar sendo, no futuro, muito importantes para a cadeia de suprimentos. No 

entanto, estes atributos têm se traduzido em uma oferta padrão para os clientes 

(passaram de características ‘ganhadoras de pedido’ para ‘qualificadoras de 

produtos’). Quando uma empresa atinge um padrão aceitável nestes atributos, 

outros fatores tornam-se diferenciadores para a decisão de aquisição do cliente. Um 

deles é a logística reversa. Algumas companhias oferecem programas de logística 

reversa, mas poucas oferecem soluções otimizadas (STOCK, 1998). Quando se 

analisa o que é uma solução otimizada na logística reversa, se pode começar a 

pensar em uma logística que tenha a responsabilidade ambiental em todo o 

processo e este tipo de logística é chamado de Logística Verde. 

 

3.4 Logística reversa 

 

A logística reversa, conforme ilustrado na Figura 2 é definida como: 

“Área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as 

informações correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo 

ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição 

reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, legal, de imagem 

corporativa, entre outros" (LEITE, 2003). 
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FONTE: LEITE (2002B) 

FIGURA 2 - LOGÍSTICA REVERSA – ÁREA DE ATUAÇÃO E ETAPAS REVERSAS 

 

Entende-se que a logística reversa é uma área da logística empresarial 

que planeja, opera e controla o fluxo e as informações referentes ao retorno dos 

bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, 

por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas 

naturezas: econômicas, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre 

outros. 

Pelo crescimento extraordinário de uso nas sociedades modernas, esse 

segmento representa um dos mais importantes canais de distribuição reversos, 

mediante a revalorização pelo sistema de reciclagem dos materiais constituintes. As 

embalagens descartadas pela sociedade apresentam uma considerável e negativa 

‘visibilidade ecológica’ em alguns centros urbanos, devido ao grande crescimento de 

sua utilização, sendo muitas vezes dispostas impropriamente, gerando poluição, 

mas oferecendo, ao mesmo tempo, importantes oportunidades econômicas. 

Constituem um exemplo de um conjunto de atividades comerciais, industriais e de 

serviços, com importante potencial de desenvolvimento tecnológico, estruturação e 

organização de seus canais de distribuição reversos, desde que sejam 

equacionados seus fatores logísticos restritivos, a coleta e a consolidação dos 

produtos descartados (LEITE, 2003; CLM 1993). 

A descartabilidade de um produto é que dá início ao processo de logística 

reversa. “O foco de atuação da logística reversa envolve a reintrodução dos 

produtos ou materiais à cadeia por intermédio do ciclo produtivo” (CHAVES e 
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MARTINS, 2005). A logística reversa cria novas oportunidades sociais e ambientais 

para a destinação dos resíduos, retornarem ao ciclo produtivo. Esta deve ser 

incrementada por restrições ambientais crescentes em face de: custos crescentes 

da operação e manutenção de aterros sanitários; restrições de destinação para 

aterros; reaproveitamento de embalagens; obrigatoriedade de retorno de 

embalagens após entrega de seus produtos; recolhimento de produtos por força 

legal, ao fim de sua utilidade, pelos fabricantes (ROGERS E TIBBEN-LEMBKE, 

1998; LEITE, 2003). 

A legislação brasileira está sendo modificada, responsabilizando os 

fabricantes sobre os resíduos pós consumo. O que existe são algumas Resoluções 

utilizadas, como, por exemplo, a Conama nº. 258 de 26/08/99, que estabelece que 

as empresas fabricantes e as importadoras de pneus ficam obrigadas a coletar e dar 

destinação final, ambientalmente adequada, aos pneus inservíveis, 

proporcionalmente às quantidades fabricadas e importadas definidas desta 

Resolução. Esse tipo de instrumento legal acaba praticamente obrigando as 

empresas a sustentarem políticas de Logística Reversa (BARBIERI e DIAS apud 

BARBOSA, 2003). 

A logística reversa adiciona valor ao serviço de pós transação oferecido 

ao cliente, na medida em que estabelece uma política de disposição final, 

reutilização, reciclagem, reforma, reparo (reaproveitamento) para um determinado 

produto. Desta forma, tem a visão ampla de sua responsabilidade sobre todo o ciclo 

de vida do produto, e não somente durante sua vida útil, atentando para os impactos 

ambientais, para as possibilidades de desenvolvimento de atividades econômicas e 

pelo comprometimento para com a sociedade. Ainda, algumas cadeias produtivas já 

praticam ações de logística reversa, mas com baixo grau de organização e certa 

informalidade comercial. São canais reversos que se desenvolveram, sobretudo, 

unicamente pela percepção do valor comercial contido em um resíduo, o qual ainda 

tem por qualidade ter uma fácil utilização, aplicação e/ou reprocessamento. Como 

por exemplo, a cadeia do aço e ferro, na qual a economia reversa representa uma 

fração de cerca de 30 a 40% da cadeia produtiva direta (LEITE, 2003). 
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Acredita-se, analogamente, que o desenvolvimento/criação dos canais 

reversos podem ser melhores desempenhadas pelas empresas fornecedoras na 

aplicação do conceito de EPR (“Extended Product Responsability” – 

Responsabilidade Extendida do Produto), segundo o qual “a cadeia industrial 

produtora ou o próprio produtor, que de certa maneira agride o meio ambiente, deve 

se responsabilizar pelo seu produto até a decisão correta do seu destino após seu 

uso original” (LEITE, 2003). Assim, tem-se que a responsabilidade sobre o produto 

não termina com a venda, a aplicação deste conceito abrange muito mais do que a 

logística reversa, o ciclo analisado, não é somente o canal reverso, mas, também, as 

suas conseqüências para o meio ambiente e social. 

Os fabricantes de bebidas que têm que gerenciar o retorno das garrafas; 

siderúrgicas que utilizam como insumo de produção a sucata gerada por clientes; 

indústrias de latas de alumínio que fazem uso de matéria prima reciclada; e, mais 

recentemente, indústrias de eletrônicos, varejo e automobilística que passaram a 

lidar com o fluxo de retorno de embalagens, de devolução de clientes ou 

reaproveitamento de materiais para produção, são exemplos de empresas que 

passaram a ter necessidade de gerenciar o fluxo do ponto de consumo até o ponto 

de origem (LACERDA, 2002). 

Para a maior parte dos bens descartados existem algumas condições 

necessárias para a reintegração ao ciclo produtivo, ou tecnologia de reciclagem, ou 

mercado para aplicações dos materiais, etc. Nestes casos, nem sempre se 

apresentam todas as condições necessárias para completar o ciclo de retorno. Em 

alguns casos, a causa principal pode ser a baixa disponibilidade do produto de pós 

consumo, devido a dificuldades de captação que impedem escalas econômicas de 

atividade; em outros, a causa pode ser as características monopsônica ou 

oligopsônica dos mercados de matérias primas secundárias que desencoraja 

investimentos não verticalizados. Tais fatos vêm, em muitos dos casos, trazendo 

dificuldades para a estruturação da logística adequada e o desenvolvimento de 

novas aplicações para os materiais reciclados, entre outras possibilidades. Na 

Figura 3, é possível identificar os principais elementos que interferem no processo 

de logística reversa. 
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FONTE: LEITE (1999).  

FIGURA 3 – LOGÍSTICA REVERSA – ELEMENTOS DE INTERFERÊNCIA 

 

Por outro lado, as pessoas físicas disponibilizam os resíduos de bens 

duráveis por meio das coletas informais (carrinheiros ou catadores informais de porta 

em porta), de sistemas reversos organizados, denominados “reverse take back”, ou 

ainda por meio de doação. O desembaraço dos bens dessa categoria tem sido 

dificultado nas grandes metrópoles, devido à proibição de serem enviados aos 

aterros de lixo, motivada pela saturação destes. O exemplo da crise dos aterros 

sanitários ocorrida nos Estados Unidos, nos anos 80, causada pela saturação de 

grande parte deles em diversos estados norte-americanos ilustra bem esse 

problema, pois deu origem a proibições legais de disposição final de aparelhos de 

televisão, pneus, baterias de veículos, eletrodomésticos e outros bens nesses 

aterros. 

Tanto para os especialistas em logística como para os não especialistas, 

fica um difícil entender, quais os impactos destas atividades no meio ambiente. 

Assim, é conveniente lembrar o conceito da logística como uma atividade que cuida 

do gerenciamento de materiais e produtos em geral, envolvendo, entre outras 
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atividades: compras, transporte, distribuição, movimentação, armazenagem, 

embalagem e gestão de facilidades. Pela logística verde ou eco logístico se 

considera a preocupação com os aspectos e impactos ambientais causados pela 

atividade logística. Por se tratar de uma ciência em desenvolvimento ainda existe 

uma grande confusão conceitual a respeito deste tema (DONATO, 2008). 

A logística verde é um novo ramo da logística empresarial, que consiste em 

um instrumento para conter o aumento desenfreado de resíduos gerados durante o 

processo produtivo e de consumo, não somente se preocupando em destinar de 

forma adequada os resíduos gerados pelo consumo, como ocorre na logística 

reversa. Tem-se, como conseqüência das alterações na legislação brasileira e da 

cobrança paralela, direta ou indireta da sociedade uma busca direta da 

responsabilidade extendida do produto, pelos fabricantes. O setor produtivo não 

pode ter, somente, o objetivo ambiental e social na etapa de fabricação, ele tem que 

ter esta responsabilidade ambiental e social por todo o ciclo de vida do produto, 

incluindo os resíduos após o consumo, atendendo aos princípios de sustentabilidade 

ambiental como o da produção limpa, onde a responsabilidade é do “berço à cova”. 

Preocupadas com questões ambientais as empresas estão cada vez mais 

acompanhando o ciclo de vida de seus produtos. Isto se torna cada vez mais claro 

quando se observa um crescimento considerável no número de empresas que 

trabalha com reciclagem de materiais. Um exemplo dessa preocupação é o projeto 

Replaneta, que consiste em coleta de latas de alumínio e garrafas PET, para 

posterior reciclagem, e que tem como bases de sustentação para o sucesso do 

negócio a automação e uma eficiente operação de logística reversa (MALINVERNI, 

2002). 

Duas tendências parecem estar se consolidando como prática de gestão 

de resíduos na Europa: 

• Mudança de foco da regulamentação formal para o estabelecimento do 

“acordo de cavalheiros” que é o resultado da organização dos atores na 

solução de um determinado problema; e 
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• A responsabilidade do produtor (indústria) sobre o resíduo gerado pelo 

produto ao final de sua vida útil – é o caso de pneus, baterias, veículos usados, 

etc. (LIMA, 2001). 

 

 

4 COLETA SELETIVA 
 

Esta é, normalmente, reservada à operação que compreende a coleta 

seletiva de porta em porta, tanto em domicílios como no comércio, nos chamados 

postos de entrega voluntária (PEV), remunerada ou não, e em locais específicos, 

sendo dirigida, principalmente, aos produtos descartáveis. A rigor, qualquer coleta 

que contenha uma prévia seleção do material a ser captado ou que seja dirigida a 

determinada material pode ser considerada seletiva. 

Não é comum a realização de uma separação por natureza de matéria 

constituinte no próprio domicilio, embora existam registros de vários outros graus de 

separação: jornais e outros periódicos muitas vezes são separados para serem 

comprados por peso. Quando há um incentivo financeiro em muitos momentos é um 

fator que alavanca o processo de reciclagem, criando valor agregado ao processo 

de separação. 

A coleta seletiva em pontos de entrega voluntária (PEV) constitui a 

operação de recolhimento de diversos tipos de embalagens originadas da deposição 

voluntária da população em recipientes separados e dispostos em locais próximos 

aos pontos de venda de grande movimento. Essa devolução pode se dar de maneira 

remunerada, em certos casos, de modo a incentivar a reciclagem, sendo 

habitualmente separados os quatro tipos de descartáveis: vidros, plásticos, latas e 

papéis, o que evita uma separação no processamento posterior desses materiais. 

Atualmente, na cidade de Curitiba, a empresa Coca-Cola com o apoio da rede de 

supermercados Wall-Mart disponibilizou os PEV nas suas várias unidades. 

Os produtos coletados dessas diversas maneiras são enviados a uma 

central de seleção ou a centros de triagem, nos quais são separados pela natureza 

do material constituinte, se for necessário, sem preocupação com relação aos 

diversos tipos de vidros, plásticos ou outros critérios. 
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Após a separação em grandes categorias, os produtos são embalados 

para adensamento de carga, visando à economia no transporte, e comercializados 

diretamente com as indústrias de reciclagem ou com empresas reutilizadoras que 

realizarão a escolha e a separação final dos materiais por tipo de vidro, de plástico, 

de papel, etc., normalmente também especializadas por natureza de material. 

Existem divergências quanto às vantagens, à viabilidade e, 

principalmente, aos custos associados a esses sistemas de coleta, pois a 

complexidade de fatores que podem ser considerados torna o problema de difícil 

resposta única, justificando uma boa quantidade de livros e artigos técnicos que 

chegam a conclusões bastante diversas, dependendo da posição de análise. 

As principais vantagens apresentadas pelos sistemas de coleta seletiva 

podem ser resumidas da seguinte maneira:  

• o sistema porta a porta domiciliar apresenta alta taxa de captura 

de materiais de embalagens e descartáveis em geral quando comparado a 

outras formas, principalmente no caso de plásticos e vidros. Ele apresenta taxa 

de captura de até 90% quando existe grande sensibilização da comunidade ou 

no caso de coletas seletivas urbanas por lei expressa (mais de 40% dos casos 

nos Estados Unidos), conforme informações do CEMPRE, 2008. 

• há um aumento e constâncias das quantidades coletadas, 

melhorando a qualidade dos materiais com economia de escala empresarial 

em todo o sistema dos canais reversos; melhor qualidade dos materiais 

coletados, uma vez que não ocorre a mistura com os resíduos orgânicos; alívio 

do processo envolvido nos sistemas de aterro e de incineração pela redução da 

quantidade e principalmente do volume da coleta de lixo urbana, com suas 

comentadas repercussões sociais; e, finalmente, muita economia obtida pela 

substituição de matérias primas novas pelos materiais reciclados. 

No entanto, o grande desafio para a implantação dessas coletas é o custo 

operacional para o agente da coleta seletiva, normalmente a prefeitura local, para a 

qual a operação somente apresenta resultados financeiros positivos quando a 

escala de atividade é alta, o que a torna inviável para grande parte das comunidades 

menores. 
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Esse tipo de coleta é característico de sociedades menos desenvolvidas, 

pois se constitui em uma captação manual dos bens de pós consumo de modo 

primitivo, em pequenas quantidades, dirigidas aos materiais de melhor valor de 

revenda. É um meio de vida para esses catadores. Os materiais são vendidos ao elo 

seguinte, o ‘sucateiro’ (CALDERONI, 1997). O que se identifica pelos vários estudos 

sobre reciclagem que o processo e coleta seletiva em muitos municípios são de 

modo informal. 

Na coletânea “Environmental marketing”, de Polonsky, são analisados 

alguns fatores-chave ou ‘propulsores’ para o desenvolvimento da demanda para os 

produtos com conteúdos de reciclados no futuro mercado: 

• um consumidor comprometido com o denominado produto ‘verde’; 

• o aumento dos custos ecológicos nos negócios; 

• um suporte legal e político; 

• o avanço em tecnologia de reciclagem e o projeto de produtos visando 

à sua utilização após descarte pela sociedade; e 

• a localização dos utilizadores de reciclados perto das fontes de pós-

consumo (FULLER E ALLEN, 1995). 

 

Em 2003, 80% da coleta de PET para reciclagem dependia do trabalho 

dos catadores (CZAPSKI, 2003).  

Atualmente, o local de coleta é o que muitas vezes define o tipo de 

processo e que também deve ser utilizado para a reciclagem. Assim, se o material 

for coletado em lixões ocorrerá um alto grau de contaminação com exigência de um 

processo de limpeza que desvalorizará a embalagem. 

Na seqüência, estão apresentados alguns aspectos que favorecem o 

processo de coleta seletiva: 

• a qualidade dos materiais recuperados é boa, uma vez que estes são 

menos contaminados pelos outros materiais presentes no lixo; 

• o estímulo à cidadania é valorizado, pois a participação popular reforça 

o espírito comunitário e envolve a população na solução do problema; 
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• o trabalho é mais flexível, uma vez que pode ser feito em pequena 

escala e ampliado na medida em que haja necessidade; e 

• a formalização de parcerias com catadores, cooperativas, empresas, 

associações ecológicas, escolas, sucateiros, etc. é possibilitada, diminuindo-se 

o volume do lixo que deve ser disposto no aterro. 

O processo de separação deve ser o mais minucioso possível separando 

os materiais por tipo e cor, montando fardos específicos conforme suas 

características. Este cuidado no processo valoriza o preço do material. Dessa forma, 

produzindo-se e aumentando rapidamente os bens de pós consumo é preciso 

agilidade para conduzir à recuperação ou ao descarte dos mesmos de maneira que 

não se atinja o meio ambiente e a sociedade; e, para isso, são citados três 

subsistemas principais: reuso, reciclagem e desmanche (LEITE, 2003). 

 

4.1  Normas e Leis Federais referentes à Reciclagem 
 

Além das normatizações que auxiliam o processo de reciclagem, deve 

existir no Brasil uma “Política Nacional de Reciclagem”. A Lei Federal 2.312/54 

dispõe, sobre normas gerais, defesa e proteção à saúde. Em seu artigo 12, dispõe 

que: “A coleta, o transporte e o destino final do lixo deverão processar-se em 

condições que não tragam inconvenientes à saúde e ao bem estar público, nos 

termos da legislação a ser baixada”. O Decreto 49.974-A/61 regulamentou a referida 

lei, mas não passou da repetição da Lei Federal, anteriormente mencionada, no 

artigo 12, em seu artigo 40 (MACHADO, 2003). 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, inciso 

XII, competem concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

sobre a defesa e a proteção à saúde, a limpeza pública, a coleta, o transporte e a 

disposição dos resíduos. Mas, não se pode confundir a possibilidade de fixar 

diretrizes gerais na condição federal, com a efetiva execução dessa tarefa sanitária. 

Em seu artigo 30, a Constituição assegura ao Município autonomia para organizar 

os serviços públicos de interesse local, ou seja, a União não está obrigada a 

executar as tarefas de limpeza pública. Mas, dada a importância ambiental da 

matéria, a União não pode se esquivar da função de traçar normas amplas e 
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adaptáveis à realidade do país (MACHADO, 2003). O município como co-

responsável pela destinação correta do lixo domiciliar, deve criar um Plano Municipal 

de Reciclagem com o auxílio das principais instituições interessadas e responsáveis 

em promover a reciclagem dos resíduos sólidos, buscando atender as normas e leis 

federais, mas, principalmente, pensando no bem estar ambiental e social para a 

população do município, buscando reduzir a necessidade dos aterros sanitários. 

Segue a relação das leis federais e normas de incentivo à reciclagem: 

� Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981 

� Resolução do CONAMA 09 de 31 de agosto de 1993 

� Norma ABNT da NBR 13.230 de novembro de 1994 

� Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 

� Resolução do CONAMA 257 de 30 de junho de 1999 

� Resolução do CONAMA 258 de 26 de agosto de 1999 

� Resolução do CONAMA 264 de 26 de agosto de 1999 

� Decreto Federal 3.179 de 21 de setembro de 1999 

� Resolução do CONAMA 275 de 25 de abril de 2001 

� Medida Provisória Federal 75 de 28 de novembro de 2002 

� Resolução do CONAMA 334 de 03 de abril de 2003 

O livro do “Council of Logistic Management (1993)” evidencia que os 

programas de reuso e de reciclagem nas empresas poderão ser resultados de 

legislações reguladoras, de reinvidicações dos próprios funcionários, ao exigirem 

uma posição de responsabilidade ética empresarial e de reinvidicações da 

sociedade em geral, na forma de consumo e sensibilidade ecológica. 
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4.2  Coleta Seletiva no Brasil 

 

Atualmente, no Brasil, 90% dos resíduos sólidos urbanos, são destinados 

aos aterros ou lixões e 10% é que são destinados para a reciclagem, conforme 

informações do CEMPRE/ EUROSTAT. 

A geração de resíduos urbanos per capita no Brasil é de 0,80 kg/dia, 

segundo as informações do Cempre/Eurostat, 2006. Segundo o inventário estadual 

de resíduos sólidos urbanos da Cetesb, 2006, conforme o tamanho da população de 

uma cidade há um aumento na quantidade de resíduos gerados por pessoa, 

conforme se pode verificar na Tabela 2.  

 

TABELA 2 - EVOLUÇÃO DA GERAÇÃO PER CAPITA DE RESÍDUOS URBANOS 

Habitantes Até 100.000 De 100.000 a 

200.000 

De 200.000 a 

500.000 

> 500.000 

Resíduos per 

capita/ dia 

0,4 kg 0,5 kg 0,6 kg 0,7 kg 

FONTE: CEMPRE E EUROSTAT (2006) 

 

Pode-se verificar na Figura 4, que 42% do lixo urbano no Brasil em 2002 

era composto em média por materiais que podem ser reciclados, conforme o estado 

que chegam nos depósitos de lixo, sendo que em uma coleta de lixo, sem a coleta 

seletiva, muitos destes materiais não estarão adequados para a reciclagem. 
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FONTE: WIEBECK & PAIVA, 1999 

FIGURA 4 – COMPOSIÇÃO MÉDIA DO LIXO URBANO NO BRASIL SEM A UTILIZAÇÃO DA 
COLETA SELETIVA 

 

Observam-se pelos dados apresentados na Figura 5 que o PEAD e o 

PEBD são os resíduos plásticos separados em maior quantidade durante a coleta 

seletiva e, junto com o PET, somam mais da metade de todo o resíduo plástico 

coletado. A garrafa PET é 100% reciclável e os processos de reciclagem de garrafas 

PET necessitam de 70% menos de energia. 

 

FONTE: CEMPRE, 2004 

FIGURA 5 - RESÍDUOS PLÁSTICOS SEPARADOS EM COLETA SELETIVA 
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O mercado de reciclagem no Brasil tem uma evolução, principalmente, 

nos resíduos onde há uma maior valorização. Aproximadamente, 53% das 

embalagens pós consumo foram efetivamente recicladas em 2007, totalizando 

230.000 t das 432.000 t produzidas. As garrafas foram recuperadas, principalmente, 

pelos catadores, além das fábricas e da coleta seletiva operada por municípios. O 

volume de PET reciclado no Brasil foi o segundo maior no mundo e segue 

crescendo a cada ano, conforme se pode verificar na Tabela 3 (CEMPRE, 2009).  

Essa reciclagem é afetada por fatores logísticos como dispersão 

geográfica das garrafas pós consumo, pela relação peso/volume ocupado, e por ser 

canal reverso de ciclo aberto. O fator econômico (preços de outros materiais), 

levando a não remuneração correta dos elos da cadeia, restrição tecnológica por 

perda da qualidade do material após alguns ciclos de reciclagem, e investimento 

necessário foram outras restrições registradas (LEITE, 2003).  

 

TABELA 3 - RANKING DE RECICLAGEM DE PET NO MUNDO 

Posição País Índice de Reciclagem 

1º Japão (2006) 66,30% 

2º Brasil (2007) 53,50% 

3º Europa (2007) 40,00% 

4º Argentina (2006) 27,10% 

5º Austrália (2006) 27,00% 

6º EUA (2006) 23,50% 

7º México (2007) 15,00% 

FONTE: QUARTO CENSO ABIPET 2008 
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O volume de PET reciclado no Brasil, conforme apresentado 

esquematicamente na Figura 6, seguiu crescendo e apresentou em 2007, uma taxa 

próxima dos maiores patamares históricos: o crescimento foi de 19,1% em relação a 

2006, excedendo as previsões mais otimistas de meados do ano passado (ABIPET, 

2008). O Brasil tem se destacado nos índices de reciclagem por causa dos valores 

pagos para os materiais reciclados, a cada ano que passa se tem um crescimento 

significativo do volume reciclado. 

 

 

FONTE: QUARTO CENSO ABIPET 2008 

FIGURA 6 - RECICLAGEM DE PET NO BRASIL 

 

O aumento do consumo de bebidas no mercado brasileiro, nos últimos 

anos, se refletiu no crescimento do consumo de embalagens PET, conforme 

demonstrado na Tabela 4, principalmente, para bebidas como refrigerantes, água, 

sucos e óleo vegetais. A porcentagem de garrafas PET recicladas no Brasil, também 

aumentou ano a ano, não somente na quantidade, mas também no percentual 

reciclado. 
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TABELA 4 - PRODUÇÃO, CONSUMO E RECICLAGEM DE PET NO BRASIL 

Ano Quantidade de PET 

produzida (t) 

Quantidade de PET 

reciclada (t) 

Reciclagem (%) 

1994 69,2 13 18,8 

1995 70,9 18 25,4 

1996 104,8 22 21 

1997 185,2 30 16,2 

1998 223,5 40 17,9 

1999 245,1 50 20,4 

2000 254,8 67 26,3 

2001 270,5 89 32,9 

2002 300 120 40 

2003 330 141,5 43 

2004 360 167 46,4 

2005 374 174 46,5 

2006 378 194 51,3 

2007 432 231 53,5 

2008 462 253 54,8 

FONTE: ABIPET, 2009; CEMPRE, 2009 

A capacidade de reciclagem PET no Brasil vem também acompanhando o 

aumento do seu volume produzido, sendo que em 2007, a capacidade de reciclagem 

teve uma ociosidade de 27,9%, conforme verificado nas Figuras 7 e 8. 
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FONTE: QUARTO CENSO ABIPET 2008 

FIGURA 7 - CAPACIDADE DE RECICLAGEM PET NO BRASIL 
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FONTE: QUARTO CENSO ABIPET 2008 

FIGURA 8 – TAXA DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE RECICLAGEM PET NO BRASIL 

Houve um aumento significativo no volume de compra de polímeros na 

forma de grânulos: em 2005, apenas 2% do volume total era adquirido neste 

formato, em 2006 este percentual saltou para 9%, e em 2007, 11% conforme 

demonstrado esquematicamente na Figura 9. Este é um indicador importante de 

aumento de valor agregado na cadeia de reciclagem e de melhoria na tecnologia de 

processamento (ABIPET, 2008). 

 

 

FONTE: QUARTO CENSO ABIPET 2008 

FIGURA 9 - FORMA DE COMPRA DO PET – RECICLADO - 2007 

As empresas que efetuam a reciclagem de PET pagam em média, a 

preços atuais (2010) o valor de R$ 900,00 a tonelada no Brasil, sendo que há 
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empresas que comercializam o quilo da malha PET por R$ 20,98, conforme Tabela 

5. Apesar de haver uma bitributação para a matéria prima reciclada, pode-se 

verificar que a diferença entre o valor da matéria prima que é pago para o catador 

que é de R$ 70,00, conforme a Tabela 9 para a reciclagem e o tecido PET é de, 

aproximadamente, 1286%.  

 

TABELA 5 - VALORES DE TECIDOS PET - RECICLADO 

  Preços por kg - (R$)  

Descrição Lavado Branca Claras Médias Escuras 

M Malha PET 100% 

Poliéster   20,98 22,98 25,98 28,48 

Sarja 100% PET 20,88 23,98 25,98 27,98 30,98 

M M PET 50% Algodão/ 

50% Poliéster   19,98 21,98 24,88 26,98 

FONTE: ECO BUDI, 2008 

 

A atividade de reciclagem inclui práticas de logística numa maneira 

inversa, ou seja, ao invés do fluxo dos materiais serem direcionados aos 

consumidores finais, é destes que se inicia a movimentação, com propósito de 

recuperar valor ou propiciar destinação ambientalmente segura aos bens. A esse 

tipo de logística dá-se o nome de reversa (CLM, 1993; ROGERS e TIBBEN-

LEMBKE, 1998). 

O PET reciclado pode ter várias destinações para ser reutilizado, sendo 

que as principais são para finalidades têxteis, extrusão de chapas, termoformados, 

tubos, entre outras. Pelo histórico dos usos finais do PET reciclado pode-se verificar 

pela Tabela 6 que a finalidade têxtil tem um crescimento contínuo, pois os usos 

têxteis são os produtos que se disseminam melhor na questão do uso de PET 

reciclado e que a população em geral não tem resistência no seu consumo.  
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TABELA 6 - PET RECICLADO – USOS FINAIS 

 2005 2006 2007 

Têxteis 43% 40% 50,5% 

Fibras 34% 62% 57% 

Cordas, Cerdas e Monofilamentos 9% 22% 26% 

Não Tecidos 
 

16% 17% 

Extrusão de Chapas - 16% 13,1% 

Termoformados 11% 15% 12,0% 

Resinas Insaturadas e Alquídicas - 7% 6,1% 

Exportação 12% 7% 5,8% 

Injeção e Sopro - 3% 4,1% 

Fitas de Arquear 5% 3% 3,6% 

Plásticos de Engenharia - 4% 3,2% 

Tubos 6% 2% 1,7% 

FONTE: CENSO ABIPET (2008) (ADAPTADO) 

  

4.3 Situação atual da reciclagem em Curitiba 

 

O programa de coleta seletiva de Curitiba foi implantado em 13 de 

outubro de 1989, iniciando-se com trabalhos de educação ambiental nas escolas da 

rede pública municipal de ensino. O processo compreendeu a separação prévia, no 

domicilio ou comércio, do material orgânico do inorgânico. O material inorgânico é 

composto por aqueles de interesse dos canais reversos como o vidro e os metais. 

Este material separado é coletado em dias e horários predeterminados sendo que o 

município foi dividido em 121 setores de coleta e estes subdivididos em três 

subsetores onde existe uma freqüência de coleta de três, duas e uma vez por 

semana (ANASTÁCIO, 2000). 

Como se pode verificar pela tabela 7 em um período de pouco menos de vinte 

anos entre 1989 á 2008, a população cresceu 45,45% e a produção e resíduos 

aumentou em 108,52%. 
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Os dados analisados na Tabela 7 demonstraram que nos 18 anos 

analisados, desde a criação do programa de coleta seletiva, foram coletados em 

média pela Coleta Seletiva e pela Coleta Verde 12.655 kg por ano e a evolução ano 

a ano foi em média de 2,59%. Analisando somente a Coleta Seletiva, pode-se 

identificar que em média foram coletados em média 10.174 kg por ano de resíduos 

recicláveis. O crescimento populacional da cidade de Curitiba em média foi de 

2,11% ao ano e a evolução média da coleta de resíduos foi de 7,59%. 

A média da produção per capita de lixo por dia em Curitiba foi de 0,82 

kg/dia, sendo que no ano a média foi de 295,31kg. 
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TABELA 7 – CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO E EVOLUÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM CURITIBA 

 

   Resíduos Sólidos Produção per capita (kg) Coleta 
Seletiva 

Câmbio 
Verde Total Evolução 

% 

Ano População Crescimento 
Populacional (%) 

(Ton/ Ano) 
(A) 

% 
Crescimento Ano Mês Dia (B) (t) (C) (t) D= (B+C)  (D/A) 

1989 1.256.783 2,29 175.181,96   21,98 1,83 0,06 1.045   1.045 0,60% 

1990 1.285.579 2,29 264.718,40 51,11 205,91 17,16 0,57 5.163   5.163 1,95% 

1991 1.315.035 2,29 313.718,40 18,39 238,32 19,86 0,66 6.852 427 7.279 2,32% 

1992 1.345.805 2,34 346.394,27 10,59 257,52 21,46 0,72 6.325 1.723 8.048 2,32% 

1993 1.377.294 2,34 338.309,32 -2,39 245,63 20,47 0,68 7.278 2.278 9.556 2,82% 

1994 1.409.521 2,34 403.274,15 19,2 286,11 23,84 0,79 7.479 1.893 9.372 2,32% 

1995 1.442.501 2,34 404.329,50 0,26 280,3 23,36 0,78 8.852 2.257 11.109 2,75% 

1996 1.476.253 2,34 485.884,39 20,17 329,13 27,43 0,91 12.079 2.795 14.874 3,06% 

1997 1.503.268 1,83 491.252,37 1,1 326,79 27,23 0,91 14.973 3.567 18.540 3,77% 

1998 1.530.777 1,83 564.558,68 14,92 368,81 30,73 1,02 17.504 4.076 21.580 3,82% 

1999 1.558.790 1,83 579.377,27 2,62 371,68 30,97 1,03 16.548 4.358 20.906 3,61% 

2000 1.587.315 1,83 620.421,30 7,08 390,96 32,57 1,09 13.619 4.209 17.828 2,87% 

2001 1.620.219 2,07 617.900,33 -0,41 381,37 31,78 1,06 14.872 3.675 18.547 3,00% 

2002 1.644.600 1,5 607.204,21 -1,73 369,21 30,77 1,03 14.308 3.361 17.669 2,91% 

2003 1.671.194 1,62 566.427,28 -6,72 338,21 28,24 0,94 9.376 2.994 12.370 2,18% 

2004 1.727.010 3,34 537.577,96 -5,09 311,28 25,94 0,86 8.555 2.332 10.887 2,03% 

2005 1.757.904 1,79 515.558,01 -4,1 293,28 24,44 0,81 7.661 2.024 9.685 1,88% 

2006 1.788.556 1,74 535.051,80 3,78 299,15 24,93 0,83 10.651 2672 13.323 2,49% 

 
Fonte: ADAPTADO – Dados sobre resíduos sólidos urbanos – SMMA/Departamento de Limpeza Pública, IPPUC-Banco de Dados; IBGE – Censo 
demográfico até 2000 e Contagem populacional 1996 e 2007; Estimativas IBGE e IPPUC. 
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Como se pode verificar na Figura 10 e na Tabela 8 a proporção dos tipos 

de resíduos recicláveis é semelhante ao perfil da coleta de lixo no Brasil. Mais de 

50% dos resíduos foram papel, papelão e os plásticos, que foram as principais 

matérias primas das embalagens no Brasil. 

 

 

FONTE: ANASTÁCIO (2000) 

FIGURA 10 - PERFIL DO LIXO RECICLÁVEL EM CURITIBA 

 

Os catadores ainda são os meios mais eficientes no processo de coleta 

de resíduos para a reciclagem como se pode verificar pelos dados apresentados na 

Tabela 8. 

De acordo com a Cavo Serviços e Saneamento, responsável pelos 

serviços de limpeza urbana em Curitiba, a população de toda a cidade é responsável 

pela produção de 1,8 mil toneladas diariamente, volume suficiente para encher 150 

caminhões de lixo com capacidade para 12 toneladas (FAVRETTO, 2009). 
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TABELA 8 - DISTRIBUIÇÃO DO TOTAL DO LIXO RECICLÁVEL CONSIDERANDO O PERFIL DO 

LIXO. 

Tipo de Material 

Perfil do 

Lixo 

 (A) % 

Total Coleta 

Seletiva (B) 

(t) 

Total 

Catadores 

(C) (t) 

Total 

 (B+C) 

(t) 

Papel e papelão 29,4% 6.144 37.624 43.768 

Plástico rígido 11,4% 2.387 14.619 17.007 

Plástico flexível 5,2% 1.091 6.682 7.774 

Tetra Pack 1,5% 324 1.984 2.308 

Vidro 15,3% 3.209 19.650 22.860 

Alumínio 0,6% 134 819 953 

Sucata 21,2% 4.424 27.088 31.512 

Rejeito 15,3% 3.192 19.548 22.740 

Total 100% 20.905 128.014 148.922 

Fonte: ANASTÁCIO (2000) 

 

TABELA 9 - CÁLCULO DO MONTANTE ESTIMADO DE DINHEIRO MOVIMENTADO PELO CANAL 

INFORMAL 

Tipo de Material 

Quantidade 

(t) 

Preço Unitário 

(t) 

Total Anual 

 (R$) 

Papel e papelão 37.624 R$ 90,00 R$ 3.386.160,00 

Plástico rígido 14.619 R$ 40,00 R$ 584.760,00 

Plástico flexível 6.682 R$70,00 R$ 467.740,00 

Tetra Pack 1.984 R$ 120,00 R$ 238.080,00 

Vidro 19.650 R$ 50,00 R$ 982.500,00 

Alumínio 819 R$ 1.200,00 R$ 982.800,00 

Sucata 27.088 R$ 20,00 R$ 541.760,00 

Total    R$ 7.183.800,00 

Obs.: os preços unitários referem-se aos preços pagos pelos depósitos, onde é feito o processamento 

e a classificação do material, em 2009.  

Fonte: ANASTÁCIO (2000) 
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4.4 Análise do Ciclo de Vida 
 

Muitas empresas lutam pela conquista de um desenvolvimento 

sustentável, sendo isto um dos desafios à sobrevivência humana e do meio 

ambiente. Segundo a pesquisa da AKATU/ Faber-Castell, 46% dos consumidores 

brasileiros demonstram a preocupação em comprar produtos que não agridam o 

meio ambiente. A sociedade vem se preocupando em proteger o meio ambiente, e 

os consumidores têm cobrado das empresas um comportamento adequado nessa 

questão ambiental. Por isso, as empresas estão mudando seu comportamento, 

adotando a análise dos componentes da cadeia de suprimentos e considerando o 

fim da vida dos produtos e embalagens consumidas. 

As empresas estão implementando a avaliação do ciclo de vida em suas 

principais cadeias produtivas, transformando matérias primas e produtos em 

camisas, peças de barco, carpetes, enchimento para sofás e cadeiras, tecidos 

internos dos automóveis, travesseiros, cobertores, cortinas, lonas para toldos e 

barracas, cordas, filtros entre outros. Agindo assim, usam uma ferramenta 

importante de gestão empresarial e ambiental, permitindo os aspectos ambientais 

em todos os elos da cadeia produtiva e de consumo, desde a exploração das 

matérias primas brutas até o uso final, passando pela embalagem, reciclagem, 

transporte e destino final dos resíduos. 

A Análise do Ciclo de Vida (ACV) de um determinado produto 

compreende as etapas que vão desde a retirada da natureza das matérias primas, 

passando por todas as operações industriais e de consumo até a sua disposição 

final quando se encerra sua vida útil (CHEHEBE, 1998). A ACV destina-se a avaliar 

os aspectos ambientais e os potenciais impactos associados a um produto, processo 

ou serviço. Um estudo de ACV é específico para a região aonde é elaborada, por 

causa das diferenças sociais, econômicas e culturais que podem afetar o resultado 

final. Por isto, os resultados alcançados para um estudo não podem ser 

transportados para outras regiões, o mesmo acontecendo com a época em que o 

mesmo é realizado, uma vez que as diferenças sócio-econômico e culturais podem 

afetar o resultado final. A segurança dos resultados depende da qualidade, 

viabilidade e dos tipos de dados coletados  
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A definição de ACV, segundo a norma ISO 14040, é a “compilação dos 

fluxos de entradas e saídas e avaliação dos impactos ambientais associados a um 

produto ao longo do seu ciclo de vida”. As principais normas padronizadas pela ISO 

sobre a Análise do Ciclo de Vida são: a ISO 14040 – princípios e estrutura; a ISO 

14041 - definição do escopo e análise do inventário; a ISO 14042 – avaliação do 

impacto do ciclo de vida; e a ISO 14043 - Interpretação do ciclo de vida. 

A ACV é um instrumento para atender a legislação ambiental e, também, 

pode ser utilizada como ferramenta de marketing para obter rótulos ambientais e 

declarações. 

 

4.5  Análise da cadeia de produção de PET 

 

O ciclo de vida inicia-se quando os recursos para sua fabricação são 

removidos de sua origem, a natureza (berço) e finalizam-se quando o material 

retorna para a terra (túmulo). Assim, resgata-se a história dos materiais e produtos a 

partir da natureza, em termos do que é consumido e de como é devolvido para ela. 

A avaliação inclui o ciclo de vida completo do produto, processo ou 

atividade, desde a extração e o processamento de matérias primas, a fabricação, o 

transporte e a distribuição; o uso, o reemprego, a manutenção; a reciclagem, a 

reutilização e a disposição final (SETAC, 1993). 

Uma das características da ACV é identificar oportunidades de 

aperfeiçoamento ambiental no processo de fabricação e utilização de materiais, 

apoiando a redução dos resíduos, planejando a reutilização e a reciclagem 

(COLTRO, 2000). 

Na etapa de definição de objetivo do trabalho são consideradas as 

principais razões para a realização do estudo e o seu público alvo. Nela, são 

estabelecidos o sistema a ser estudado, suas fronteiras e a unidade funcional 

adotada, devendo conter a descrição do produto, processo ou serviço (CHEHEBE, 

1998). 

A definição de escopo também inclui os procedimentos para a distribuição 

de pesos (grau de importância) sobre as matérias primas e produtos do sistema, 

caso haja subprodutos de processo, e a estratégia de coleta de dados. Nesta última, 
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deve ser considerada a época em que os dados foram coletados, a localização 

geográfica do estudo e a representatividade dos mesmos, com análise do contexto 

da avaliação, identificação das fronteiras e dos aspectos ambientais (KROZER, 

1998). 

A análise do ACV das garrafas PET foi iniciada pela análise de dados 

para a fabricação de 7000 l em um dia, conforme Tabela 10, em que se podem 

identificar as grandes distâncias para que as embalagens estejam disponíveis em 

Curitiba. 

 

TABELA 10 – DADOS PARA ANÁLISE DO ACV. 

Etapa da ACV Capacidade de Produção Fonte 

Produção e 

lavagem de 

garrafas 

7.000 garrafas/dia Empresa multinacional 

localizada no estado do 

Paraná. 

Extração do 

petróleo 

110.000 barris por dia de petróleo Empresa estatal localizada no 

estado da Bahia 

Refino do 

petróleo 

16.000 t/dia de nafta, 3.500 t/dia de 

eteno 3.200 t/dia de p-xileno, 400 t/dia 

de MEG, 220 t/dia de DMT 

Empresa multinacional 

localizada no estado da Bahia 

Fabricação da 

resina PET e 

preforma 

178 t/dia de resina PET, 100.000 

preformas/ dia 

Empresa multinacional 

localizada no estado da Bahia. 

Produção de 

rótulos 

Dois milhões rótulos/dia Empresa F multinacional 

localizada no estado de São 

Paulo. 

Produção de 

tampas 

1,5 milhões tampas/dia Empresa G multinacional 

localizada no estado de São 

Paulo 

Reciclagem 1 t/ dia Empresa de reciclagem 

localizada no estado da Bahia 

FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO) 

 

Os dados coletados nesta etapa de análise do inventário foram 

provenientes do monitoramento de um determinado processo de produção ou de 

estimativas realizado por meio de modelos divulgados em literatura especializada 

(CHEHEBE, 1998).  
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A ACV varia de acordo com a qualidade dos dados coletados e a 

confiabilidade da fonte. Dados sobre consumo de energia, especialmente durante a 

manufatura, de recursos naturais e de água são os de mais fácil obtenção e os mais 

confiáveis (VIGON, 1995). Então, nesta etapa, deve-se identificar e quantificar a 

energia, água, materiais utilizados e as emissões ambientais, sejam elas emissões 

gasosas ou produção de resíduos sólidos. 

O ciclo de vida do PET para a fabricação de garrafas envolve etapas que 

vão desde a extração do petróleo que após ser processado se separa em vários 

compostos, entre os quais a nafta até a reciclagem das garrafas após o consumo, 

conforme se pode observar pela Figura 11. 

 

 

FONTE: HARADA, 2005 

FIGURA 11 - DIAGRAMA DE PRODUÇÃO DO POLIMERO PET 
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4.6 Reciclagem 

 

A etapa de reciclagem surgiu para reintroduzir no sistema uma parte da 

matéria e da energia que se tornaria lixo (GRIMBERG, BLAUTH, 1998). 

Reciclagem é o canal reverso de revalorização em que os materiais 

constituintes dos produtos descartados são extraídos industrialmente, 

transformando-se em matérias primas secundárias ou recicladas que serão 

reincorporados à fabricação de novos produtos (LEITE, 2003). 

Reciclar é economizar energia, poupar recursos naturais e trazer de volta 

ao ciclo produtivo o resíduo que seria jogado fora, para que o mesmo seja usado 

novamente como matéria prima (ADAM, 2001). Se não ocorrer a reciclagem a 

decomposição dos resíduos é demorada, conforme pode ser verificado pela Tabela 

11. 

TABELA 11 - TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 

Material Tempo de decomposição 

Matéria Orgânica 3 a 6 meses 

Papel 1 a 3 meses 

Pneu Indeterminado 

Restos Orgânicos 2 meses a 1 ano 

Madeira 6 meses 

Latas de conserva 100 anos 

Chiclete 5 anos 

Embalagens longa vida Até 100 anos 

Plástico Até 400 anos 

Latas de alumínio 200 a 500 anos 

Garrafas de vidro Indeterminado 

FONTE: “KING COUNTRY WASTE DIVISION, SEATTLE WASHINGTON (1989)”. 

 

A reciclagem de qualquer material pode ser dividida em coleta, seleção, 

revalorização e transformação (ABIPET, 2008). A coleta e a separação do material 

são atividades iniciais de triagem que exigem a maior atenção, pois dela depende 

todo o restante do processo, sendo que a revalorização é a etapa intermediária que 

prepara os materiais que foram separados para a etapa final que é a transformação, 
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responsável pelo processamento industrial dos materiais para a fabricação de novos 

produtos. 

Após o consumo de refrigerante, água, suco e óleo comestível, as 

garrafas descartadas que são fabricadas a partir de PET, que é a principal fonte de 

matéria-prima para a reciclagem. 

Após a coleta do material é realizada a etapa de classificação, que 

consiste na separação dos possíveis contaminantes presentes nos resíduos que 

podem ser reciclados. A separação pode ser feita manualmente ou 

automaticamente, por intermédio de equipamentos com sensores ópticos.  

O material separado é, então, encaminhado para a etapa de moagem e 

classificação, de acordo com o tamanho alcançado. Os grãos classificados seguem 

para a etapa de enxágüe por intermédio de roscas sem fim para a retirada de 

possíveis contaminantes, como restos gordurosos de alimentos e bebidas.  

O material segue, então para um tanque de separação e 

descontaminação para drenagem da água de enxágüe. Um pré-secador é utilizado 

para a retirada da água superficial do material e a secagem total é realizada com ar 

quente em um secador contínuo. A última etapa da reciclagem é a remoção do pó 

aderido aos grãos pela passagem de ar quente com ventilador e de um sistema para 

exaustão do pó. O material seco e isento de pó é enviado para um ensacador que 

faz a embalagem do produto e completa o processo.  

Para facilitar à etapa de separação manual dos artefatos plásticos as 

empresas de transformação e entidades ligadas à reciclagem adotaram um sistema 

de codificação de recipientes plásticos que consiste de um símbolo com três setas 

em seqüência, normatizada pela norma NBR 13.230 de 1994, "Simbologia indicativa 

de reciclabilidade e identificação de materiais plásticos" da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT. Na maioria das embalagens, o triângulo é aplicado em 

alto relevo na parte de baixo da mesma. Cada tipo de plástico recebeu uma 

numeração específica e todas as embalagens plásticas devem ter o respectivo 

triângulo com a identificação, conforme pode ser verificado na Figura 12. 
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Fonte: ABNT - NBR 13.230 

FIGURA 12 - SIMBOLOGIA INDICATIVA DE RECICLABILIDADE DE MATERIAIS PLÁSTICOS 

 

4.6.1 Tipos de reciclagem 

 

Os principais tipos de reciclagem são: química, mecânica e energética. 

A reciclagem química tem o princípio básico de separar os componentes 

da garrafa PET, transformando-as em matéria prima, conforme ilustrado na Figura 

13. 

Existem vários processos para este tipo de reciclagem, sendo que, 

atualmente, o que se encontra em estágio mais adiantado de desenvolvimento é a 

pirólise. Este processo consiste na quebra molecular por aquecimento, 

transformando o plástico em óleo e gases, sendo estes, novamente utilizados como 

matéria-prima na indústria petroquímica (GRIPPI, 2001). 

A reciclagem química reprocessa plásticos transformando-os em 

compostos petroquímicos básicos: monômeros ou misturas de hidrocarbonetos que 

servem como matéria prima, em refinarias ou centrais petroquímicas, para a 

obtenção de produtos nobres de elevada qualidade.  

O objetivo da reciclagem química é a recuperação dos componentes 

químicos individuais para serem reutilizados como produtos químicos ou para a 

produção de novos plásticos.  

PVC 
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Essa reciclagem permite tratar a mistura de plásticos, reduzindo custos de 

pré-tratamento, custos de coleta e seleção. Além disso, permite produzir plásticos 

novos com a mesma qualidade de um polímero original (PLASTIVIDA, 2009). 

 

 

 

FONTE: PLASTIVIDA, 2009 

FIGURA 13 - PROCESSO DE RECICLAGEM QUÍMICA 

 

Os novos processos de reciclagem química desenvolvidos permitem a 

reciclagem de misturas de plásticos diferentes, com aceitação de determinado grau 

de contaminantes (ex.: tintas, papéis etc.) (PLASTIVIDA, 2009). 

O principio básico da reciclagem mecânica é selecionar as garrafas PET 

de acordo com algumas características e triturar, transformando-as em matéria 

prima para se transformar em outro produto, de plástico PET. 

A reciclagem mecânica de plásticos é o modo mais convencional de se 

recuperar o valor agregado do PET. Nela, os produtos plásticos são moídos, 

lavados, submetidos à secagem e reprocessados, dando origem a novos produtos 

(MANCINI, ZANIN 1999). 

A reciclagem mecânica consiste na conversão dos descartes plásticos 

pós-industriais ou pós-consumo em grânulos que podem ser reutilizados na 

produção de outros produtos, como tecidos, sacos de lixo, solados, pisos, conduítes, 

mangueiras, componentes de automóveis, fibras, embalagens não-alimentícias e 

muitos outros.  

Essa reciclagem possibilita a obtenção de produtos compostos por um 

único tipo de plástico, ou produtos a partir de diversas misturas em determinadas 
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proporções. Estima-se que, no Brasil, sejam reciclados mecanicamente 15% dos 

resíduos plásticos pós-consumo (PLASTIVIDA, 2009). 

São as seguintes as etapas básicas desta forma de reciclagem conforme 

a Figura 14: 

o sistema de coleta dos descartes (coleta seletiva, coleta municipal, 

catadores); 

o separação e triagem dos diferentes tipos de plásticos; 

o limpeza para retirada de sujeiras e restos de conteúdos; e 

o revalorização (produção do plástico granulado). 

 

 

FONTE: PLASTIVIDA, 2009 

FIGURA 14 - PROCESSO DE RECICLAGEM MECÂNICA 

 

SEPARAÇÃO. Separação em uma esteira dos diferentes tipos de 

plásticos, de acordo com a identificação ou com o aspecto visual. Nesta etapa são 

separados, também rótulos de materiais diferentes, tampas de garrafas e produtos 

compostos por mais de um tipo de plástico, embalagens metalizadas, grampos, etc. 

Por ser uma etapa geralmente manual, a eficiência depende diretamente da prática 

das pessoas que executam esta tarefa. Outro fator determinante da qualidade é a 

fonte do material a ser separado, sendo que, aquele oriundo da coleta seletiva, é 

mais limpo em relação ao material proveniente dos lixões ou aterros. 

MOAGEM. Depois de separados os diferentes tipos de plásticos, estes 

são moídos e fragmentados em pequenas partes. 

LAVAGEM. Depois de triturado, o plástico passa por uma etapa de 

lavagem com água para a retirada dos contaminantes. É necessário que a água de 

lavagem receba um tratamento para a sua reutilização ou emissão como efluente. 
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AGLUTINAÇÃO. Além de completar a secagem, o material é compactado, 

reduzindo-se assim o volume que será enviado à extrusora. O atrito dos fragmentos 

contra a parede do equipamento rotativo provoca elevação da temperatura, levando 

à formação de uma massa plástica. O aglutinador também é utilizado para 

incorporação de aditivos - como cargas, pigmentos e lubrificantes. 

EXTRUSÃO. A extrusora funde e torna a massa plástica homogênea. Na 

saída da extrusora, encontra-se o cabeçote, do qual sai um "espaguete" contínuo, 

que é resfriado com água. Em seguida, o "espaguete" é picotado em um granulador 

e transformado em pellet (grãos plásticos) (PLASTIVIDA, 2009). 

Após o quinto ciclo de reciclagem do PET ocorre a quebra de sua cadeia 

cumulativa, causando a degradação da estrutura macromolecular do polímero 

MANCINI (1999). Segundo o autor, neste caso, o número de grupos carboxílicos 

final aumentou de 50 eq/t para 148 eq/t, indicando cadeias quebradas e uma 

redução da estrutura de peso molecular. A presença de pequenas cadeias mistas 

também resultou em um melhor ajuste, o que aumentou a cristalinidade, conforme 

indicado pela densidade e pelos valores de calorimetria diferencial de varredura. Os 

resfriamentos das amostras diferiram de acordo com a sua distância em relação ao 

frio, causando o aparecimento de regiões opacas que se tornou visível quando o 

material foi moído em flocos (MANCINI, 1999).  

Também, é crescente o uso das embalagens pós-consumo recicladas na 

fabricação de novas garrafas para produtos não alimentícios (CEMPRE, 2009). No 

Brasil, até o momento, apenas a embalagem multicamada destinada ao 

acondicionamento de bebidas carbonatadas não alcoólicas foi liberada pela Portaria 

no 987, de 8 de dezembro de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde (LIMA, 2001). O conceito “bottle-to-bottle”, ou garrafa em 

garrafa, é que será utilizado para as garrafas PET recicladas em novas garrafas, 

para a utilização como embalagem de refrigerante ou outras bebidas. 

A reciclagem energética, cujo esquema está demonstrado na Figura 15, 

consiste no reaproveitamento da energia gerada pela incineração do plástico, dentro 

de padrões adequados, não causando danos ao meio ambiente. Esta queima gera 

energia, gás e vapor que são aproveitados no próprio processo industrial (GRIPPI, 

2001). 
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É a recuperação da energia contida nos plásticos a partir de processos 

térmicos. A reciclagem energética distingue-se da incineração por utilizar os 

resíduos plásticos como combustível na geração de energia elétrica. Já, a simples 

incineração, não reaproveita a energia dos materiais. A energia contida em 1 kg de 

plástico é equivalente àquela contida em 1 kg de óleo combustível. Cerca de 15% da 

reciclagem de plásticos na Europa Ocidental é realizada via reciclagem energética. 

A usina de “Saint-Queen” (na França), assegura o suprimento de eletricidade para 

70.000 pessoas com 15.400 mw/ano, obtidos por reciclagem energética 

(PLASTIVIDA, 2009).  

Além da economia e recuperação de energia conseguida, ocorre ainda 

uma redução de 70% a 90% da massa do material, restando apenas um resíduo 

inerte esterilizado (PLASTIVIDA, 2009). 

 

 

FONTE: PLASTIVIDA, 2009 

FIGURA 15 – PROCESSO DE RECICLAGEM ENERGÉTICA 

 

A recuperação energética dos plásticos como combustível é uma 

alternativa de fácil e rápida implementação, especialmente se são consideradas: 

• a disponibilidade de tecnologias limpas para queima de descartes 

sólidos; 

• a possibilidade de co-processamento com outros combustíveis como, 

por exemplo, para a queima em fornos de cimento. A reciclagem energética é 

realizada em diversos países da Europa, EUA e Japão, pois utiliza 

equipamentos da mais alta tecnologia, cujos controles de emissão são 

rigidamente seguros, sem riscos à saúde ou ao meio ambiente (PLASTIVIDA, 

2009). 
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Esta é uma alternativa fácil e de rápida implementação se for considerada 

a disponibilidade de tecnologias limpas para queima de resíduos sólidos e o co-

processamento com outros combustíveis. Deve-se ressaltar, no entanto, que para 

plásticos contendo cloro não se recomenda a reciclagem energética, uma vez que 

existe a possibilidade da formação de compostos tóxicos na fase gás (FUJII, 1994).  
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5 METODOLOGIA  
 

Nesta dissertação foram adotados diversos métodos de pesquisa 

qualitativos, diretos e secundários, tendo como foco identificar todas as variáveis do 

processo de logística reversa. 

O método de procedimento foi utilizado nesta dissertação buscando 

analisar o histórico comparativo, estruturalista e funcionalista, buscando-se sua 

influência sobre a natureza dos fenômenos atuais, no tempo ou no espaço, com 

análise da realidade e dos elementos ambientais e sociais envolvidos nos processos 

da síntese do polímero e dos processos de produção e logística reversa das 

garrafas PET. 

Também, foi utilizado o método da coleta e análise de dados de mercado, 

pesquisas e estudos das instituições com foco em embalagens PET, plásticos e 

reciclagem, como ABIPET, CEMPRE, ABIQUIM, PLASTIVIDA, entre outros. 

Para alcançar os objetivos propostos foram analisados o histórico e a 

evolução das embalagens em geral, até a utilização atual da garrafa PET, 

identificando os fatores motivacionais que aumentam a utilização deste tipo de 

embalagem e os pontos negativos que são gerados no momento do descarte. 

Na fabricação do PET, houve oito etapas principais de produção que 

foram consideradas. Para todas estas foram determinadas as atividades 

relacionadas com seis aspectos ambientais. Uma destas diz respeito ao consumo de 

energia elétrica para o funcionamento de equipamentos e manutenção das 

temperaturas destes.  

Após o momento do descarte, foi analisado quais as formas de 

reciclagem e qual é a mais viável para ampliação do percentual de reciclagem. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Com relação ao consumo de energia associado ao combustível, os 

principais responsáveis foram o transporte rodoviário e a geração de vapor nas 

caldeiras. As atividades de lavagem destes e o resfriamento dos materiais foram às 

principais responsáveis pelo consumo de água nas etapas analisadas, como se 

pode verificar na Tabela 12.  

Com relação às emissões atmosféricas, os resultados mostraram que os 

poluentes CO, CO2, NOx, SO2, HCl e MP são gerados pela queima de combustível. 

O SO2 e o NOx são substâncias que causam acidificação ou chuva ácida 

e são produzidas nas etapas de refino e de extração do petróleo. O HCl que também 

é responsável pela acidificação, ocorre de modo significativo somente na etapa da 

produção da garrafa. 

O NH3 é uma substância causadora do problema de eutrofização em 

corpos d’água, sendo produzido, principalmente, nas etapas de extração do petróleo 

e de refino, sendo que nas outras etapas a geração é pequena ou nula.  

No balanço de materiais, as etapas que mais consomem recursos e geram 

resíduos ao ambiente é a extração de petróleo, refino e a produção das garrafas, 

como está demonstrado na Tabela 13.  

Em relação aos recursos naturais, que são o consumo de água e petróleo, os 

resultados demonstrados na Tabela 14 e Figura 16 indicam que o maior consumo de 

materiais de todo o ciclo de vida do produto está associado à etapa de extração do 

petróleo, correspondendo a 49,80%. A segunda etapa de todo o ciclo de vida do 

produto que mais utiliza os recursos naturais é a produção de garrafas e lavagem.  

O processo de reciclagem utiliza em média 6,41% de todo o ciclo de vida, 

sendo que na etapa de reciclagem o consumo de recursos naturais é 5 vezes 

menor, é a quarta etapa que menos consome energia e é a que menos consome 

matéria prima secundária. 

Se a legislação brasileira permitisse a utilização de PET reciclado para 

fabricação de novas garrafas haveria uma possibilidade de redução de 69,24 % de 

materiais no processo de fabricação de garrafas PET, sendo que haveria 
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possibilidade de redução de 66,87% dos recursos naturais, 90,44% do consumo de 

energia e 72,03% de matéria-prima secundária, conforme se pode verificar na 

Tabela 14 e Figura 16. 
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TABELA 12 - IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS DA FABRICAÇÃO DE GARRAFAS PET – CICLO DE VIDA 

  

Extração de 
Petróleo 

Refino de 
Petróleo 

Fabricação de 
Resina 

Fabricação 
Preforma 

Produção de 
Garrafa e 
Lavagem 

Produção de 
Rótulo 

Produção de 
Tampa Reciclagem 

Recurso Natural e 
Matéria-Prima 
Secundária 

Petróleo 
bruto, óleo 

Petróleo, 
metanol, óleo 

MEG, DMT, 
óleo 

Resina PET, 
óleo 

Preforma, 
óleo PEBD, óleo PP e PVC, 

óleo 

Garrafas 
descartadas, 

óleo 

R
ec

ur
so

s 
 

E
ne

rg
ét

ic
os

 

Energia 
Elétrica 

Perfuração e 
Injeção de 

água 

Destilação e 
Caldeira 

Manutenção 
da 

temperatura, 
equipamentos 

Equipamentos Equipamentos 

Manutenção 
da 

temperatura, 
equipamentos 

Manutenção 
da 

temperatura, 
equipamentos 

Equipamentos 

Combustível Transporte Transporte, 
caldeira 

Transporte, 
caldeira 

Transporte, 
caldeira 

Transporte, 
caldeira 

Transporte, 
caldeira 

Transporte, 
caldeira Transporte 

Consumo de Água Extração de 
Petróleo 

Caldeira e 
resfriamento 

Resfriamento 
e lavagem Resfriamento Lavagem Resfriamento, 

lavagem Lavagem 
Moagem, 
lavagem e 
enxágüe 

Emissão Atmosférica 

Gases 
combustão, 
VOC´s de 
processo e 
transporte 

Gases 
combustão, 
VOC´s de 
processo e 
transporte 

Gases e 
material 

particulado de 
combustão, 

gases da 
polimerização 

Gases de 
combustão 

Gases de 
combustão 

Gases de 
combustão, 

gases da 
polimerização 

Gases de 
combustão, 

gases da 
polimerização 

Gases e 
material 

particulado de 
combustão. 

Efluente Líquido Água de 
extração 

Água de 
aquecimento 

e resfriamento 

Água de 
lavagem e de 

reação 

Água de 
lavagem e 

resfriamento 

Água de 
lavagem 

Água de 
lavagem e 

resfriamento 

Água de 
lavagem 

Água de 
lavagem 

R
es

íd
uo

 S
ól

id
o *Mineral Solo Resíduo 

destilação Cinza Cinza Cinza Cinza Cinza, solo Cinza 

*Industrial Óleo/ solo Perda de 
produto 

Perda de 
produto 

Perda de 
produto 

Perda de 
produto 

Perda de 
produto, lama 

Perda de 
produto, lama 

Perda de 
produto e pó 

*Inerte Plástico, 
papelão   Plástico, 

papelão 
Plástico, 
papelão 

Plástico, 
papelão 

Plástico, 
papelão   

Tampas, 
rótulos, 
material 

estranho. 
FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO) 
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TABELA 13 - IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS DA FABRICAÇÃO DE GARRAFAS PET 

BALANÇO 
GLOBAL                 

  

EXTRAÇÃO 
PETRÓLEO 
(KG) REFINO (KG) 

FABRIC. 
RESINA (KG) 

FABRIC. 
PREFORMA 
(KG) 

PROD. 
GARRAFA E  
LAVAGEM (KG) 

RECICLAGEM 
(KG) 

RÓTULO 
(KG) TAMPA (KG) 

ENTRADAS 98,1511 82,9971 24,6242 28,9822 74,116 26,4962 1,3433 2,3282 

SAÍDAS 73,689 58,3077 9,6409 3,9823 49,1207 16,5007 0,3433 0,8965 

TOTAL 24,4621 24,6894 14,9833 24,9999 24,9953 9,9955 1 1,4317 
FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO) 
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TABELA 14 - ENTRADAS DE MATERIAL E ENERGIA PARA O CICLO DE VIDA DAS GARRAFAS PET COM TAXA DE RECICLAGEM DE 40% E 
CAPACIDADE DE ENVASE DE 1000L 

  
EXTRAÇÃO 
PETRÓLEO REFINO 

FABRIC. 
RESINA 

FABRIC. 
PREFORMA  

PROD. 
GARRAFA E  
LAVAGEM RECICLAGEM RÓTULO TAMPA 

Recurso Natural 49,80% 14,18% 1,81% 1,08% 24,55% 8,18% 0,15% 0,25% 

Consumo de Energia 36,65% 49,16% 4,10% 0,53% 5,78% 3,68% 0,02% 0,09% 

Matéria-prima 
Secundária 4,40% 36,61% 13,68% 17,34% 18,70% 7,38% 0,68% 1,20% 

FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO) 
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FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO)  

FIGURA 16 - ENTRADAS DE MATERIAL E ENERGIA PARA O CICLO DE VIDA DAS GARRAFAS PET COM TAXA DE RECICLAGEM DE 40% E 

CAPACIDADE DE ENVASE DE 1000L 
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Pela análise dos dados da Figura 17, pode-se verificar que a extração do 

petróleo utiliza 50% dos recursos naturais de todo o ciclo de vida da garrafa de PET, 

sendo que esta é a única etapa que utiliza o petróleo como recurso natural, já a 

etapa de refino utiliza 14% e a produção de garrafas e lavagem utilizam 25%. Se no 

Brasil houvesse a possibilidade da fabricação de garrafas PET, com material 

reciclado na fabricação de embalagens de refrigerante, haveria uma possibilidade de 

redução de 64% de recursos naturais.  

 

 

FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO) 

FIGURA 17- RECURSOS NATURAIS (ÁGUA E PETRÓLEO) 

 
A reciclagem de garrafa PET possibilita reduzir os recursos naturais, 

principalmente o petróleo que é utilizado somente na primeira etapa para a 

fabricação da garrafa de PET virgem conforme se pode verificar na Tabela 15. Em 

uma possibilidade de utilização do PET reciclado para embalagens de alimentos 

possibilita uma redução de 90,44% de energia. 

Em relação aos recursos naturais, os resultados demonstrados na Tabela 15 

indicam que o maior consumo de água de todo o ciclo de vida do produto está 

associado à etapa de extração do petróleo, correspondendo a 38% (Figura 18). A 

segunda etapa de todo o ciclo de vida do produto que mais utiliza os recursos 

naturais é a produção de garrafas e lavagem, mas se deve analisar que na 

possibilidade do processo de reciclagem para fabricar uma nova garrafa se pode 
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eliminar as etapas de extração do petróleo e o refino, sendo possível deixar de 

utilizar 66,87% dos recursos naturais. 

Foram utilizados 15,89 kg de óleo diesel em todo o ciclo de vida do produto, 

sendo que na etapa de extração do petróleo foi utilizado 43% de todo o óleo diesel 

do ciclo de vida, este gasto de combustível ocorre devido às grandes distâncias 

entre as unidades produtivas. 

As etapas com maior consumo de matéria prima secundária ocorrem nas 

etapas de refino e fabricação de resina, conforme análise pela Figura 19. 

Como se pode constatar na Tabela 16 pelo consumo de óleo diesel que é 

utilizado no transporte, os maiores consumos ocorrem devido às grandes distâncias 

entre as unidades produtivas. Mas, a grande concentração de consumo de matéria 

prima secundária ocorre nas etapas de refino e fabricação de resina. 

As maiores quantidades de emissões atmosféricas, precursores do efeito 

estufa, gerados no ciclo de vida da garrafa de PET, ocorreram nas etapas de refino 

e produção de garrafa, conforme a análise dos resultados da Tabela 17. Outros 

precursores do aquecimento global são o HC e o VOC, gerados na etapa de refino.  

Como o maior consumo de água ocorre no processo de extração do 

petróleo, a geração de efluentes líquidos também é maior nesta etapa, como se 

pode verificar na Tabela 17. Outra etapa em que ocorre uma grande geração de 

efluentes é a etapa de reciclagem, também, por causa do consumo de água para a 

lavagem das garrafas.  

A maior geração de resíduos sólidos ocorre nas etapas de extração do 

petróleo e refino, conforme análise dos dados na Figura 20.  

As emissões atmosféricas são conseqüências, principalmente, da queima de 

combustíveis, no caso deste ciclo de vida o combustível utilizado para o transporte é 

o óleo diesel. As etapas que mais geram CO2, conforme análise da Tabela 18 são as 

etapas de fabricação da preforma e a produção das garrafas, em que as distâncias 

percorridas são as maiores de todo o ciclo de vida do produto, de 1.816 km do 

Estado da Bahia para o Estado do Paraná. 

Analisando a Tabela 18 se pode constatar que o NH3, o SO2 e o NOx, são 

produzidos nas etapas de refino e de extração do petróleo, conforme pode ser 

visualizado na Tabela 18. Há sim, a produção de tais gases do efeito estufa durante 
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a queima de combustíveis para o transporte dos materiais para o seu refino, sendo 

assim é importante considerar na logística que os centros de reprocessamento 

estejam mais próximos da fonte geradora destes resíduos. 

As maiores saídas de emissões atmosféricas, conforme se pode analisar na 

Figura 21, ocorrem na etapa de extração do petróleo e na etapa de refino. Pode-se 

constatar que as etapas que emitem grandes volumes de poluição atmosférica 

correspondem às etapas de extração de petróleo, refino, fabricação de resina e 

fabricação da preforma. 

As etapas do ciclo de vida da garrafa PET que mais geram saídas de 

efluentes líquidos são a extração do petróleo, refino e fabricação de resina, como 

verificado na Tabela 19 e na Figura 22. 

A cada 25 kg de garrafa PET fabricados, são gerados 211,67 kg de resíduos, 

correspondendo a 847% a mais referente ao peso total de garrafa fabricada. 

Conforme análise da Tabela 20 e Figura 23, as etapas que mais geram resíduos 

sólidos são as etapas de extração do petróleo, refino e fabricação de resina. 
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TABELA 15 - ENTRADAS DE RECURSOS NATURAIS PARA O CICLO DE VIDA DAS GARRAFAS PET COM TAXA DE RECICLAGEM DE 40% E 
CAPACIDADE DE ENVASE DE 1000L 

  
EXTRAÇÃO 
PETRÓLEO REFINO 

FABRIC. 
RESINA 

FABRIC. 
PREFORMA  

PROD. 
GARRAFA E  
LAVAGEM RECICLAGEM RÓTULO TAMPA 

ÁGUA 38,22% 17,45% 2,23% 1,33% 30,21% 10,07% 0,19% 0,31% 

PETRÓLEO 100,00%               

ENERGIA (MJ) 36,65% 49,16% 4,10% 0,53% 5,78% 3,68% 0,02% 0,09% 
FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO) 
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FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO) 

FIGURA 18 – ENTRADAS DE RECURSOS NATURAIS PARA O CICLO DE VIDA DAS GARRAFAS PET COM TAXA DE RECICLAGEM DE 40% E 
CAPACIDADE DE ENVASE DE 1000L 
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TABELA 16 - ENTRADAS DE MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA PARA O CICLO DE VIDA DAS GARRAFAS PET COM TAXA DE RECICLAGEM DE 
40% E CAPACIDADE DE ENVASE DE 1000L 

EXTRAÇÃO 
PETRÓLEO REFINO 

FABRIC. 
RESINA 

FABRIC. 
PREFORMA 

PROD. 
GARRAFA E  
LAVAGEM RECICLAGEM RÓTULO TAMPA 

PETRÓLEO 100,00% 

DMT 100,00% 

MEG 100,00% 

ETANOL 100,00% 

ÓLEO DIESEL 43,11% 37,69% 9,90% 6,29% 1,47% 0,61% 0,25% 0,68% 

FLOCOS RESINA 45,08% 50,08% 1,78% 3,06% 

GARRAFA 100,00% 
FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO) 
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FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO) 

FIGURA 19 - ENTRADAS DE MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA PARA O CICLO DE VIDA DAS GARRAFAS PET COM TAXA DE RECICLAGEM DE 
40% E CAPACIDADE DE ENVASE DE 1000L 
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TABELA 17 – SAÍDAS DE MATERIAL E ENERGIA PARA O ACV DAS GARRAFAS PET COM TAXA DE RECICLAGEM DE 40% E CAPACIDADE DE 
ENVASE DE 1000 l 

EXTRAÇÃO 
PETRÓLEO REFINO 

FABRIC. 
RESINA 

FABRIC. 
PREFORMA 

PROD. 
GARRAFA E  
LAVAGEM RECICLAGEM RÓTULO TAMPA 

Emissões Atmosféricas 12,21% 40,01% 2,36% 20,09% 23,12% 0,56% 0,22% 1,41% 

Efluentes Líquidos 36,17% 19,07% 5,43% 1,23% 28,22% 9,41% 0,18% 0,29% 

Resíduos Sólidos 34,01% 55,32% 1,76% 0,35% 4,50% 3,30% 0,07% 0,68% 
FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO) 
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FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO) 

FIGURA 20 - SAÍDAS DE MATERIAL E ENERGIA PARA O ACV DAS GARRAFAS PET COM TAXA DE RECICLAGEM DE 40% E CAPACIDADE DE 
ENVASE DE 1000 l 
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TABELA 18 - SAÍDAS DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA O ACV DAS GARRAFAS PET COM TAXA DE RECICLAGEM DE 40% E CAPACIDADE 
DE ENVASE DE 1000 l 

  
EXTRAÇÃO 
PETRÓLEO REFINO 

FABRIC. 
RESINA 

FABRIC. 
PREFORMA 

PROD. 
GARRAFA RECICLAGEM RÓTULO TAMPA 

MP 19,80% 65,99% 2,78% 9,36% 1,44% 0,23% 0,07% 0,33% 

CO2 4,97% 14,29% 3,69% 34,64% 40,55% 0,98% 0,37% 0,51% 

CO 27,90% 54,19% 1,71% 7,57% 8,10% 0,16% 0,18% 0,20% 

SO2 26,25% 70,12% 0,83% 0,99% 1,71% 0,04% 0,02% 0,04% 

NOX 17,78% 59,78% 1,54% 9,94% 10,38% 0,25% 0,09% 0,25% 

HCL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

HC 33,34% 63,84% 0,45% 1,06% 1,24% 0,03% 0,01% 0,04% 

VOC 5,12% 86,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,03% 
FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO) 
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FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO) 

FIGURA 21 - SAÍDAS DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA O ACV DAS GARRAFAS PET COM TAXA DE RECICLAGEM DE 40% E CAPACIDADE 
DE ENVASE DE 1000 l 
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TABELA 19 - SAÍDAS DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA O ACV DAS GARRAFAS PET COM TAXA DE RECICLAGEM DE 40% E CAPACIDADE DE 
ENVASE DE 1000 l 

  
EXTRAÇÃO 
PETRÓLEO REFINO 

FABRIC. 
RESINA 

FABRIC. 
PREFORM

A  

PROD. 
GARRAFA E  
LAVAGEM RECICLAGEM RÓTULO TAMPA 

ÁGUAS RESIDUÁRIAS 37,32% 19,71% 2,17% 1,27% 29,27% 9,76% 0,19% 0,30% 
METANOL 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
DQO 80,40% 16,91% 0,17% 0,00% 1,26% 1,26% 0,00% 0,00% 
ÁGUA REAÇÃO 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
NH3 23,69% 68,31% 3,23% 4,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO) 
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FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO)  

FIGURA 22 - SAÍDAS DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA O ACV DAS GARRAFAS PET COM TAXA DE RECICLAGEM DE 40% E CAPACIDADE DE 
ENVASE DE 1000 l 
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TABELA 20 - SAÍDAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O ACV DAS GARRAFAS PET COM TAXA DE RECICLAGEM DE 40% E CAPACIDADE DE 

ENVASE DE 1000 l 

  
EXTRAÇÃO 
PETRÓLEO REFINO 

FABRIC. 
RESINA 

FABRIC. 
PREFORMA  

PROD. 
GARRAFA E  
LAVAGEM RECICLAGEM RÓTULO TAMPA 

CINZAS 0,00% 0,00% 49,33% 0,00% 21,11% 8,09% 1,17% 20,31% 
INDUSTRIAL 16,06% 71,76% 2,21% 0,21% 7,52% 0,91% 0,07% 1,25% 
MINERAL 47,68% 52,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
INERTE 26,58% 17,65% 7,76% 2,52% 16,27% 27,13% 0,39% 1,70% 

FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO) 
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FONTE: VALT, 2004; PRADO, 2007 (ADAPTADO) 

FIGURA 23 – SAÍDAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O ACV DAS GARRAFAS PET COM TAXA DE RECICLAGEM DE 40% E CAPACIDADE DE 
ENVASE DE 1000 l 
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7 CONTRIBUIÇÃO PARA A LOGÍSTICA REVERSA DAS GARRAFAS PET 
 

A coleta seletiva para a maior parte dos municípios normalmente é 

inviável, pois somente com uma grande escala é que se pode viabilizar 

financeiramente. Conforme as fontes analisadas verificou-se que em municípios com 

até 100.000 habitantes os resíduos per capita gerados por dia são de 0,4 kg, já em 

municípios com mais de 500.000 habitantes a geração per capita é de 0,7 kg.  

No caso específico da cidade de Curitiba com 1,8 milhões de habitantes 

(IBGE, 2007), em 2007, teve-se uma geração média de 2.123 t de lixo por dia. 

Considerando-se o peso médio de descarte per capita de 0,04 kg de garrafas PET e 

outros plásticos flexíveis por dia, então somente na cidade Curitiba, foram 

descartados no corrente ano em torno de 66 t.  

Assim, a formação de parcerias com os catadores, cooperativas, escolas, 

sucateiros, indústrias, entre outros, potencializam o sistema de separação e 

destinação dos resíduos recicláveis. Para o caso das garrafas PET, o ideal é que as 

cooperativas tenham condições de efetuar a reciclagem mecânica, possibilitando a 

comercialização dos flocos de PET reciclado para as indústrias, o que aumenta a 

sua viabilidade financeira, pela geração de um valor agregado para os produtos 

comercializados, pelos responsáveis pela separação do lixo domiciliar. 

Para a cidade de Curitiba, ainda, é possível criar uma Coleta Seletiva 

Extensiva, pois pela Lei 11.445 de 2007, Lei do Saneamento consegue-se contratar 

cooperativas formalizadas para a coleta do lixo. Para que isso possa ocorrer e 

melhorar a eficiência da reciclagem de PET no Plano Municipal de Reciclagem 

sugere-se a criação dos já citados e debatidos PEVs nas principais regiões do 

município. Ainda, devem-se criar incentivos de separação do tipo e cor de PET 

produzido, a fim de ampliar o poder de revenda da matéria prima processada. 

Estes PEVs podem firmar parcerias para a coleta e separação dos 

resíduos sólidos dos edifícios e pontos comerciais da região, incentivando aos 

moradores e freqüentadores na participação da diminuição dos resíduos que serão 

destinados aos aterros sanitários. Outra questão que também deve ser trabalhada é 

o estímulo ao espírito comunitário, envolvendo a população na solução da 
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destinação do lixo, porque é por intermédio desta ação que se possibilita a 

sustentabilidade por um longo período. 

Conforme as informações analisadas e listadas na Tabela 21, pode-se 

verificar, como exemplo e com valores para do corrente ano, que em um condomínio 

com 120 moradores é possível gerar uma renda extra de R$ 526,92 (quinhentos e 

vinte e seis reais e noventa e dois centavos), mensais com a venda de todos os 

resíduos, sendo que anualmente o condomínio teria uma possibilidade anual de uma 

renda extra, somente com PET, de R$ 453,60 (quatrocentos e cinqüenta e três reais 

e sessenta centavos). 

 

TABELA 21 - RECEITA MENSAL – TIPOS DE RESÍDUOS 

Valores 

pagos, por 

kg 

Qtde de lixo 

per capita 30 

dias 

Valores pagos por 

tipo de resíduos, 30 

dias – per capita 

Valores pagos por tipo de 

resíduos – 30 dias para o 

condomínio de 120 

moradores 

Papel e Papelão R$ 0,90 2,52 kg R$ 2,27 R$ 272,16 

Plástico Flexível R$ 0,70 0,45 kg R$ 0,32 R$ 37,80 

Plástico Rígido R$ 0,40 0,98 kg R$ 0,39 R$ 47,04 

Tetra Pack R$ 1,20 0,13 kg R$ 0,16 R$ 18,72 

Vidro R$ 0,50 1,32 kg R$ 0,66 R$ 79,20 

Alumínio R$ 12,00 0,05 kg R$ 0,60 R$ 72,00 

Além do explanado, outras ações para minimizar os custos da coleta 

seletiva e institucionalização dos PEVs, a parceria com a Prefeitura poderá ser 

ampliada ao fabricante ou indústria, uma vez que a legislação brasileira vem 

implementando a lei da responsabilidade do destino correto do resíduo. Com a 

aprovação da Política Nacional de Resíduos, em 02 de agosto de 2010, tais 

empresas serão as responsáveis por auxiliar financeiramente, tecnologicamente e 

de outras formas as associações ou cooperativas que serão responsáveis por 

coletar os resíduos nos postos de entrega voluntária. 

Além da possibilidade do aumento da renda social na região de Curitiba, 

com a destinação correta das garrafas PET poderá ocorrer uma redução de 

aproximadamente 10% de resíduos destinados aos aterros, ou seja 180.000 kg/dia 

de lixo não serão destinados ao aterro. 
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8 CONCLUSÃO 

A utilização de PET reciclado para fabricação de novas garrafas pode 

contribuir para a redução de 69,24% de matéria prima, com redução de 66,87% dos 

recursos naturais, 90,44% do consumo de energia e 72,03% de matéria prima 

secundária. 

Para centros urbanos como a cidade de Curitiba, com cerca de 1,8 

milhões de habitantes, a logística reversa é financeiramente viável e poderá auxiliar 

na redução da quantidade de resíduos de garrafas PET destinadas aos aterros 

sanitários, objeto do presente trabalho. Pelo levantamento de dados realizado, para 

que este sistema funcione, tem-se a necessidade de implementar os PEVs, em 

parceria com a prefeitura, indústrias e outros centros comerciais, de forma a 

estabelecer critérios de coleta e separação dos resíduos conforme a cor e tipo, 

sendo o ideal, a criação de centros receptores com maquinário para a peletização do 

resíduo e aumento do valor agregado. 
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9 TRABALHOS FUTUROS 
 

Como sugestão de continuidade deste estudo pode se analisar outros 

fatores que possam aumentar a reciclagem de resíduos como, por exemplo, com 

propostas para que a Política Nacional de Resíduos possa gerar resultados 

esperados pela comunidade. 

Outra sugestão é a análise de todo o processo de uma logística verde, 

para a reciclagem de garrafa PET, em que a análise deve ser feita em todo o 

processo logístico, analisando as questões ambientais em todas as fases e etapas. 

Uma outra possibilidade é o desenvolvimento de um estudo tributário 

analisando as tributações desde a fabricação da garrafa PET até a reciclagem da 

garrafa PET. 

Há também a possibilidade de se analisar juridicamente como é possível 

que as prefeituras desenvolvam parcerias com as cooperativas de catadores, para 

que ocorra uma ampliação da reciclagem nas cidades. 
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