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MENSAGEM AO PROFESSOR
Prezado(a) professor(a),
Você deve estar se perguntando sobre qual sentido de mais uma publicação para
tratar de reciclagem? Bastaria um rápido acesso na internet e pronto, inúmeras
informações começariam surgir. E é justamente por questões desta quantidade elevada
de informações, muitas vezes apresentada de forma desorganizada e distorcida, que
este documento foi pensado. O presente material busca apresentar em um único
volume as mais diversas informações e panoramas que tangem a área da reciclagem de
materiais, em especial os materiais poliméricos, comumente chamados de plásticos.
O Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás) defende
a economia circular, como uma oportunidade de conservarmos a sustentabilidade
ambiental, econômica e social de nosso planeta. A Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) já esta em vigor e todos os setores têm suas responsabilidades com
os detritos gerados. É preciso lembrar que um dos mais graves problemas que temos
é a destinação correta dos resíduos para a reciclagem. Então, como podemos ajudar a
espalhar o conhecimento da economia circular e as obrigações da PNRS de uma forma
criativa?
Com este direcionamento, o Simplás cria o projeto Plástico do Bem, que vai ensinar
a próxima geração de brasileiros, a partir de seis anos de idade, a separar e destinar
corretamente os materiais plásticos descartados para a reciclagem. E, para motivar
os participantes do projeto, tudo que for arrecadado pela escola será vendido como
matéria-prima aos recicladores cadastrados no Plástico do Bem, o que permitirá que as
instituições obtenham uma renda extra.
Com os recursos auferidos, as diretorias das escolas, com o apoio das Associações
de Pais e Mestres (APM), definirão como melhor investir o dinheiro arrecadado em
benefício das crianças. Poderão ser feitas melhorias de infraestrutura, reforço na
merenda escolar, passeios pedagógicos, compra de equipamentos, ou investimentos
da forma que cada instituição considerar mais adequada.
E Viva a Economia Circular!
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1. HISTÓRIA DA RECICLAGEM

Antes de falarmos sobre a história da reciclagem, é importante destacarmos a
diferença entre reciclar e reaproveitar. Reciclar consiste em transformar matéria prima
já utilizada em um produto em algo novo, em “re-ciclar”, inserindo o material em um
novo ciclo de produção. No processo de reciclagem o material descartado é reprocessado
para produzir um novo produto. Reaproveitar consiste em reutilizar algo que seria
descartado, não ocorrendo o reprocessamento (TERA AMBIENTAL, 201-), como em
peças artesanais de material plástico descartado, como, por exemplo, uma árvore de
Natal feita com a utilização de garrafas de pet (poli(tereftalato de etileno)).
Durante a Idade Média algumas cidades italianas tinham normas que proibiam a
colocação de lixo nas ruas. Havia também normas para a destinação de carcaças de
animais e de objetos, bem como para eliminação de água parada. Nesta época, foram
relatados os primeiros serviços de coleta de “lixo” do mundo, que eram exercidos pelos
carrascos da cidade e seus auxiliares (ECYCLE, 201-a).
Com a Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX, em que profundas
transformações econômico-sociais ocorreram, com o aumento da produção global e a
multiplicação do rendimento do trabalho, consequentemente ocorreu um aumento na
geração de resíduos e foi necessário adotar novas medidas para diminuir o seu acúmulo
(ECYCLE, 201-a).
No século XX, o termo “lixo” deixou de ser abordado somente como o descarte do
resíduo orgânico, mas sim, como o descarte de todos os resíduos existentes, incluindo
o industrial. Infelizmente, até a metade deste século, uma grande parte do resíduo
coletado no mundo, de um modo geral, era jogada nos mares ou rios (ECOLOOP, 201-).
Com o aumento da quantidade de material produzido, houve a necessidade de se
pensar sobre o destino final dos materiais, afinal uma grande parte deles demorava
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muito tempo para se decompor, e, a partir disso, a reciclagem começou a ter um papel
importante na destinação dos resíduos industriais e de pós-consumo dos resíduos
domésticos (ECOLOOP, 201-).
O Brasil registrou os primeiros passos no processo de reciclagem no ano de 1896.
Na época, os profissionais chamados de catadores de resíduos recolhiam garrafas,
ferro e alguns outros materiais para as indústrias. Em 1920, um expressivo movimento
de divulgação dos países estrangeiros que recuperavam os seus resíduos associou a
reciclagem a um rendimento econômico, tornando as preocupações em relação aos
problemas desencadeados pela excessiva geração de resíduos (até então identificados
como lixo por não ter nenhum interesse e valor) ainda mais evidentes (EDUCAÇÃO.CC.,
201-).
Com o surgimento de ferramentas e produtos que facilitavam os processos de
reciclagem, no ano de 1970 o Brasil ampliou seus horizontes nessa direção (em relação
à reciclagem). A partir disso, diversos programas e projetos de incentivo a prática
(reciclagem) foram criados, esclarecendo para toda a população quais os riscos e
consequências sobre o descarte indevido e excessivo de resíduos no meio ambiente
(ECOLOOP, 2017).
No ano de 1987 foi publicada a norma NBR 10004 que trata sobre a classificação dos
resíduos sólidos quanto aos riscos ao meio ambiente e à saúde pública, e também sobre
sua destinação. Tema este que será abordado nos próximos capítulos. Esta norma foi
revisada no ano de 2004 (EDUCAÇÃO.CC., 201).
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2. CONSUMO ATUAL (CONSUMO GERAL POR HABITANTE)
Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (ABRELPE, 2016), aproximadamente, 78,3 milhões de toneladas de resíduos
sólidos urbanos (RSU) foram gerados no ano de 2016 no Brasil. Assim, nesse ano, a
geração média per capita de RSU foi de 1,04 kg/hab./dia (2,9% a menos do que no ano
de 2015), conforme informações apresentadas na Figura 1.
A região que produz a maior quantidade per capita média de RSU é a região Sudeste
do Brasil com 1,21 kg/hab./dia. A região Sul gera 0,75 kg/hab/dia, a região Centro-Oeste
produz 1,09 kg/hab./dia, a região Norte produz 0,87 kg/hab/dia e a região Nordeste é
responsável por 0,97 kg/hab./dia.
Figura 1 – Índice de geração per capta de resíduos sólidos urbanos no Brasil nos anos de 2015 e 2016

Fonte: ABRELPE e IBGE (2016)

Dentro desta massa produzida, de acordo com dados do Compromisso Empresaria
para Reciclagem (CEMPRE, 2013), o resíduo em média mais gerado pelos brasileiros
é o (resíduo) orgânico (51,4%), conforme consta na Figura 2. Os resíduos plásticos
apresentam uma massa gerada
Figura 2 – Principais tipos de resíduos sólidos
correspondente a 13,5%, seguidos pelos
urbanos gerados pelos brasileiros.
de papel, papelão, longa-vida (13,1%),
vidro (2,4%), aço (2,3%) e alumínio
(0,6%).
Ainda de acordo com informações
da CEMPRE (2013), a cobertura da
coleta dos RSU no Brasil apresenta um
índice médio de 91%. Isso faz com que,
aproximadamente, sete (7) milhões de
toneladas de RSU, por ano no Brasil,
não sejam coletados.
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Fonte: CEMPRE (2013)

3. DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS
Dos resíduos que não são reciclados (os que não possuem interesse comercial ou
não são economicamente viáveis), identificados como rejeitos, 58,4% são destinados
a aterros sanitários (aproximadamente 42 milhões de toneladas por ano). Além disso,
nos deparamos com quase 30 milhões de toneladas por ano de resíduos que acabam
sendo destinados para lixões ou aterros controlados, os quais não possuem sistemas
e medidas necessárias para proteção do meio ambiente. Aproximadamente 60% dos
municípios do Brasil ainda fazem a disposição inadequada de seus resíduos, conforme
apresentado na Figura 3 e Tabela 1 (ABRELPE, 2016).

Figura 3 – Disposição dos resíduos que não são reciclados no Brasil, e que acabam sendo
destinados a aterros e lixões no Brasil nos anos de 2015 e 2016 (T/dia)

Fonte: ABRELPE (2016)

Tabela 1 – Quantidade de municípios por tipo de disposição final
adotada - comparativo 2015/2016

Fonte: ABRELPE (2016)

Mas afinal, qual a diferença entre um lixão e um aterro sanitário? O lixão é
caracterizado pela disposição de resíduos a céu aberto, não havendo qualquer controle
ambiental. A Figura 4 apresenta a diferença entre aterro sanitário, aterro controlado e
lixão.
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Figura 4 – Representação da diferença entre aterro sanitário, aterro controlado e lixão

Fonte: INFOENEM (201-)
10

O aterro sanitário é uma obra de engenharia, com a função de receber e acondicionar
resíduos não passíveis de reciclagem, conhecidos como rejeitos. Os aterros sanitários
possuem um controle ambiental rigoroso, para evitar ou minimizar qualquer
contaminação do solo, corpos hídricos, ou quaisquer outros elementos do meio
ambiente.
Os lixões são depósitos de “lixo” (rejeitos) a céu aberto sem qualquer tipo de
tratamento, os quais podem ser de dois tipos: oficiais, ou seja, de conhecimentos
do Poder Público, ou clandestinos. Em Caxias do Sul não há lixões oficiais, devido à
contaminação do solo, subsolo e poluição do ar, da água e dos lençóis freáticos. Essa
determinação legal quer evitar possíveis destruição das vegetações próximas aos lixões.
(CODECA, 201-).
Na Figura 5 é possível identificar os tipos de destinação de resíduos (lixões, aterros
controlados, aterros sanitários e reciclagem por triagem) dos municípios do Brasil.
Figura 5 – Identificação dos tipos de destino dos resíduos por município do Brasil

Fonte: IBGE (2010)
Notas:
• Os pontos em preto no mapa são municípios que destinam seus resíduos a lixões.
• Os pontos em azul escuro no mapa são municípios que destinam seus resíduos a aterros controlados.
• Os pontos em azul claro no mapa são municípios que destinam seus resíduos a aterros sanitários.
• Os pontos em laranja no mapa são municípios que destinam seus resíduos a dois destinos, sendo um deles as usinas de triagem
e posteriormente reciclagem, e o outro que é o destino dos rejeitos, que não foram coletados nas usinas de triagem.
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4. RECICLAGEM
A reciclagem leva em consideração a execução da economia circular, que reutiliza
os resíduos para a transformação em novos produtos (Figura 6). A reciclagem, de
acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é definida como: “Processo de
transformação dos resíduos sólidos que envolvem a alteração de suas propriedades
físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou
novos produtos”.
Figura 6 – Representação do ciclo de reciclagem em acordo com a economia circular

Fonte: Adaptado de Greenwatch (201-) e ECOVA (2015)

Os resíduos recicláveis podem ser separados em diversas categorias, como por
exemplo: plásticos, cerâmicas, vidros, metais, papéis, entre outros. No capítulo a seguir
serão apresentadas estas classificações.

4.1 Classificação dos materiais
De forma a obter uma identidade que permita classificar os diferentes tipos de
resíduo e facilitar a identificação correta da destinação do resíduo para as pessoas, a
Resolução 275 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), prevê o uso de um
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padrão de cores de fácil reconhecimento e visualização, que respeita uma codificação
adotada internacionalmente . Desta forma, é facilitada para a população o entendimento
do local correto para destinar cada tipo de resíduo após o uso. Também facilita para
os trabalhadores no recolhimento, separação e reciclagem, nas cidades com coleta
seletiva, a identificação de cada iten descartado, o que economiza muito tempo no
processo da reciclagem. Na Figura 7, são apresentados alguns exemplos das diferentes
classes de resíduos de acordo com a cor do respectivo recipiente para o correto descarte.
Figura 7 – Identificação dos recipientes, para os diferentes tipos de resíduos,
classificados por cores conforme a Resolução 275 do CONAMA

4.1.1

Resíduo orgânico (resíduo úmido)

Atualmente, as formas de tratamento mais praticadas para reciclagem de resíduos
orgânicos são o processo de compostagem, no qual acontece a degradação desses
resíduos com a presença de oxigênio, e o processo de biodigestão com a ausência de
oxigênio. Através de ambos os processos é possível obter fertilizantes orgânicos e
condicionadores de solo, os quais servem para reciclar os nutrientes e proteger o solo
contra erosão e perda de nutrientes, diminuindo assim a necessidade de fertilizantes
minerais. Além destes, há também outros tipos de tratamentos e destinos, tais como:
vermicompostagem, enterramento e incineração (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,
201-).
Os diferentes tipos de rejeitos que podem ser utilizados no tratamento dos resíduos
orgânicos via compostagem são: resíduos úmidos domiciliares, cinzas, penas, aparas
de grama, folhas, rocha moída, conchas, feno, palha, podas de arbustos e cerca viva,
resíduos de cervejaria, resíduos de couro, jornais, turfa (espécie de hulha, carvão, por
exemplo, de formação recente, de cor escura, leve, esponjosa, produzida por matérias
vegetais carbonizadas), serragem, algas marinhas, entre outros (CODECA, 201-).
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4.1.2 Resíduo seletivo (resíduo seco)
Os resíduos seletivos, conhecidos também como resíduos secos, são os que
não possuem origem biológica. Classificam-se como resíduos seletivos (conforme
exemplificado no Quadro 1): plástico, cerâmico, madeira, papel e metal (CODECA, 201-).
Quadro 1 – Classificação do resíduo seletivo

METAL

PAPEL

• Latas de aço e alumínio;
• Sucatas em geral (panelas sem cabo,
arames, chapas, cobre, pregos);
• Embalagem de vianda
(lavar antes do descarte);
• Tampinhas de garrafa;
• Tubos de aerossóis e inseticidas.

• Jornais e revistas;
• Envelopes;
• Folhas e rascunhos;
• Caixas de leite longa vida;
• Cartazes;
• Caixas em geral.

PLÁSTICO
• Embalagens PET (refrigerante, óleo);
• Copinhos descartáveis;
• Isopor;
• Potes e tampas;
• Embalagens de materiais de limpeza;
• Canos e tubos de PVC;
• Sacos plásticos em geral;
• Embalagens metalizadas (balas,
biscoito, salgadinhos).

MADEIRA

VIDRO

• Móveis;
• Serragem;
• Aparas de painéis;
• Pisos.

• Recipientes em geral;
• Garrafas e copos;
• Cacos de vidros.

4.2 Plásticos (polímeros)
Você já se perguntou como seria a vida sem os plásticos? Difícil imaginar nossa
vida sem os plásticos, afinal este material está presente em todos os momentos da
nossa vida. Desde o clamp (espécie de grampo) que é colocado no cordão umbilical dos
bebês quando nascem, as fraldas e mamadeira da infância, até os acessórios e próteses
usadas para facilitar a vida quando envelhecemos.
Mas afinal quem são esses materiais plásticos, identificados como polímeros.
Os materiais conhecidos como plásticos são produtos/artefatos de origem natural
ou sintética sintético. Assim eles podem ser produzidos a partir de cana de açúcar,
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beterraba, amido, leite, entre outras fontes naturais. E, quando sintéticos, estes, por
sua vez, são produzidos a partir de petróleo, carvão, gás, entre outras fontes. Destacase que apesar do elevado volume de plástico produzido no mundo, são consumidos
apenas 4% do petróleo comercializado no mundo para sua produção.
A palavra “plástico” tem sua origem na palavra grega “plásticos”, que significa
“adequado à moldagem”, ou “dar forma”. Os materiais plásticos vêm gradativamente
substituindo os materiais convencionalmente presentes em nosso dia a dia, como a
madeira, metais, concreto, vidro, entre outros., E e isso se dá por diversos fatores, entre
eles o baixo custo, facilidade de processamento e de reprodução, e a pequena densidade
do material, fatores estes que o tornam um produto muito atrativo.

4.2.1 Tipos de plásticos
Os plásticos, devido às suas propriedades, destacam-se entre os diferentes tipos de
materiais por proporcionarem um excelente custo benefício e elevada durabilidade, de
forma a contribuir para o desenvolvimento tecnológico, econômico, científico e social
da população.
Os plásticos presentes no nosso cotidiano, devido às distintas propriedades
térmica, mecânicas, físicas, entre outras, são classificados/divididos em materiais
termoplásticos, termorrígidos e elastômeros.
Os plásticos comumente utilizados pelo ser humano, em sua grande maioria,
pertencem a classe dos termoplásticos. Estes podem ser fundidos e (re)moldados várias
vezes, e podem ser dissolvidos em diversos produtos solventes. Características estas
que tornam possível a reciclagem destes materiais. Abaixo consta uma lista de alguns
dos tipos de plásticos pertencentes à classe dos termoplásticos, e suas potenciais
aplicações:
• Policarbonato (PC): é utilizado em divisórias, coberturas translúcidas, vitrines,
componentes automotivos (como as lentes de faróis), componentes do interior de
aviões, utilidades e utensílios domésticos, entre outros;
• Poliuretano (PU): têm sido utilizado em esquadrias, divisórias e painéis
multicamadas, revestimentos, estofamento de automóveis, sistema de isolamento
térmico, móveis, entre outros.
• Poli(cloreto de vinila) (PVC): amplamente utilizado na construção civil como forros,
tubos e conexões, persianas, portas, telhas, bolsa para coleta de sangue; calçados,
entre outros;
• Poliestireno (PS): utilizado em grades de ar condicionado, embalagens, indústria
automotiva, divisórias, entre outros;
• Polietileno (PE): os polietilenos possuem uma subdivisão de acordo com a
densidade dos materiais, e têm sido amplamente utilizados em embalagens, sacarias,
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filmes, utilidades domésticas, entre outros;
• Polipropileno (PP): o PP têm sido muito utilizado em utilidades domestica,
produção de brinquedos, carpetes, peças técnicas para indústria automotiva , entre
outros.
• Poli(tereftalato de etileno) (PET): tem seu uso destinado a embalagens para
bebidas carbonatadas (refrigerantes, por exemplo), água mineral, alimentos, produtos
de limpeza, entre outras aplicações.
Os plásticos que pertencem à classe dos termorrígidos apresentam estabilidade
térmica, e não podem ser remoldados, pois estes são infusíveis. Abaixo dois exemplos
dos tipos de plásticos pertencentes à classe dos termorrígidos, e suas potenciais
aplicações:
• Baquelite: usado em sistemas de tomadas, telefone antigo, sistema de vedação
e fixação de vidros na indústria de ônibus, botões de fogão, cabos de panelas, entre
outros;
• Poliéster: normalmente usado com fibra de tinta, e tem sido utilizado para
moldagem de carrocerias e cabines automotivas, caixas d’água, piscinas, entre outros.
Os materiais pertencentes aos elastômeros são as borrachas, e entre elas
encontramos o silicone, a borracha natural, entre outros.

4.2.2 Como os plásticos impactam na vida das pessoas
A cadeia produtiva dos plásticos contribui decisivamente para o desenvolvimento da
humanidade, ajudando na conservação dos recursos naturais, melhorando a qualidade
de vida das pessoas e contribuindo para o crescimento econômico.
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Um exemplo simples de utilização indispensável do plástico é no setor de
embalagens, principalmente de alimentos e bebidas. Esses produtos são protegidos e
conservados o que torna seu consumo seguro. Sem contar que as embalagens plásticas
aumentam o shelf life (tempo de prateleira) dos produtos nas lojas e isso representa
menos desperdício e economia de recursos naturais. Elas também são fundamentais
para a conservação dos alimentos, pois evitam a contaminação (por microrganismos,
insetos, metais, etc.), controlando fatores como umidade, oxigênio, luz e, com isso,
aumentam a durabilidade e a integridade dos alimentos (STEENIS, 2017). A proteção
proporcionada pelas embalagens plásticas permite e facilita a estocagem e distribuição
de milhares de toneladas de alimentos aos mais necessitados. Além disso, facilitam o
seu transporte, assim como o de produtos com mais facilidade (PE-Packaging, 2017).
Como visto, os materiais plásticos são importantíssimos na conservação e distribuição
de alimentos. Além disso, deve-se salientar também a sua indispensável contribuição
no cultivo de alimentos, onde a produção por meio da agricultura tem impacto direto
no desenvolvimento humano. (CIA, 2017). As soluções plásticas para o setor agrícola
auxiliam diretamente no desenvolvimento econômico mundial. Dentre as principais
aplicações dos plásticos na agricultura, pode-se citar o uso de telas, para proteger do
granizo; tendas e barracas, para proteger os trabalhadores e equipamentos; silos, para
a armazenagem de grãos, rações e fertilizantes; sacarias, para acondicionar produtos;
reservatórios, para armazenagem de água; sistemas de irrigação, para a distribuída de
água em áreas específicas, dentre outros.
Nos últimos anos, grandes avanços na medicina foram possíveis devido à utilização
de componentes plásticos, que combinam propriedades como impermeabilidade,
durabilidade e baixa densidade, tornando-se versáteis para diversas aplicações (MAITZ,
2015).
Os meios de transporte também são um forte exemplo de aplicação de materiais
plásticos. Na indústria automotiva, por exemplo, essa matéria prima permite a absorção
de energia e redução de peso, uma vez que os componentes plásticos pesam 50%
menos do que os componentes similares feitos de outros materiais, o que significa uma
economia de combustível em torno de 30% e, consequentemente, a menor emissão de
CO2 (PE-transportation, 2017).
Diante de tudo o que foi apresentado, fica claro a importância do uso de materiais
plásticos em diversos setores, como a produção e armazenagem de alimentos, medicina,
têxtil, automotivo. Isto porque o plástico promove, além de conforto, a minimização de
desperdícios e emissões de gases poluentes, garantindo que produtos e serviços sejam
acessíveis e seguros a toda a população mundial.
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4.2.3 Identificação e reciclagem dos artefatos de plástico
Os plásticos, classificados como termoplásticos devido as suas características,
destacam-se por serem facilmente reciclados e apresentarem viabilidade econômica
para isso.
Para que ocorra o processo de reciclagem, basicamente os plásticos quando destinados
para este fim, precisam passar por três etapas principais: (1) coleta e separação, no
qual os resíduos são selecionados de acordo com o material; (2) revalorização, onde
o material já separado passa por um processo para voltar a ser matéria-prima; e (3)
transformação, onde o material transformado em matéria-prima volta a ser um produto
(ECYCLE, 201-b).
Os produtos poliméricos devem ser separados conforme o tipo de material que o
compõe. Os símbolos (Figura 8) que são adotados para identificar os diferentes tipos
de plásticos seguem a norma ABNT NBR 13230. Esta identificação é importante,
pois através dela, que os profissionais ligados ao mercado da reciclagem, entre eles
os catadores, assim como parte da sociedade que realiza a separação destes resíduos,
podem selecioná-los de forma correta, sendo possível desta forma, encaminhá-los para
a produção de um novo produto.
Figura 8 – Classificação dos diferentes tipos de resíduos poliméricos

Fonte: Cempre (2013)

A reciclagem dos plásticos pode ser realizada basicamente de três formas: mecânica,
química e energética. A reciclagem mecânica é a mais praticada atualmente. Consiste
na conversão de materiais plásticos descartados pós-consumo e sobras industriais em
grânulos que podem ser utilizados na produção de novos materiais, como sacos de lixo,
pisos, mangueiras, embalagens não alimentícias, peças de automóveis. Entre outros
(ECYCLE, 201-b).
Desta forma, pós-reciclagem, os plásticos podem novamente ser incorporados no
mercado, fechando o ciclo produtivo o que caracteriza a economia circular. Os materiais
plásticos pós-reciclagem podem se tornar diferentes produtos, não necessariamente o
mesmo de sua origem, conforme exemplificado no Quadro 2 (ECYCLE, 201-b).
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Quadro 2 – Exemplos de potenciais aplicações para os plásticos pós-reciclagem

RESINA

PRODUTO PRODUZIDO APÓS RECICLAGEM

PET

Fibra para carpete, tecido, vassoura, embalagem de
produtos de limpeza, acessórios diversos.

PEAD

Frascos para produtos de limpeza, óleo para motor,
tubulação de esgoto, conduit.

PVC

Mangueira para jardim, tubulação de esgoto, cones de tráfego, cabos.

PEBD/PELBD

Envelopes, filmes, sacos, sacos para lixo, tubulação para irrigação.

PP

Caixas e cabos para bateria de carro, vassouras, escovas,
funil para óleo, caixas, bandejas.

PS

Placas para isolamento térmico, acessórios para escritório, bandejas.

Outros

Madeira plástica, reciclagem energética.

4.3 Cerâmico
Resíduos cerâmicos são resíduos provenientes de materiais inorgânicos não
metálicos. O vidro é o material cerâmico mais utilizado atualmente e seu tempo
de degradação, quando destinado aos aterros, é superior a 10.000 anos (NOSSO
LIXO BRASIL, 2009). Ele é composto por areia, calcário, barrilha e alumina, e possui
propriedades, como transparência, dureza, impermeabilidade, durabilidade e baixa
condutividade térmica, além de não reagir com outras substâncias, justificando sua vasta
utilização nos dias de hoje (RECICLAGEM NO MEIO AMBIENTE, 201-). Quando reciclado,
um quilograma de vidro quebrado se transforma em, exatamente, um quilograma de
vidro novo, sendo que ele pode passar pelo processo de reciclagem inúmeras vezes
(NOSSO LIXO BRASIL, 2009). Porém, para que isso aconteça, é necessário adicionar
certa quantidade de matéria-prima novamente.
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O setor vidreiro do Brasil é composto por quatro segmentos principais: Embalagem,
Utensílios Domésticos, Vidros Técnicos e Vidros Planos. Como a reciclagem deste
material no Brasil concentra-se no segmento de embalagens, torna-se necessário e de
extrema importância conhecer o destino das embalagens de vidro pós-consumo. Dessa
forma, a Figura 9 apresenta os dados do destino de embalagens de vidro (retornáveis e
“one-way”) no Brasil em 2007 (ABRELPE, 2012).
Figura 9 – Destino das embalagens de vidro no Brasil em 2007

Fonte: ABRELPE, 2012

No período de 2000 a 2008, conforme indicado na Figura10 os índices de reciclagem
de vidro apresentaram uma evolução continuada e positiva (ABRELPE, 2012).
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Figura 10 – Evolução dos índices de reciclagem de vidro no Brasil (%)

Fonte: ABRELPE, 2012

Além da produção de novas embalagens, como garrafas e frascos, o vidro também
é utilizado na indústria de fibra de vidro, servindo de matéria-prima para objetos como
pranchas de surf e bolas de gude, entre outros (SER MELHOR, 2017-).

4.4 Metal
O minério bruto é a matéria-prima base para a produção dos metais. O processo
de produção do metal é composto por quatro etapas, sendo: a) beneficiamento do
minério, o qual se dá pela fragmentação, separação de fases e concentração do minério;
b) pré-extração e extração, no qual acontecem as transformações físicas e químicas;
c) remoção das impurezas; e d) fusão e solidificação. Os metais são divididos em duas
classes: ferrosos, como aço e ferro fundidos; e não ferrosos, como alumínio, cobre e
metais pesados.
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Estima-se que o tempo de degradação de latas de alumínio seja de aproximadamente
100 anos. Destaca-se que para cada 50 quilos de alumínio reciclado reduz a extração do
solo de cerca de 5000 kg de bauxita (minério base para produção do alumínio) (NOSSO
LIXO BRASIL, 2009).
A relação entre o volume de alumínio reciclado e o consumo doméstico no Brasil em
2014 foi de 38,5%, o que garante ao país uma posição de destaque em eficiência no
ciclo de reciclagem de alumínio, cuja média mundial em 2014 foi de 27,1%. Em 2015,
o Brasil reciclou 602 mil toneladas de alumínio, sendo responsável pelo maior índice de
reciclagem de latas de alumínio do mundo (CODECA, 201-).
O Brasil destaca-se por ser identificado como líder mundial nas atividades de
reciclagem do segmento de latas de alumínio para envase de bebidas. Em 2015, atingiu
o índice de 97,9%, que corresponde a 292,5 mil toneladas recicladas, seguido pelo Japão
com 77,1% e Estados Unidos com 64,3% (CODECA, 201-).
O processo de reciclagem dos metais inicia com a etapa de seleção dos materiais
de acordo com o tipo: aço, alumínio, ferro, cobre, entre outros. Os metais podem ser
reciclados separadamente, sendo possível reciclá-lo inúmeras vezes sem alterar suas
propriedades. Inicialmente são removidas possíveis contaminações, como por exemplo:
polímeros, vidro, papéis ou outros resíduos que não são metais. Em seguida os metais
são levados a grandes fornos onde são fundidos e depois resfriados em moldes,
adquirindo uma nova forma.
No processo de reciclagem dos metais há uma considerável redução do uso de água,
energia e recursos naturais, visto que são necessárias cinco 5 toneladas de bauxita para
a produção de uma tonelada de alumínio. No caso do alumínio, a redução da utilização
de energia chega a 96% de energia é reduzida na reciclagem, em comparação à sua
produção a partir do minério. Segundo a Associação Brasileira do Alumínio (ABAL), o Brasil
recicla 46% dos resíduos de alumínio gerados, quase o dobro da média mundial (27%).

4.5 Madeira
Os resíduos de madeira, provenientes de diversas fontes, podem ser reciclados de
formas distintas, podendo ser classificadas como reciclagem: primária, secundária,
terciária e quaternária.
Na reciclagem primária, entre as distintas aplicações, os resíduos de madeira podem
ser (re)utilizados para a produção de novos objetos de baixo valo agregado.
A reciclagem secundária tem como característica o reprocessamento e a transformação
da madeira em outros objetos, como por exemplo, papel e compensados. Esse tipo de
reciclagem é mais comum em indústrias moveleiras, que utilizam as aparas do seu
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processo para produzir painéis de material compensado.
Na reciclagem terciária (conhecida como reciclagem química), a partir dos resíduos
de madeira, são extraídos compostos que poderão ser utilizados em diferentes
aplicações. A partir desse processo pode ser extraída a celulose, que é matéria-prima
para a produção do papel, mas também pode ser utilizada como carga para reforçar
polímeros, entre outras aplicações.
A reciclagem quaternária dos resíduos de madeira envolve a produção energética.

4.6 Papel
Para a produção de uma tonelada de papel são necessárias, aproximadamente, 17
árvores. A reciclagem anual de papéis é obtida pela divisão da taxa de recuperação
de papéis com potencial de reciclagem, pela quantidade total de papéis recicláveis
consumidos no mesmo período. Em 2015, o Brasil registrou uma taxa de recuperação
de 63,4%, com crescimento de aproximadamente 4% em relação ao ano anterior.
A norma ABNT NBR 15483 foi criada no ano de 2007 e classifica os tipos de papéis que
podem ser reciclados. Na indústria de reciclagem de papel, alguns termos específicos
são utilizados, como por exemplo: impurezas, materiais proibitivos e resíduos préconsumo e pós-consumo.
Após a separação por tipo, os resíduos de papel são levados a grandes reatores, onde
são misturados com água e alguns produtos químicos, formando a polpa, que nada
mais é do que uma massa pegajosa de celulose. Essa polpa passa por diversos rolos de
aquecimento, fazendo com que esse material seque e afine, até obter-se a espessura
desejada do papel.

23

5. TIPOS DE COLETA DE RESÍDUOS
A coleta dos resíduos pode ser efetuada de duas maneiras principais: a coleta
convencional e a coleta seletiva. Na coleta convencional os diferentes tipos de resíduos
são misturados no mesmo caminhão, dificultando a reciclagem, devido às implicações
na separação nas usinas de triagem. Nessa situação, os resíduos geralmente não são
reciclados, e são dispostos diretamente em aterros sanitários, ou, em alguns casos,
deixados inadequadamente em lixões.
No sistema da coleta seletiva os resíduos são separados basicamente entre resíduos
orgânicos e seletivos Na maioria dos sistemas de coleta seletiva, os veículos, destinados a
coletar estes resíduos, possuem um sistema de compactação para redução do volume dos
resíduos, permitindo que o veículo colete uma maior quantidade de resíduos por viagem.
É importante destacar que no Brasil, atualmente existem duas novas formas de
coleta seletiva: pontos de entrega voluntária (PEVs) e porta-a-porta. Os PEVs são locais
oferecidos para que as pessoas possam levar o seu resíduo reciclável e descartá-lo
de forma adequada sem ter que esperar pela coleta seletiva. A coleta porta-a-porta
é realizada por veículos coletores que passam nas residências em dias e horários
específicos (diferentes da coleta de resíduo orgânico) e os moradores colocam os
resíduos recicláveis nas lixeiras presentes nas calçadas. Existem cooperativas de
catadores de material reciclável que, em algumas cidades, podem realizar a coleta
porta-a-porta (CEMPRE, 201-).
No Brasil, aproximadamente 91% dos resíduos gerados são coletados, porém
somente 69,6% dos municípios possuem iniciativa de coleta seletiva. A Figura 11
apresenta a distribuição dos municípios com iniciativas de coleta seletiva no Brasil,
separada por regiões. As regiões Sul e Sudeste são as regiões onde há a maior cobertura
de coleta seletiva no Brasil. Em contrapartida, as regiões Centro-Oeste e Nordeste são
as regiões que possuem a menor cobertura da coleta seletiva, apresentando valores
abaixo de 50%.
Figura 11 – Distribuição dos municípios com iniciativas de coleta seletiva no Brasil
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6. FUTURO DA RECICLAGEM
A reciclagem no Brasil vem crescendo ao longo dos anos, sendo responsável por
ela uma parcela importante do setor econômico do país. Com a aprovação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) de 2010, o governo vem desenvolvendo ações
quanto ao tema da reciclagem no país por meio de incentivos fiscais e diminuição da
de taxas de impostos. Assim, todos os pilares que compõem o sistema de reciclagem
poderão ser beneficiados, aumentando as taxas de reciclagem. Além disso, a educação
ambiental vem sendo desenvolvida nas escolas, tornando as crianças, adolescentes e,
inclusive, adultos mais lúcidos no que diz respeito à importância da reciclagem no país.
A reciclagem é um processo sem volta, que tende a crescer cada vez mais e, assim,
ajudar na economia de recursos naturais. No caso dos plásticos, por exemplo, a matéria
prima para sua fabricação vem preferencialmente do petróleo – a brasileira Braskem,
maior petroquímica das Américas, produz polímeros utilizando a cana-de-açúcar, mas
ainda em baixa escala devido ao custo maior que o polímero com origem do petróleo.
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