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RESUMO 

Esta monografia trata do reaproveitamento do plástico no Brasil.  

Após a introdução da cadeia petroquímica: estrutura, origem e desenvolvimento, no 

primeiro capítulo será apresentado o desempenho do setor, apontando para o ritmo de 

crescimento e expansão do mercado consumidor de resinas e artigos plásticos. 

Relacionado a tal fato, será abordada a quantidade de lixo produzida por esta 

indústria. 

O segundo capítulo será destinado à explicitação das implicações que a má 

destinação do lixo gera na sociedade e no meio ambiente, vinculada à importância da 

coleta seletiva e da reciclagem do lixo. 

Por fim, no terceiro e último capítulo, será apresentada uma alternativa de reciclagem 

em construções sustentáveis com o material plástico, verificando a necessidade de 

um apoio governamental para possibilitar a proposta do trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

O material plástico vem mostrando cada vez mais sua versatilidade e importância na 

economia mundial. 

Suas aplicações se dão nas mais diversas áreas, mas, principalmente, no setor de 

embalagens, que no Brasil é responsável por mais de um terço do total de resinas 

transformadas. (INP, 2006) 

A utilização do plástico também se dá em setores como os de utilidades domésticas, 

construção civil, saúde, brinquedos, calçados, além daqueles que empregam 

tecnologias mais sofisticadas, como os de eletroeletrônicos, aviação, automóveis, 

dentre outros. Esta maior utilização deve-se, principalmente, ao seu custo inferior em 

relação a outras matérias-primas e também à sua versatilidade. Com o uso de 

tecnologias, vê-se que o material plástico é um grande substituto de diversas 

matérias-primas como, por exemplo, o aço nos aviões mais modernos. 

Esta diversidade de segmentos onde o plástico está presente aponta para uma 

tendência de crescimento do setor, observando-se um crescimento da demanda 

mundial a uma taxa de cerca 5% ao ano, nos últimos três anos. (Plásticos em Revista, 

2005 e ABIPLAST, 2002) 

No Brasil, quando comparado a outros países como Estados Unidos e Europa, o 

consumo de plástico ainda é baixo. Enquanto nos EUA e na Europa o consumo per 

capita anual pode chegar a 100 kg e 80 kg, respectivamente, no Brasil o consumo 

médio anual é de 22 kg, o que mostra o potencial de crescimento do setor no país. 

Tendo em vista que em 1992 e 1994 este consumo per capita ficou em uma média de 

8,8 kg e 11 kg, respectivamente, podemos considerar o potencial de expansão do 

setor. (Callegari, 2005; Plásticos em Revista, 2005 e INP, 2006) 

Este trabalho destaca a estrutura da indústria do plástico e sua configuração no 

Brasil, mas tem uma preocupação específica com relação à larga e crescente 

utilização do plástico, qual seja, a importância da reciclagem. Assim, apresenta-se 

inicialmente o desenvolvimento da indústria plástica no país nos anos 50, mostrando 
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posteriormente os processos de produção nas indústrias de transformação, as diversas 

aplicações do material plástico e o desempenho do setor para destacar, finalmente, o 

lixo que estas indústrias produzem e que poderia ser reutilizado. 

Diante disso, aponta-se para a importância de uma política pública que incentive a 

coleta seletiva nos municípios brasileiros, o que proporcionaria uma reciclagem dos 

produtos coletados e separados, para obter ganhos através da reutilização destes 

produtos que são desvalorizados após sua primeira utilização, com destaque para o 

material plástico. Esses ganhos são tanto econômicos, tendo em vista a redução de 

custos que podem ser obtidas, quanto ambientais, tendo como exemplo que 70% do 

lixo dos oceanos e dos rios é plástico. (Prado, Histórico/Síntese do Projeto, mimeo) 

Uma política pública de incentivo à coleta seletiva e à reciclagem, permitiria reduzir 

o grau de informalidade dessas atividades no país. Nesta direção, dentre outras 

possibilidades de uso mais racional da reciclagem, apresenta-se uma experiência 

onde a reciclagem do lixo plástico está associada à construção de moradias para 

populações de baixa renda. Será proposto, portanto, um conceito de ‘lixo plástico 

zero’, com um reaproveitamento total desta importante matéria-prima. 

A importância da reciclagem está ligada às próprias fontes naturais que possibilitam 

a produção da matéria-prima em questão: o petróleo e o gás natural, os quais são 

produtos escassos e que enfrentam, inclusive, fortes embates políticos e grandes 

oscilações de preços no mercado internacional, sujeito a choques de oferta e 

demanda. 

Portanto, pode-se dizer que na proposta que será abordada neste trabalho vale a 

antiga Lei de Lavoisier, de 1789, que diz: “Na natureza nada se perde, nada se cria, 

tudo se transforma”. 
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1- A INDÚSTRIA DO PLÁSTICO NO BRASIL 

1.1 -  A estrutura da indústria brasileira de plástico 

A indústria plástica faz parte da cadeia petroquímica. No Brasil, a estrutura da 

indústria de plástico é fragmentada, com muitas empresas pequenas. Essa 

fragmentação leva a uma perda de competitividade internacional. (Callegari,, 2005) 

A cadeia da indústria plástica se divide em três etapas, denominadas gerações, 

conforme detalhado na figura 1. A primeira geração envolve as centrais de matérias-

primas e funciona por meio de processos químicos de transformação (destilação e 

craqueamento) dos insumos básicos como a nafta e o gás natural que são 

transformados em petroquímicos primários, como o eteno. A parcela mundial da 

produção de petróleo utilizada para a obtenção dos plásticos é relativamente baixa, 

4% do total produzido. (Plastivida, 2006) 

Na segunda geração há uma nova transformação, também com processos químicos 

dos produtos básicos da primeira geração, para a formação dos polímeros, que 

podem ser termoplásticos ou termofixos. Os termoplásticos não sofrem alterações na 

sua estrutura química durante o processo de aquecimento e podem ser novamente 

fundidos após seu resfriamento. São eles os polietilenos de baixa densidade (PEBD), 

de baixa densidade linear (PEBDL) e de alta densidade (PEAD), o polipropileno 

(PP), o poliestireno (PS) o polietileno de vinila (PVC) e o polietileno terefalato 

(PET) e policarbonato (PC). Já os termofixos não se fundem após resfriamento. São 

as resinas fenólicas, epóxi, poliuretanos, etc. 

Na terceira geração as resinas e intermediários petroquímicos são transformados em 

produtos plásticos diversos por meio de processos de produção variados como de 

injeção, sopros, filme, extrusão, entre outros. Esses produtos podem destinar-se tanto 

ao consumo intermediário (embalagens, autopeças, etc.) como ao consumo final 

(brinquedos, utilidades domésticas). São as empresas transformadoras de plásticos 

que irão fornecer embalagens, peças e utensílios para os segmentos de alimentação, 

construção civil, agrícola, elétrico, automotivo, dentre outros.  
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Esquema Simplificado da Cadeia Produtiva Petroquímica 
Figura1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Abiquim, 2006 

 
Na terceira geração há cerca de 8.400 indústrias transformadoras, sendo 85% de 

menor porte. A diferença fica notável quando comparamos com a indústria nos EUA, 

que reúne ao redor de 15.000 empresas, mas com um faturamento 15 a 20 vezes 

maior do que no Brasil. (Plásticos em Revista, 2005, p.22 e Callegari, 2005, p. 27-

28) 
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1.2 -  Origens e o desenvolvimento da indústria brasileira de plástico 

No Brasil, o uso intensivo do plástico se deu a partir da década de 50 e a crescente 

demanda gerou em pouco tempo a necessidade da criação de um parque industrial 

nacional para substituir as importações. Em 1955 foi criada a primeira refinaria de 

petróleo no Brasil, em Cubatão. (PQU, 2006) 

Em 1966, o Grupo União, associação de empresas paulistas, criou a Petroquímica 

União, em Capuava, Santo André, no interior paulista. O surgimento da PQU foi 

resultado de acordo com a Refinaria e Exploração de Petróleo S.A. (hoje Recap 

Petrobrás) e a norte-americana Phillips Petroleum, que foi substituída em 1968 pela 

Petroquisa (subsidiária da Petrobrás), autorizada a associar-se à PQU em dezembro 

do mesmo ano. (PQU, 2006) 

A Petrobrás teve papel fundamental no desenvolvimento da indústria petroquímica 

no país. O projeto da criação do parque industrial que envolvia tanto empresas 

estrangeiras, além do Estado, através da Petroquisa, deu força para a instalação da 

segunda e terceira gerações da cadeia do plástico no país e dos complexos 

petroquímicos. 

Nos anos 70, no âmbito do II PND, foi estabelecido o modelo tripartite, que 

estabelecia a participação do capital estatal principalmente, do capital privado 

nacional e do capital privado estrangeiro no empreendimento. (Braskem, 2006) 

Em 1978 entrou em operação o segundo e maior pólo petroquímico do Brasil, com o 

início das atividades da Copene (Central Petroquímica do Nordeste), em Camaçari, 

na Bahia, fortalecendo o modelo tripartite. (PQU, 2006) 

Entretanto, durante os anos 80, o modelo tripartite começou a dar sinais de 

esgotamento - isto porque o Estado passou a concentrar seus recursos na área de 

exploração e produção de petróleo, deixando de dar prioridade aos investimentos 

necessários à expansão da petroquímica, que é um setor de capital intensivo, 

principalmente na 1º geração da cadeia petroquímica, onde os investimentos são de 

grande magnitude. 
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Em 1982 entrou em operação o terceiro pólo petroquímico do país, com início das 

atividades da Copesul, em Triunfo, no Rio Grande do Sul. (PQU, 2006) 

Com o programa de privatização, entre 1992 e 1995, foi colocada à venda a 

participação do Estado nas centrais petroquímicas, dando fim ao modelo tripartite e 

gerando diferentes resultados nos pólos do país. 

A PQU, privatizada em 1994, passou a ser controlada por diversos grupos, entre eles, 

sua acionista majoritária, a Unipar.  

A Copene passou a ser controlada pela Norquisa - cujo controle era divido por vários 

grupos. A privatização piorou o controle da empresa, criando conflitos de interesses 

e participações cruzadas. Devido a isso, muitos investimentos na Copene e na 2ª 

geração da cadeia petroquímica foram adiados. (Braskem, 2006) 

A Copesul passou a ser controlada pela Odebrecht e Ipiranga, e manteve uma gestão 

voltada para o crescimento e atualização tecnológica e, em 1995, com o boom de 

consumo do Plano Real, os sócios controladores duplicaram o pólo de Triunfo. O 

projeto, avaliado em US$1,6 bilhão, ficou pronto em 2000. (Braskem, 2006) 

Naquele momento houve uma oportunidade de reestruturação da cadeia. O Banco 

Central, liquidante do Banco Econômico, colocou em leilão a participação que o 

banco baiano possuía na Conepar S. A., holding que detinha participação relevante 

no capital votante da Norquisa, então controladora da Copene. No conjunto de ativos 

que estavam à venda, encontravam-se as participações dos grupos Odebrecht e 

Mariani. Mas este primeiro leilão fracassou, pois o preço oferecido pelo único grupo 

interessado foi inferior ao preço mínimo estipulado. (Braskem, 2006) 

Assim, em 2001, houve um novo leilão com preço reduzido em 20%, também 

fracassado. 

Por fim, os dois grupos inicialmente vendedores, Odebrecht e Mariani, tornaram-se 

compradores. Criaram um consórcio e levaram ao Banco Central a proposta de 

aquisição da participação do Banco Econômico na Conepar. Em julho do mesmo 

ano, o Banco Central decidiu fazer mais um leilão, vendendo apenas a parcela do 
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Banco Econômico e, como foi o único a oferecer um lance, o consórcio Odebrecht-

Mariani foi o vencedor do leilão, garantindo o controle da Norquisa. 

Logo após a aquisição, o consórcio deu início a um importante processo de 

integração de empresas de primeira e segunda gerações. Esta reestruturação foi 

crucial para a verticalização da indústria petroquímica brasileira, na mesma direção 

do padrão mundial. Criou-se, assim, a Braskem, que, em 2002 reuniu seis empresas 

de segunda geração à sua central de matérias-primas. (Braskem, 2006) 

Mais recentemente, no segundo semestre de 2005, houve a inauguração da Rio 

Polímeros (Riopol) do Complexo Gás-Químico, situado no município de Duque de 

Caxias, no Estado do Rio de Janeiro. A região sudeste do País ganhou mais um novo 

empreendimento petroquímico, voltado para a produção de eteno e polietilenos, 

utilizando tecnologia inovadora de transformação a partir de frações de etano e 

butano  do gás natural proveniente da Bacia de Campos, do Rio de Janeiro. 

Tabela 1 - Centrais de Matérias-Primas: Participação da Capacidade Instalada 2006  
Produtos PQU Braskem Copesul Riopol Total 
 Básicos t/ ano % t/ ano % t/ ano % t/ ano % t/ ano % 
Eteno 500.000 15 1.280.000 37 1.135.000 33 520.000 15 3.435.000 100 

Propeno 250.000 17 530.000 37 581.000 40 75.000 5 1.436.000 100 

Butadieno 80.000 23 170.000 48 105.000 30 - - 355.000 100 

Benzeno 200.000 22 438.000 49 265.000 29 - - 903.000 100 

Tolueno 75.000 36 40.000 19 91.000 44 - - 206.000 100 

Xilenos 130.000 28 270.000 58 66.000 14 - - 466.000 100 

Total 1.235.000 18 2.728.000 40 2.243.000 33 595.000 9 6.801.000 100 

Fonte: Abiquim, 2006          
 

A PQU dispõe de uma capacidade instalada para produzir 1,2 milhão de t/ano, o que 

representa cerca de 18% da capacidade produtiva nacional (tab.1), ou seja, o pólo 

petroquímico paulista detém a menor participação dentre os pólos instalados no país, 

sem considerar a novata  Riopol. 

O principal obstáculo para a ampliação da capacidade produtiva é a complexidade do 

acordo acionário dos seis grupos proprietários da PQU, pois há disputas entre os 

acionistas, o que tem bloqueado o processo de integração de ativos de segunda 
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geração com a PQU. Outro obstáculo é o fornecimento da matéria-prima nafta, pois a 

Petrobrás é a única fornecedora. 

A localização do pólo é favorável, porém, sua baixa escala produtiva e plantas 

antigas (superiores a trinta anos), atrapalham sua competitividade. 

A Braskem (antiga Copene), localizada em Camaçari (BA), possui capacidade total 

instalada de cerca de 2,7 milhões de t/ano (40% da capacidade instalada nacional) 

respondendo por quase metade da capacidade instalada nacional, o que dá à Braskem 

uma escala industrial competitiva e ganhos em relação aos outros pólos existentes no 

país. (tab. 1 ) 

A Braskem possui plantas modernas e economias de escala, além de dispor de 

investimentos em tecnologia e inovação, tendo um alto grau de competitividade no 

setor tanto no mercado interno, quanto no mercado externo. 

Quanto à disponibilidade de matéria-prima, a Braskem não depende exclusivamente 

do fornecimento da Petrobrás já que importa cerca de 30% da África e da América 

do Sul. Procura se abastecer com outros derivados de petróleo, alternativos à nafta, 

como por exemplo, o condensado, disponível em quantidades crescentes no Oriente 

Médio e na África. (Bueno, 2006) 

A Copesul, o pólo petroquímico do Sul, tem capacidade instalada para produzir cerca 

de 2,2 milhões de t/ano de petroquímicos (33% da capacidade nacional).  

Essas capacidades proporcionam uma escala adequada de produção. A central 

também produz solventes e combustíveis. A comercialização dos petroquímicos 

básicos garante um faturamento anual médio de US$ 1,3 bilhão, sendo que os 

negócios com eteno e propeno respondem por 70% do faturamento. Mais de 80% 

deste volume é consumido pelas empresas de segunda geração localizadas no próprio 

pólo. O restante é vendido para o mercado externo, com destaque para os Estados 

Unidos e a Argentina.  

Sua localização próxima do mercado argentino também favorece na importação de 

matérias-primas deste país e na exportação para o Mercosul. Este fato reforça a 
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vantagem comparativa da Copesul já que ela dispõe de maior flexibilidade no 

processamento de diferentes cargas, podendo utilizar quantidade maiores de 

condensado que é uma matéria-prima alternativa à nafta, porém mais barata e 

disponível no mercado internacional. (Gomes, Dvosark e Heil, 2005, p.11).  

A Riopol é o primeiro pólo do país a utilizar o gás natural como matéria-prima para a 

produção do polietileno. A boa vantagem da utilização de gás natural de solo 

nacional é a diminuição do impacto negativo na balança comercial, já que a produção 

de nafta não supre a demanda no país.  

O projeto de criação da empresa começou a ser discutido em meados de 1986, 

refletindo visão antecipada de uma possível escassez de nafta e das vantagens da 

proximidade dos grandes centros consumidores brasileiros, além da integração da 

primeira e segunda geração petroquímicas em um único empreendimento permitindo 

a apropriação das margens de comercialização do  eteno e do polietileno. Foram oito 

anos de investimentos até sua inauguração no segundo semestre de 2005, com 

investimentos de cerca de US $ 1,08 bilhão. (Pachione, 2006) 

Estes quatro pólos petroquímicos transformam os petroquímicos primários (1ª 

geração) em resinas termoplásticas (2ª geração), através de processos químicos. 

Embora exista uma grande interdependência entre as diferentes gerações, a 

modernização fica concentrada nas médias e grandes empresas. Estima-se que 300 

grandes empresas da 3ª geração sejam responsáveis por 70% a 80% do consumo das 

resinas termoplásticas no Brasil. (Plásticos em Revista, 2005, p.22) 

Porém, devido ao grande número de empresas informais, que não conseguem arcar 

com a alta carga tributária e tampouco conseguem financiamentos para investir, há 

muitas máquinas antigas no setor: 60% das 40 mil máquinas utilizadas estão 

obsoletas, fato que prejudica a renovação e modernização do parque industrial. 

(Callegari, 2005, p.45-50) 

Além disto, estas empresas informais possuem um baixo grau de automação e baixa 

escala produtiva, sem contar que não possuem mão-de-obra qualificada. Assim, o 
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movimento de entrada e saída destas empresas possui tal dinamismo que provoca 

entraves para o desenvolvimento do setor. 

Isto atrapalha o desenvolvimento de melhores produtos e, consequentemente, a 

competitividade da 3ª geração, além de aumentar a defasagem entre as empresas. 

A competitividade está atrelada a constantes e significativos investimentos para 

expandir a capacidade produtiva das empresas e suprir a crescente demanda por 

resinas termoplásticas. 

Tendo em vista que as exportações da 3ª geração (produtos acabados) aumentam em 

400% o valor agregado sobre a 2ª geração (resinas plásticas), é de suma importância 

que o setor possua a capacidade de fazer grandes investimentos para aumentar a 

competitividade externa. 

Diante disso, foi criado no final de 2003, pela Agência Nacional de Promoção de 

Exportações (APEX) e pelo Instituto Nacional do Plástico (INP), um programa de 

incentivo às exportações da 3º geração, o Export Plastic, com 138 indústrias filiadas, 

em sua maioria empresas de pequeno porte e de embalagens flexíveis. (Callegari, 

2005, p. 45-50 e INP, 2006) 

O programa visa reverter o déficit da balança comercial e atingir mercados 

promissores como, principalmente, o europeu e o norte-americano, pois o principal 

destino das exportações brasileiras é a América Latina - em especial a Argentina.  

Para o período de 2004/2005 sua dotação orçamentária foi de R$ 10 milhões e suas 

principais metas e resultados foram:   

Tabela 2 - Principais Metas Programa Export Plastic Ano 2004/2005 
 Meta Resultado 
Aumento das exportações das empresas associadas (US$ milhões) 70 82 
Criação de novos empregos 860 900 
Número de empresas associadas ao programa 100 138 
Fonte: INP, 2006   
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1.3 - O desempenho da indústria brasileira de plástico 

Na indústria plástica, como em diversas outras indústrias, o consumo é diretamente 

relacionado à evolução do PIB. Em média, a taxa de expansão do consumo de 

plástico no país é de duas a três vezes a taxa da economia. (Callegari, 2005, p. 6) 

Tabela 3 - Consumo Aparente Artefatos Transformados Plásticos, 2000- 2005 (em ton) 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 (%) 05/00 
Consumo Nacional de Resinas 3.887.699 3.822.324 3.915.547 3.816.921 4.220.479 4.213.418 8,4% 
Importação de Artefatos 252.090 233.832 221.398 230.080 299.982 324.815 28,8% 
Exportação de Artefatos 141.901 155.814 141.688 199.820 247.505 275.074 93,8% 
Consumo de Artefatos Plásticos 3.997.888 3.900.342 3.995.256 3.847.181 4.272.956 4.263.159 6,6% 
Fonte: ABIPLAST, Perfil 2005        
 

O consumo de artefatos plásticos passou de 3,9 milhões de toneladas em 2000 para 

4,3 milhões de toneladas em 2005, uma variação de 6,6% no período.  

Tabela 4 - Faturamento do Setor de Artefatos Transformados Plásticos 2000- 2005 (em US$ milhões) 

 Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
(%) 

05/00 
Faturamento Interno do Setor 9.627 6.390 7.707 9.157 12.920 15.690 63% 
Importações de Produtos 925 862 871 827 1.046 1.233 33% 
Exportações de Produtos 511 564 495 638 793 974 91% 
Faturamento Total do Setor Plástico 10.042 6.688 8.083 9.346 13.173 15.948 59% 
Fonte: ABIPLAST, Perfil 2005        

 

O faturamento sofreu significativa variação entre 2000 e 2005, passando de US$ 10 
milhões para quase US$ 16 milhões, um crescimento de 59%. 

Tabela 5 - Indicadores de Desempenho do Setor Plástico (%) 
Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Consumo per capita (kg) 23,52 22,68 22,83 21,75 23,61 23,15 
Participação no PIB 1,66 1,31 1,76 1,84 2,18 2,00 
Variação no Consumo (Ton.) 8,61 -2,44 2,43 3,71 11,07 -0,23 
Variação no Faturamento (US$) 25,76 -33,40 20,87 15,62 40,95 21,07 
Fonte: ABIPLAST, Perfil 2005       

 
Tabela 6 - Balança Comercial Brasileira do plástico e suas obras (em US$ milhões)  

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Importações 1.975 1.912 1.818 1.846 2.383 2.891 
Exportações 956 844 831 1.171 1.516 2.039 

Saldo       (1.019)       (1.068) 
         
(986) 

         
(675) 

         
(867) 

         
(852) 

Fonte: MDIC, Alice Web      
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“A indústria dos plásticos é submetida a ciclos de 
preços. Durante a fase de alta, normalmente devido aos 
crescimentos elevados das principais economias 
mundiais, há grandes investimentos em ampliações da 
capacidade, o que em três ou quatro anos leva a um 
excesso de oferta e à conseqüente queda geral de 
preços. Essa é uma lógica comum a vários setores 
intensivos em capital, mas que age com maior 
intensidade nesse setor, em que os investimentos 
necessariamente têm de ser feitos em grande escala e, 
normalmente, integrando expansões na produção de 
petroquímicos básicos e de segunda geração.” (Gomes, 
Dvosark e Heil, 2005, p.4-5).  

Os insumos básicos são de grande importância para a cadeia petroquímica e mantém 

relação direta no impacto nos preços das resinas e, conseqüentemente, no 

desempenho da balança comercial. 1 

Até 2002 a Petrobrás era a única produtora de insumos básicos no país, sendo a única 

fonte de nafta e gás natural para as petroquímicas. Entretanto, a produção nacional de 

nafta, principal matéria-prima das centrais petroquímicas, pela Petrobrás, não supre 

as necessidades atuais, cujo consumo é da ordem de dez milhões t/ano. A Petrobrás 

fornece cerca de sete milhões t/ano e o restante é importado diretamente pelas 

centrais petroquímicas. A considerável parcela importada da matéria-prima se dá em 

razão da nafta ter grande uso destinado à gasolina.2 (Valor Setorial, Outubro 2004, 

p.20 e Gomes, Dvosark e Heil, 2005, p.24) 

O preço da nafta vem subindo progressivamente. Entre 2002 e 2004, o preço da nafta 

partiu de cerca de US$ 200/t para mais de US$ 400/t, representando um crescimento 

de mais de 100%. Movimento acompanhado pela alta do preço do petróleo, que 

chegou a US$50 o barril em 2004, e em 2006 ultrapassou os US$70 o barril devido a 

conflitos ocorridos no Oriente Médio. Porém, mesmo com a redução do preço do 

barril do petróleo, que sofreu queda de 10% chegando a US$60 o barril no mesmo 

                                                 
1 Deve-se se levar em conta que, normalmente, há uma defasagem para o mercado interno de um a 

dois meses em relação ao comportamento dos preços no mercado externo. (Abiquim, 2006) 

2 Atualmente, 85% da produção de artefatos de plásticos derivam da nafta, enquanto o restante (15%) 
provém de condensado. 
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ano (2006), prevê-se a manutenção dos preços da nafta num patamar mais alto, em 

conseqüência de um crescimento do preço relativo da nafta em relação ao preço do 

petróleo. (Gomes, Dvosark e Heil, 2005, p.24) 

Apesar de as fontes de matérias-primas serem um ponto de preocupação, a indústria 

de plásticos vem mostrando tendência positiva e assim deve se manter durante os 

próximos anos. 

O crescimento da demanda tem levado a um aumento da utilização da capacidade 

instalada em quase todos os grupos de produtos da cadeia petroquímica. Assim, com 

a perspectiva de crescimento do país, em poucos anos será atingido o limite de 

utilização da capacidade instalada. Isso pode levar a oferta de produtos a ser 

insuficiente e, conseqüentemente, elevar as importações, caso novos investimentos 

não sejam realizados para a ampliação da produção de resinas, sobretudo levando-se 

em consideração que investimentos em plantas petroquímicas levam cerca de dois a 

três anos para entrar em operação. Entretanto, para ofertas de maior escala, serão 

necessárias novas centrais, com prazo de pelo menos cinco anos desde a concepção 

do projeto até a operação comercial. (Gomes, Dvosark e Heil, 2005, p.25-26) 

Tabela 7 - Mercado Nacional de Resinas Plásticas 1999-2004 (em mil ton)  
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 04/03 04/99 
       % 
Capacidade Instalada 4.649 4.941 5.291 5.605 5.696 6.864 20,51 47,6 
Produção 3.497 3.878 3.663 3.873 4.088 4.347 6,34 24,3 
Importação 478 636 678 667 564 614 8,87 28,5 
Exportação 562 698 578 654 893 806 -9,74 43,4 
Vendas Internas 2.903 3.058 3.017 3.276 3.173 3.510 10,62 20,9 
Consumo Aparente 3.413 3.816 3.763 3.886 3.759 4.155 10,53 21,7 
Produção/ Capacidade Instalada (%) 75,2 78,5 69,2 69,1 71,8 63,3     
Fonte: Abiquim, 2006         
 

De acordo com os dados da Abiquim (tab.7), a indústria de transformadores plásticos 

opera aparentemente com ampla folga quanto à capacidade instalada (63% em 2004).  

Porém, se olharmos a tabela 8 podemos ver que algumas das principais resinas estão 

produzindo próximo ao seu limite de capacidade, como é o caso do PET com 89% de 
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utilização da capacidade instalada, do PP com 79%, do PEBD com 85% e do PVC 

com 88%.  

Tabela 8 - Mercado de Resinas Termoplásticas 1999- 2004 (em 1.000 ton) 
               

PEAD 1999 2000 2001 2002 2003 2004   PEBDL 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Capac. Instalada 962 962 1127 1127 1192 1712  Capac. Instalada 630 630 645 645 660 1200 

Produção 764 891 819 811 811 833  Produção 266 334 270 313 359 407 

Importação 35 58 79 108 107 114  Importação 61 82 103 101 110 167 

Exportação 157 250 223 229 277 242  Exportação 56 103 55 75 116 121 

Vendas Internas 612 629 578 588 538 569  Vendas Internas 194 231 216 241 245 264 

Cons. Aparente 642 699 675 690 641 705  Cons. Aparente 271 313 318 339 353 453 

Produção/ Capac. 
Instalada 79% 93% 73% 72% 68% 49%   

Produção/ Capac. 
Instalada 42% 53% 42% 49% 54% 34% 

               

PET 1999 2000 2001 2002 2003 2004   PP 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Capac. Instalada 279 378 363 383 393 401  Capac. Instalada 1130 1130 1150 1325 1325 1425 

Produção 198 334 329 334 339 357  Produção 787 848 832 891 1011 1130 

Importação 146 133 182 147 136 137  Importação 47 67 82 81 83 64 

Exportação 17 48 28 56 44 62  Exportação 125 137 97 62 159 156 

Vendas Internas 180 294 274 295 290 305  Vendas Internas 624 663 729 847 849 976 

Cons. Aparente 327 419 483 425 431 432  Cons. Aparente 709 778 817 910 935 1038 
Produção/ Capac. 

Instalada 71% 88% 91% 87% 86% 89%   
Produção/ Capac. 

Instalada 70% 75% 72% 67% 76% 79% 
               

PEBD 1999 2000 2001 2002 2003 2004   PVC 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Capac. Instalada 779 779 779 789 794 794  Capac. Instalada 685 711 715 715 711 711 

Produção 659 647 636 608 672 672  Produção 658 648 538 602 604 630 

Importação 28 50 38 46 25 9  Importação 63 118 129 142 86 94 

Exportação 140 116 113 126 167 133  Exportação 60 35 47 55 87 50 

Vendas Internas 522 512 490 500 487 524  Vendas Internas 613 583 505 549 510 594 

Cons. Aparente 547 581 561 528 530 548  Cons. Aparente 661 731 620 689 603 674 
Produção/ Capac. 

Instalada 85% 83% 82% 77% 85% 85%   
Produção/ Capac. 

Instalada 96% 91% 75% 84% 85% 89% 
               

PS 1999 2000 2001 2002 2003 2004         

Capac. Instalada 184 351 512 621 621 621         

Produção 165 176 239 314 292 318         

Importação 98 128 65 42 17 29         

Exportação 7 9 15 51 43 42         

Vendas Internas 158 146 225 256 254 278         

Cons. Aparente 256 295 289 305 266 305         
Produção/ Capac. 

Instalada 90% 50% 47% 51% 47% 51%         

Fonte: Abiquim; MDIC Alice Web             

 

Dentre estas resinas destaca-se o PET, por seu elevado volume de importação 

necessário à complementação da demanda interna pelo setor de transformação de 

artefatos plásticos - em 2004 o setor importou cerca  de 38% do volume de PET 
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produzido no país. Parte do consumo do PVC também depende de importações, em 

especial da Argentina, em torno de 15%. 

As projeções para o período compreendido entre 2008 e 2013 são: 

Tabela 9 - Projeção Déficit/ Superávit da Capacidade de Resinas Termoplásticas (t/ano) 
Ano PEAD PEBD PEBDL PP PET PVC OS 

2008       145.941          37.527       114.440 
    

(469.806)       394.066       257.111        219.120  

2013 
    

(789.946) 
    

(332.445) 
    

(633.727) 
 

(2.348.115)
 

(1.283.605)
    

(970.585) 
      

(11.672) 
Fonte: Abiquim/Coplast.      

 

“Dessa forma, a indústria petroquímica nacional vai ter 
de ganhar força e realizar uma série de investimentos 
para poder atender ao crescimento da demanda interna 
e ainda possivelmente alcançar o mercado externo, caso 
o cenário de preços internacionais continue atrativo 
para as exportações.  

Atualmente, todas as projeções parecem estar bastante 
otimistas com o cenário da indústria plástica. O ano de 
2004 pode ser considerado como a transição para a 
rentabilidade da indústria em termos mundiais, apesar 
da matéria-prima ser um ponto de preocupação. Inicia-
se, portanto, um ciclo de alta da indústria de plásticos, 
com rápida expansão. O cenário para 2007 também é 
positivo, apesar das taxas de ocupação começarem a 
cair nesse ano. O início do ciclo de baixa é esperado 
para 2008, perdurando até 2010, mas isso dependerá da 
intensidade dos novos investimentos que estão sendo 
realizados, sobretudo no Oriente Médio e do 
comportamento das economias da Ásia e América do 
Norte”. (Gomes, Dvosark e Heil, 2005, p.5 e 26) 

O crescimento da indústria plástica - com a rápida expansão apresentada e projeções 

de desempenho futuro - será concomitante à crescente produção de resinas e 

produtos plásticos e à também crescente geração de lixo plástico. Diante disso, no 

próximo capítulo, serão apresentadas as implicações que o lixo agrega à nossa 

sociedade e procurará apontar para uma solução, tal qual a importância do 

reaproveitamento de produtos descartados, em particular produtos plásticos, através 

da reciclagem. 
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2. A INDÚSTRIA DO PLÁSTICO E A IMPORTÂNCIA DA 

RECICLAGEM 

2.1 - A utilização das principais resinas plásticas  

Esta seção tem como objetivo mostrar a versatilidade do material plástico, apontar as 

principais resinas plásticas, revelando um panorama sobre suas aplicações e seu 

consumo. 

Embora não seja da percepção de todos, o material plástico tem suas aplicações nas 

mais diversas áreas e está presente em muitos objetos utilizados pelo homem. Sua 

utilização se dá principalmente nas embalagens plásticas (42%), pois atende a 

diversos setores como: bebidas, alimentação, higiene, medicamentos, produtos 

agrícolas, dentre outros. Há 2,4 mil fabricantes de embalagens plásticas, que 

empregam 80,6 mil pessoas. (Callegari, 2005b) 

Tabela 10 - Segmentação do Mercado 
do Plástico Setorial (2005) 

Embalagens 42%
Construção Civil 10%
Descartáveis 11%
Componentes Técnicos 11%
Agrícola 9%
Outros 7%
Utilidades Domésticas 5%
Calçados 3%
Brinquedos 1%
Laminados 1%

Fonte: ABIPLAST, Perfil 2005  
 

Como em toda a cadeia de plástico, a indústria de embalagens no Brasil também é 

heterogênea, ou seja, com empresas de diferentes portes e tecnologias aplicadas. Mas 

isto não a exclui de ser uma indústria altamente rentável e competitiva, pois há 

empresas de médio e grande porte que possuem tecnologia suficiente para concorrer, 

por exemplo, no mercado externo. (Callegari, 2005b) 

O consumo de embalagens plásticas vem aumentando ano após ano e, no boom de 

consumo de artefatos plásticos em 2004, segundo dados da ABRE, as exportações de 
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embalagens de plásticos cresceram 13%, alcançando U$86,7 milhões, equivalente a 

29,6% do total vendido ao exterior por todo o setor de embalagens. Outro fato que 

pode apontar a importância do setor é que, no mesmo ano, de R$28,6 bilhões do 

faturamento da indústria de embalagens, R$9 bilhões, cerca de 32%, foram de 

embalagens plásticas. (Callegari, 2005b) 

A alta resistência mecânica e química, barreira a gases e odores, além da excelente 

transparência são propriedades que tornaram a resina PET a principal embalagem 

para bebidas. Só o PET destinou a este segmento quase 90% das 249 mil toneladas 

fabricadas, visto que 80% das embalagens de refrigerantes são feitas em PET. 

(ABIR, 2006)  

O plástico possui também grande importância na construção civil, que é o segundo 

segmento que mais utiliza o material plástico, com 10% do total consumido.  

Neste setor, a principal resina plástica utilizada é o PVC. O setor de construção civil 

é responsável por cerca de 64% do consumo aparente da resina, quando somados os 

tubos e conexões (45%), fios e cabos (7%) e perfis para janelas (12%). Para se ter 

uma idéia, em 2004  a construção civil consumiu 432 mil toneladas de PVC, ou 

64,1% do consumo aparente desta resina. (vide tabela 11) 

Estima-se que a indústria de construção civil no país movimente cerca de R$ 130 

bilhões por ano e 10% deste total seja proveniente de produtos plásticos.  

As aplicações do plástico se dão ainda nos produtos descartáveis (copos, pratos, 

talheres), com 11% do total; nos componentes técnicos para automóveis (autopeças), 

eletrodomésticos (gabinetes) e eletroeletrônicos com 11%; na agricultura (sacos de 

ráfia e big bags) com 9%; utilidades domésticas (jarras, canecas, bandejas, tábuas, 

saboneteiras) com 5%;dentre outros (tabela 10). 
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Na tabela 11, é apresentada uma classificação por ordem das resinas mais 

empregadas no processo de transformação de plásticos. 

Tabela 11 - Resinas Termoplásticas e Intermediários Petroquímicos: Distribuição em Aplicações (%) 
Setores PEAD PEBD PEBDL PP PET PVC PS EVA
Agrícola 4 11 4 6         
Alimentício 12 51 60 37     
Automobilístico 6     1         
Bens de Consumo    35     
Calçados           9     
Construção Civil 10 6 13 7   2  
Cosmético e Farmacêutico 4     6         
Descartáveis       9  
Eletrodomésticos             30   
Embalagens      3 31  
Fibras Sintéticas         26       
Fios e Cabos      7   
Higiene e Limpeza 16 12 12 6         
Laminados      13   
Outras 9 20 7 2   11 28   
Perfis      12   
Químico 5               
Revenda 34  4      
Tubos e Conexões           45     
Vasilhames     74    
Consumo por tipo de resina (%) (*) 17,32 12,86 10,32 24,56 10,26 16,12 7,35 1,22 
Fonte: Anuário da Indústria Química Brasileira 2004, Abiquim      
Obs.:(*) Dados da Abiquim e MDIC Alice Web, 2005      
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2.2 - Os resíduos plásticos e suas implicações 

O crescente consumo de materiais plásticos, como pôde ser observado na seção 1.3 

do capítulo 1, e as diversas aplicações do material plástico, como pode ser observado 

na seção anterior, demandará grandes investimentos da cadeia petroquímica visando 

aumentar suas capacidades instaladas de produção, para poder suprir o fornecimento 

das matérias-primas. Este crescimento da indústria será acompanhado por um maior 

parque poluidor. 

Os resíduos plásticos são produzidos em vários estágios das atividades humanas e 

variam em termos tanto de composição como de volume, dependendo de sua prática 

de consumo e dos métodos de produção. 

Tabela 12 - Produção de lixo plástico por Região - 2004 
   

Produção 
Região ton /ano % 

Centro-Oeste 21.880 3,1 
Norte 10.560 1,5 
Nordeste 69.008 9,8 
Sul 200.457 28,5 
Sudeste 401.092 57,1 
BRASIL 702.997 100 
Fonte: Pesquisa IRMP (Índice de Reciclagem Mecânica dos Plásticos)   
 

A maior parte dos resíduos plásticos provém das indústrias, sendo o lixo doméstico 

uma pequena parte de todo o lixo produzido.  

As principais preocupações estão voltadas para os problemas que podem vir a 

ocorrer sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente (solo, água, ar e até mesmo as 

paisagens), caso estes resíduos não sejam corretamente gerenciados e tratados. 

A destinação, tratamento e disposição final de resíduos devem seguir a Norma 

10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas que classifica os resíduos 

conforme as reações que produzem quando são colocados no solo:  

• perigosos (Classe 1- contaminantes e tóxicos); 
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• não-inertes (Classe 2 - possivelmente contaminantes); 

• inertes (Classe 3 – não contaminantes). 

Os plásticos são classificados, portanto, na classe 3, pois não são tóxicos e sim 

inertes. Mas, mesmo assim, isto não os exclui de terem um tratamento adequado, 

pois além da poluição ambiental, há também motivos práticos: o espaço ocupado 

pelo que é jogado fora e o não-reaproveitamento da matéria-prima que pode ser 

reutilizada. 

Estes resíduos são jogados em aterros sanitários, em depósitos, em lixões ou até 

mesmo nas ruas. 

No caso dos aterros sanitários, há dúvidas sobre a degradação dos resíduos plásticos 

ali depositados, pois eles não possuem uma série de condições indispensáveis para a 

biodegradação de o material plástico ocorrer, como: Ph do solo, temperatura, 

presença de luz, oxigênio, etc. (Reto, 2006)3 

Além disso, tomando a cidade de São Paulo como exemplo, já não há mais lugar para 

os aterros sanitários. Os dois aterros que existem na cidade, o São João na zona leste 

e o Bandeirantes, na zona norte, podem ter suas capacidades esgotadas em cinco 

anos. Outros velhos já tiveram que ser fechados e não há áreas disponíveis para 

novos depósitos. (Mawakdiye, 2006, p.70) 

A cidade produz todos os dias 15 milhões de lixo e em torno de 15% a 20% é lixo 

plástico. (Mawakdiye, 2006, p.70 e Reto, 2006) 

Outra grande implicação é a destinação destes resíduos nas ruas e rios. Segundo o 

relatório do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos da Cetesb, 20% dos 645 

municípios do Estado de São Paulo jogam seus resíduos a céu aberto, em ruas ou 

                                                 
3 O documentário brasileiro Estamira retrata bem as condições desfavoráveis do solo nos aterros 

sanitários. Após uma chuva, as poças de água “borbulham” devido à alta acidez e toxidez do solo, 

provocada pela inadequada destinação do lixo. Pode-se observar também a grande informalidade da 

coleta do lixo que se tem no país. 
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lixões, e são classificados como em situação inadequada, contabilizando que 

produzem diariamente mais de 27 mil toneladas de diversos resíduos. (Problemas 

ainda sem solução, 2006) 

Levando em consideração o país como um todo, segundo o estudo publicado pela 

Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), 60% do 

lixo produzido em todo o país vai para lixões ou é lançado diretamente em rios ou 

córregos.  

O problema da destinação do lixo é um problema mundial. De acordo com o instituto 

de matérias-primas Cyclop e do setor de tratamento de dejetos, a Veolia Propreté, 

nosso planeta gera a mesma quantidade de lixo que de cereais (2 bilhões de 

toneladas) e de aço (1 bilhão de toneladas) juntos. Esta dimensão pode ser 

relacionada a um fato ocorrido nos últimos 20 anos: a população mundial cresceu 

menos que o volume de lixo por ela produzido. Enquanto de 1970 a 1990 a 

população do planeta aumentou em 18%, a quantidade de lixo sobre a Terra passou a 

ser 25% maior. (Leripio, 2004 e Produção de lixo supera a de cereais e aço, 2006) 

Os custos das empresas em proteção ambiental, incluindo redução da poluição, 

gestão de resíduos, monitoramento, conformidade, impostos e seguros, têm 

aumentado rapidamente neste mesmo período com a crescente e mais exigente 

regulamentação ambiental.  

As mudanças ainda são lentas na diminuição do potencial poluidor do parque 

industrial plástico brasileiro, principalmente no caso das indústrias mais antigas que 

são responsáveis pela maior parcela de carga poluidora gerada e alto risco de 

acidentes ambientais, sendo necessários altos investimentos de controle ambiental e 

custos de despoluição para controlar a emissão de poluentes, o lançamento de 

efluentes e o depósito irregular de resíduos perigosos.  

Além da adoção de tecnologias para tentar resolver o problema do lixo gerado pela 

sociedade, é necessária uma conscientização acerca do que é o lixo em si, no seu 

aspecto material.  
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Sob esse aspecto, a reciclagem é apontada como solução, mas, antes disto, é preciso 

conceber a ideal cadeia da reciclagem a ser colocada em prática para, de fato, 

resolver o problema. Embora algumas leis que abordam o gerenciamento desses 

resíduos existam poucas são aquelas que incentivam a reciclagem. (Cabral e 

Pacheco, 2006) 

Desta forma, a seção seguinte destacará a importância da introdução da coleta 

seletiva e reciclagem do lixo no país para sanar os problemas apresentados. 
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2.3 - A importância da coleta seletiva e da reciclagem  

Além do problema da destinação do lixo plástico, vale lembrar que a principal 

matéria-prima para a produção dos plásticos é o petróleo que é um recurso natural 

escasso e, como já apresentado no capítulo 1, sofre grandes oscilações de preços. 

Embora a pequena parcela mundial de petróleo utilizada para a obtenção de produtos 

plásticos, em torno de 4%, com a crescente demanda por esta matéria-prima, torna-se 

cada vez mais necessária uma conscientização da reutilização do plástico, já que ele 

possibilita esta opção, sendo 100% reciclável. (Plastivida, 2006) 

Com o plástico reciclado fabrica-se uma infinidade de produtos como vestuário, 

componentes automotivos, carpetes, bolsas, artigos de comunicação visual, solados, 

móveis, entre vários outros. 

Porém, há seus custos:  

• Custos da separação 

• Custos da coleta 

• Custos de transporte 

• Custos de armazenamento e preparação do resíduo antes do processamento 

• Custo de processamento do produto 

Além disso, é necessária certa quantidade de material disponível e condições de 

limpeza para reciclar. Outro ponto é observar a proximidade da fonte geradora de 

materiais do local aonde o material será reciclado. Por último, deve-se considerar 

também o mercado potencial de demanda dos materiais reciclados. 

Nesta parte do trabalho, o objetivo é exatamente apontar a reciclagem como solução 

para o problema da destinação do lixo plástico gerado e mostrar que mesmo com os 

custos de coleta seletiva e reciclagem há um grande benefício tanto econômico, 

quanto ambiental para a sociedade. 
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O gerenciamento dos resíduos sólidos é prática fundamental nas economias 

preocupadas com o desenvolvimento sustentável porque leva em conta: 

• A importância da preservação ambiental 

• A importância da redução na geração de resíduos  

• A saturação dos espaços disponíveis para aterros sanitários 

Devido a estes motivos, o uso crescente do plástico reciclado é uma tendência 

mundial. Tal fato possibilita às indústrias se tornarem menos dependentes das 

oscilações constantes no mercado de matérias-primas. 

Há três processos utilizados para reciclagem, e o mais difundido no mundo é o 

mecânico, que consiste na limpeza, moagem e transformação dos resíduos em grãos 

para novas utilizações, como sacos de lixo, solados, pisos, 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 misturas de diferentes plásticos em determinadas proporções. 

(Plastivida, 2006 e Callegari, 2005, p. 43-44) 

As etapas básicas desta forma de reciclagem são: 

• Sistema de coleta dos descartes (coleta seletiva, coleta municipal, catadores); 

• Separação e triagem dos diferentes tipos de plástico; 

• Limpeza para retirada de sujeiras e restos de conteúdos; 

• Revalorização (produção do plástico granulado). 
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Figura 2 

 

Fonte: Plastivida, 2006a 

É feita uma separação em uma esteira dos diferentes tipos de plásticos, de acordo 

com a identificação ou com o aspecto visual, como a cor do material. 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.  Depois de separados, os 

diferentes tipos de plásticos são moídos e fragmentados em pequenas partes. Esta 

etapa é a denominada “moagem”. Feito o trituramento, 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. Na próxima etapa, chamada de “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. Por fim, na última etapa deste tipo de processo, chamada “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). 
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Outro processo é o da recuperação energética, ou seja, na combustão de altos-fornos 

ou em fornos de cimento, substituindo os combustíveis fósseis como, por exemplo, o 

óleo combustível, através 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 plásticos é equivalente à contida em 1 kg de óleo 

combustível.  

Na Europa Ocidental, cerca de 15% da reciclagem de plásticos é realizada via 

reciclagem energética. A usina de Saint-Queen, na França, assegura o suprimento de 

eletricidade para 70.000 pessoas com 15.400 megawats/ano, obtidos por reciclagem 

energética.  

Além da economia e recuperação de energia conseguidas, ocorre ainda uma redução 

de 70% a 90% da massa do material, restando apenas um resíduo inerte esterilizado. 

Neste processo, as cadeias são quebradas mediante o tratamento com hidrogênio e 

calos, gerando produtos capazes de serem processados em refinarias. O calor pode 

ser recuperado em caldeira, utilizando o vapor para geração de energia elétrica e/ou 

aquecimento. 

        Figura 3 

 
Fonte: Plastivida, 2006b 
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Foram feitos teste na Europa que comprovam bons resultados da combustão de 

resíduos de plásticos com carvão e madeira, tanto tecnicamente e economicamente, 

como ambientalmente. Além disso, a queima de plásticos em processos de 

reciclagem energética reduz o uso de combustíveis, economizando recursos naturais. 

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 e controlados, sem riscos à saúde ou ao meio ambiente. 

A terceira forma de reciclagem é a química, quando o produto passa por uma série de 

tratamentos até retornar ao estado da matéria-prima original, ou seja, há um 

reprocessamento dos plásticos transformando-os em petroquímicos básicos, que 

servem de matéria-prima para as centrais petroquímicas ou refinarias. Essa 

reciclagem permite tratar misturas de plásticos, reduzindo custos de pré-tratamento, 

custos de coleta e seleção. 

Este método é o mais caro e é utilizado em alguns países desenvolvidos. 

Os novos processos de reciclagem química desenvolvidos permitem a reciclagem de 

misturas de plásticos diferentes, com aceitação de determinado grau de 

contaminantes como tintas, papéis etc. 

Figura 4 

 

Fonte: Plastivida, 2006c 
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Existem vários processos de reciclagem química, dentre eles: 

• Hidrogenação - as cadeias são quebradas com o tratamento com o hidrogênio 

e calos, gerando produtos capazes de serem processados em refinarias. 

• Gaseificação - os plásticos são aquecidos com ar ou oxigênio, gerando um 

gás de síntese que contém monóxido de carbono e hidrogênio. 

• Quimólise - há uma quebra parcial ou total dos plásticos em monômeros na 

presença de glicol/metanol na água. 

• Pirólise - ocorre a quebra das moléculas pela ação do calor na ausência de 

oxigênio. Este processo gera frações de hidrocarbonetos capazes de serem 

processados em refinarias. 

Em alguns países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, foi criada uma 

tecnologia que utiliza o processo de reciclagem química, chamada bottle to bottle, 

em que é possível retornar praticamente às matérias-primas virgens já 

descontaminadas. Este método permite a utilização de recicláveis para bebidas e 

alimentos, ainda proibido no Brasil.  
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2.4 - A reciclagem no Brasil 

No Brasil, apesar da falta de uma Política Nacional de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, a pressão ambientalista tem forte impacto sobre a indústria plástica e tem 

estimulado o crescimento da reciclagem de plásticos. Desde meados dos anos 90, a 

indústria plástica brasileira, seguindo a tendência mundial, tem se mobilizado para 

melhorar a imagem de seu produto. 4 

Dentre as resinas mais conhecidas, estão o PVC e o PET. O PVC sofre pressão dos 

ambientalistas desde os anos 70, que argumentam que este plástico faz mal ao meio 

ambiente por ter em sua composição o cloro e derivados organoclorados. Desde 

então, o maior desafio dos fabricantes de PVC tem sido convencer a sociedade de 

que não há perigo na utilização desse material. 

O PET ficou conhecido popularmente quando passou a ser utilizado para envasar 

refrigerantes. A rápida disseminação da embalagem descartável não foi 

acompanhada pela indústria de reciclagem na mesma velocidade, de forma que a 

maior parte se transformou em resíduos sólidos abandonados no meio ambiente. O 

impacto visual das garrafas PET em leitos e margens de rios prejudicou a imagem 

deste termoplástico.  

Por outro lado, o alto nível de desemprego do país explica, em parte, o bom 

posicionamento do Brasil no Índice de Reciclagem Mecânica dos Plásticos (IRMP), 

pois a atividade passou a ser uma opção de trabalho e renda para a camada mais 

pobre da população. (Callegari,, 2005, p.43-44) 

 

 

 

 

                                                 
4 A Poly Brow, empresa do ABC paulista, desde agosto de 2005 produz embalagens para uso 
industrial e veterinário a partir de uma “liga” de plásticos que as torna mais facilmente recicláveis. A 
biodegradação destes produtos é muito mais rápida do que a dos feitos em PET ou PVC. Dependendo 
do local em que for depositado, o material será reabsorvido pela natureza em torno de 10 anos, sendo 
que a biodegradação dos plásticos convencionais pode levar séculos. (Mawakdiye, 2006, p.72) 
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Gráfico 1 
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Fonte: Plastivida, 2006 

Estima-se que há cerca de 500 mil catadores informais que recolhem os resíduos, 

separam, limpam e os revendem. (Plastivida, 2006) 

Boa parte dos programas de coleta seletiva é desenvolvida em parceria com 

cooperativas de catadores, que geralmente são pessoas socioeconomicamente menos 

favorecidas, sem-teto e desempregados que encontram geração de renda e sustento 

no material retirado dos lixos e encaminhado para a revalorização. Estima-se que 

43,5% do total da coleta se dá desta forma. (Coleta seletiva tem aumento de 38%, 

2006) 



 

 

31

A coleta seletiva é uma etapa fundamental para a reciclagem de resíduos pós-

consumo. Inicialmente, o lixo deve ser acondicionado separadamente, conforme sua 

natureza (papel, plástico, vidro ou metal). Em centros de triagem, o material é 

separado por tipos e características, seguindo depois para as linhas de reciclagem. Os 

plásticos para reciclagem se dividem em duas categorias: a de sobras industriais e a 

de pós-consumo. As sobras industriais têm sido crescentemente reaproveitadas pela 

indústria.  

Apesar do bom índice de reciclagem mecânica brasileira (16,5%), a estrutura de 

coleta seletiva hoje tem uma capacidade ociosa em torno de 26,4% e atinge menos de 

10% dos municípios brasileiros. Se políticas públicas fossem aplicadas para difundir 

a importância da coleta seletiva e da reciclagem, provavelmente superaríamos a 

Alemanha e a Áustria, hoje com 31,1% e 19,1% respectivamente. (Reto, 2006) 

Em 2004, apenas 237 municípios possuíam um sistema de coleta seletiva. 

(Plastivida, 2006). Atualmente 327 municípios do país dispõem de coleta seletiva de 

lixo, representando um avanço de 38% em relação a 2004. Mas, embora o número de 

municípios tenha aumentado de forma significativa, a coleta seletiva ainda se 

concentra nos Estados do Sul e do Sudeste do país. Para ganhar maior espaço no 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste seria preciso definir questões técnicas, além de uma 

conscientização dos habitantes daquelas regiões. (Coleta Seletiva tem aumento de 

38%, 2006) 

Tabela 13 - Posição da IRMP do Brasil em 2003 
Número de empresas  492 
Faturamento  R$ 1,3 bilhões  
Capacidade instalada  1,06 milhões de toneladas  
Produção  780 mil toneladas/ano  
Nível operacional  73,60% 
Número de empregos diretos  11.500 

Fonte: Plastivida, 2006 

Esta mesma pesquisa foi feita em 2004 e mostra que este índice subiu para 17,9% e o 

número de empregos na reciclagem passou de 11,5 mil para 16,4 mil. (Leite, 2006) 

Entre os plásticos, o destaque é o PET, como a resina mais reaproveitada e cuja 

reciclagem cresce 30% ao ano. Em 2003, foram recuperadas mais de 30% de resinas 
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no grau garrafa, correspondendo a 219.041 toneladas. (Plásticos em Revista, 2005, p. 

62). 

Tabela 14 - Reciclagem de plástico por tipo de resíduo plástico consumido (em ton/ano) 2004 
Tipo de Resíduo Plástico Centro-Oeste Norte Nordeste Sul Sudeste Brasil 

PET                      627 311           38.192           52.408         127.503            219.041  
PEAD                   6.055 1.047           11.495           33.515           78.953            131.065  
PVC                         -   150             4.933             7.399           11.370              23.852  

PEBD/PELBD                 11.350 1.047             6.859           71.171           76.736            167.163  
PP                   3.363 3.965             7.503           24.919           65.092            104.842  
OS                      484 2.992                  25             7.303           25.358              36.162  

Outros                         -   1.047                   -              3.743           16.081              20.871  

Total                 21.879        10.559            69.007         200.458         401.093            702.996  
 Fonte: Plastivida, 2006 

Do ponto de vista ambiental o Brasil desponta com importante posição no índice de 

reciclagem mecânica do plástico. No mesmo ano, estima-se que 492 indústrias 

recuperaram 703 mil toneladas de uma capacidade anual projetada em 1.056 milhões 

de toneladas. (Plásticos em Revista, 2005, p. 10) 

A campeã na reciclagem de plásticos pós-consumo é a região Sudeste com 57%, 

seguida pela região Sul com 29% e pela região Nordeste com 10%, conforme dados 

da tabela 14. 

Tabela 15 - Dimensionamento Geral no Brasil 

Empresas da IRP  Empresas  

Média do 
Tempo de 

Atuação (em 
anos) 

Valor da Produção 
(R$) Empregos  

Capacidade 
Instalada para 

Reciclagem 
(ton/ano) 

Recicladoras 185 9 602.371.326 5.284 494.002 
Recicladoras Verticalizadas em 
triagem 158 10 363.762.354 3.081 337.184 

Recicladoras Verticalizadas 
transformadoras 92 17 204.046.602 2.377 166.701 

Recicladoras Verticalizadas em 
triagem e transformadoras 57 13 59.435.718 759 57.695 

Total das Empresas Recicladoras 492 11 1.229.616.000 11.501 1.055.582 

Fonte: Plastivida, 2006 

Uma curiosidade no Brasil é que o fenômeno da reciclagem, conforme já 

mencionado, ocorreu sem nenhuma legislação ou incentivo por parte do governo 

para conscientizar a população da importância da coleta seletiva e da reciclagem. 

Mesmo assim, a média de reciclagem mecânica no Brasil (16,5%) supera à média da 
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Europa Ocidental (14,8%) e da União Européia (12,8%), onde a legislação é 

rigorosa. 

Há leis federais e normas de incentivo à reciclagem, mas ainda não se tem 

efetivamente incentivos fiscais à reciclagem, o que empurra as empresas 

recuperadoras à informalidade. As condições de informalidade das pequenas 

empresas recicladoras são bastante significativas. 

Recentemente, o BNDES, com recursos provenientes do Fundo Social, aprovou uma 

nova linha de financiamento de apoio às cooperativas de materiais recicláveis. A 

nova linha vai financiar investimento em infra-estrutura física, aquisição de 

equipamentos, assistência técnica e capacitação dos cooperados em todo o país. Não 

há limite orçamentário definido para a nova linha. (BNDES cria linha de apoio para 

catadores de materiais recicláveis, 2006) 

As principais dificuldades da reciclagem no país estão calcadas na falta de incentivo 

fiscal e de programas de coleta seletiva. Os materiais reciclados têm baixo valor 

agregado e, por esta razão, a concentração da escala industrial é um fator 

fundamental para a viabilidade das indústrias da reciclagem, que só através dela, 

podem fazer frente aos custos fixos e às necessidades de capital para investimentos 

em processos. Como resultado tem-se uma rede industrial de reciclagem obsoleta, 

enfraquecida e pulverizada. (Reto, 2001) 

A falta de informação é outro obstáculo. Há um grande número de condomínios, 

entidades beneficentes e mesmo pessoas físicas que gostariam de contribuir para a 

reciclagem e coleta do lixo, mas não sabem como fazer ou acreditam não terem 

recursos financeiros para implementá-las. 

Outro ponto que dificulta o desenvolvimento deste mercado é a polêmica de 

reutilização para alimentos, em especial das garrafas PET, pois no país a legislação 

proíbe o contato de qualquer material reciclado com alimentos, pois há incerteza de 

que contaminantes de alta toxidez sejam de fato eliminados. A Anvisa (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária) está estudando o assunto, mas seria apropriado 
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definir primeiro uma regulamentação do mercado e uma imposição de controle 

rigoroso e fiscalização na qualidade do processo. (Reto, 2006 e Ítalo, 2002) 

A falta de regulamentação, portanto, atribui diversos entraves para um funcional 

sistema de reciclagem.  

No próximo capítulo, será apresentada uma forma alternativa de reciclagem do 

plástico em construções sustentáveis com o material plástico destinadas, 

principalmente, às populações de baixa renda. 
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3. ALTERNATIVAS À RECICLAGEM EM CONSTRUÇÕES 

SUSTENTÁVEIS COM O MATERIAL PLÁSTICO 

3.1 - Experiências em construções com plástico 

Dentre as possíveis formas de reciclagem (mecânica, química e energética) existe 

uma forma alternativa em construções sustentáveis utilizando-se todos os tipos de 

plásticos existentes. Nesta seção serão apresentadas duas experiências de construções 

com o material plástico: uma no Brasil e outra na Venezuela. 

A versatilidade do material plástico permite que ele tenha seu uso destinado para as 

mais diversas formas. Neste sentido, construtoras vêem o material como potencial 

substituto das tradicionais matérias-primas empregadas na construção de casas, 

postos de saúde, centros comunitários, hospitais, escolas, ou qualquer que seja a 

necessidade de construção. 

O material plástico apresenta boa durabilidade e tem a vantagem de reduzir o custo 

de construção, quando comparado aos tradicionais materiais. 

A MVC Componentes Plásticos, empresa do grupo Marcopolo - tradicional 

fabricante de carrocerias para ônibus - entrou neste segmento em 2003 com 

investimentos de R$ 2 milhões. As residências, chamadas de “Casas Práticas”, são 

montadas em quatro dias e têm uma vida útil de cerca de 30 anos. Elas são feitas com 

estrutura metálica e o mesmo tipo de plástico utilizado para fazer alguns dos 

componentes internos dos ônibus. As casas são de avançada tecnologia e de uso 

ainda pouco difundido no Brasil. 

Atualmente a MVC desenvolve postos de atendimento nesse modelo para a Gol 

Linhas Aéreas, escolas e quartéis. 

O processo de montagem da residência é simples. A casa tem paredes formadas por 

painéis plásticos, em forma de sanduíche, que se encaixam uns aos outros. A parte 

externa é de plástico reforçado (fibra de vidro) e a interna é lã de rocha e outros 

componentes que proporcionam alta resistência ao fogo e a impactos, além de 
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conforto térmico e acústico. O painel dispensa o processo de pintura e pode ser 

produzido em diferentes cores. 

A companhia, que além do mercado de habitação atua no fornecimento de 

componentes plásticos, dentre outros, para setores automotivo, de refrigeração e de 

aviação, registrou faturamento líquido de R$120 milhões em 2005. Desse volume, 

15% vieram do segmento de construção civil, ou seja, R$ 18 milhões. 

A Casa Prática é o primeiro produto no Brasil que utiliza este sistema construtivo e 

materiais em plástico reforçado com fibra de vidro homologada e financiada pela 

Caixa Econômica Federal. A empresa já tem contratos de venda firmados para o 

Caribe e prevê o envio de 1,2 mil casas nesse ano e mais 2 mil em 2007. Em 2005 

foram vendidas 300 casas e neste ano espera-se vender mais de 1,5 mil unidades. 

A MVC já exporta para a Angola e Porto Rico e deve começar a explorar os 

mercados da Venezuela, Senegal e América Central. Além disso, está em fase de 

homologação da Casa Prática na Flórida (EUA), o que deverá abrir o mercado norte-

americano no médio prazo.  

Um entrave para o crescimento do setor é o processo de aprovação do modelo de 

habitação nos outros países. (ANBA, 2004 e Rios, 2006) 

Segundo levantamento de Márquez (2005), na Venezuela está em estudo a 

construção de milhares de casas com o material plástico devido a um severo déficit 

habitacional no país. Paralelo ao mercado de construção, espera-se desenvolver a 

indústria petroquímica venezuelana. 

A Corporação Petroquímica Venezuelana está investindo na produção de PVC para 

permitir a combinação com o concreto visando sua utilização como peças das casas 

novas. Das 120.000 toneladas anuais de PVC que são produzidas atualmente, poderia 

destinar ao menos 60.000 toneladas para a produção de peças para 30.000 casas de 

80 m² de construção, com dois banheiros. 

Os técnicos da Corporação asseguram de que se trata de um material de baixo risco, 

além de possuir propriedades isolantes frente ao calor e ao frio e resistência ao 
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tempo. Segundo Francisco Toro, um dos diretores da Petroquímica, foram feitos 

estudos das plantas da cidade canadense de Québec que utiliza peças de plásticos na 

construção das casas. Toro assegurou que esta técnica a base de PVC permite uma 

“autoconstrução”, onde três pessoas podem armar uma casa em uma semana. 

O governo venezuelano, ainda segundo Márquez, tem a proposta de construir 

100.000 casas por ano ou mais para acabar com o déficit habitacional. A vantagem 

na redução do custo é ainda maior devido à grande quantidade de gás natural que a 

Venezuela possui para produzir o PVC. Ainda segundo Toro, o preço de 1.000 m³ de 

PVC é de US$ 1,20 - um quinto do preço na América do Norte. O preço de 

construção das casas com material plástico seria um terço mais barato do que o 

método convencional de construção, de acordo com os estudos do Ministério de 

Habitação.  

Desta forma, este inovador método de reciclagem do lixo plástico atribui diversas 

vantagens, pois além de suprir o déficit habitacional utilizando-se de uma matéria-

prima com menor custo, direciona uma boa destinação para as toneladas de lixo 

plástico que são produzidas diariamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2- O projeto Casas - Alimento 
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Este capítulo apresentará um projeto já em operação que aponta uma alternativa de 

utilização dos resíduos plásticos que contribuem para os diversos problemas 

apresentados no capítulo 2: esgotamento de espaço para os aterros sanitários e 

destinação do lixo, implicações ambientais e o custo de oportunidade por não 

aproveitar uma matéria-prima disponível e que minimiza os custos de produção. 

O projeto foi formulado, patenteado e desenvolvido pelo arquiteto e ambientalista 

Sérgio Prado e pela também arquiteta e professora da FAU-USP, Márcia Macul. É 

apoiado pela O.N.G. Associação Verdever, criada em 1992. Tem o apoio e parceria 

com a USP, onde foi criado o C.E.C.S. (Centro de Estudos de Construções 

Sustentáveis) junto ao Laboratório de Produto. 

No âmbito político, foi aprovado o Projeto de Lei Nº 269, de 1999, votado por 

maioria no Senado, e que diz sobre o reaproveitamento total de todos os tipos de 

embalagens plásticas que circulam pelas cidades.  

Trata-se de uma forma de reciclagem do lixo plástico em construções sustentáveis 

destinadas, principalmente, às pessoas de baixa renda, utilizando o plástico como 

uma das principais matérias-primas: habitações populares, centros culturais, 

bibliotecas ou outras construções assemelhadas.   

Projetado a partir de experiências belgas, o projeto surge com o objetivo de reduzir o 

déficit habitacional e a falta de alimento para as populações de baixa renda e, ainda, 

auxiliar no combate às enchentes (se produzido em larga escala) e à redução do 

consumo de energia, sem contar na adequada destinação das muitas toneladas de lixo 

geradas diariamente nas cidades. (Revista do Confea, 2003) 

Diante disso, o projeto engloba um conceito de lixo plástico zero, com um 

reaproveitamento total de todo o plástico inutilizado e descartado, principalmente 

pelas indústrias petroquímicas, que os consideram “contaminantes”.  

As casas populares do projeto serão denominadas “Casas-Alimento”, pois das 

paredes externas existe a possibilidade de se cultivar alguns alimentos. Em relação ao 

combate às enchentes, deve-se ao sistema hídrico que é formulado na construção das 
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casas e que armazena as águas das chuvas, que é conduzida através de calhas e 

conectores. Outro ponto é o conhecido papel que as embalagens plásticas têm no 

entupimento de bueiros, canalizações e no assoreamento dos corpos d´ água. 

(Curadores da Terra, 2006b) 

O material plástico é a principal matéria-prima na construção, em especial as garrafas 

PET que preenchem as estruturas das paredes, em substituição dos blocos e tijolos. 

Figura 5 - Garrafas PET empilhadas 
 
Fonte: Prado, mimeo 

 

A cada 1m² de parede, são consumidas cerca de 100 garrafas de 2 litros, mas podem 

ser reaproveitadas as embalagens de 1,5litro e 600ml para garantir melhor vedação 

quando necessário. As garrafas PET são assentadas com uma massa feita de plásticos 

triturados em pequenos grãos de qualquer tipo (vide figura 6) misturados com uma 

resina de PU vegetal do óleo da mamona, que proporciona uma liga perfeita, em 

substituição da areia, cimento e cal. Esta mesma massa também é utilizada para o 

assentamento dos tijolos de terra crua.  

 

 

 

 

 

Figura 6 - Matéria-prima: plástico triturado 
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Fonte: Curadores da Terra, 2006c 

Além das paredes de PET, todo o lixo plástico inutilizado e tido como lixo pode se 

tornar elemento construtivo para pisos e vigas, passando por máquinas extrusoras. As 

telhas também podem ser feitas com resíduos plásticos de qualquer tipo e tetrapark 

substituindo as telhas cerâmicas tradicionais. 

Há uma conexão de vigas de madeira e, entre elas, são colocadas as garrafas PET, 

fechadas com suas próprias tampas, com água com cloro ou iodo para evitar a 

proliferação de limo ou da dengue. Esta água no interior da garrafa protege a casa 

contra incêndio e cria peso e produz inércia à estrutura da parede, tornando-a uma 

superfície rígida. Como as garrafas permitem a passagem de luz, há uma redução no 

consumo de energia.  

De cada vinte garrafas, há a possibilidade de se plantar alimentos através da técnica 

de hidroponia por gotejamento (cultura de plantas feita em meio aquoso provido de 

nutrientes inorgânicos). Daí o nome “Casas-Alimento”. Este tipo de cultivo permite o 

desenvolvimento das plantas sem o uso de terra e o crescimento é duas vezes mais 

rápido do que o tradicional. Assim, da parede podem brotar plantas ornamentais e 

comestíveis. Na Estação de hidroponia Dindara, em Brasília, já foram testadas cerca 

de 40 espécies de legumes, frutas e verduras, dentre elas: tomate, berinjela, alface, 

feijão, maracujá, uva, cebola, chuchu, morango, amoras, etc... Alguns tubérculos já 

são possíveis, e outros ainda necessitam da terra para sobrevivência. 

A água armazenada nas caixas d’água segue até algumas das garrafas, renovando 

periódica e automaticamente o gotejamento da unidade cultivada, evitando o trabalho 
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de jardinagem. Por isso que, se construídas em largas escalas, ajudariam a contribuir 

ao combate às enchentes. 

As paredes estruturais são feitas através da técnica milenar aplicada da taipa (terra 

crua) de pilão, com fôrmas estanques de madeirit especial prensado por barras de 

ancoragem, rígida e compacta. A taipa possui a vantagem de não consumir energia 

em sua produção, tampouco poluir o ar com a combustão, como no caso da 

fabricação dos tijolos tradicionais. (Klink, 1999)5 

Figura 7 - Paredes de Taipa 

 
Fonte: Prado, mimeo 

A espessura da parede de taipa (35 cm) é devida para que a pessoa possa entrar na 

fôrma para socar a terra crua. As garrafas de PET de 2 litros possuem a mesma 

dimensão, ideal para o acabamento. Com esta espessura de 35 cm, tanto a taipa como 

as garrafas garantem bom isolamento térmico e acústico. 

Assim, a taipa é formada por compressão e o PET por tração. São estruturas sólidas 

que não necessitam de acabamento. As instalações (hidráulica e elétrica) ficam 

aparentes, para melhor manutenção, e para não machucar as paredes.  Mas no caso de 

querer esconder as garrafas PET, há a possibilidade de se fazer um revestimento com 

qualquer tipo de material, sendo preso ou rebitado na tampinha das garrafas. 

O ideal do projeto seria uma parceria com os órgãos públicos (municipais e 

estaduais), junto às cooperativas de catadores locais de coleta seletiva e às indústrias 

petroquímicas - que produzem diariamente toneladas de resíduos e não propiciam um 

destino correto a estes materiais. 

                                                 
5 Um m³ de tijolo queimado gasta 1.500 KW (Klink, 1999) 
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Nos locais onde forem implementadas as casas-alimento, a idéia é capacitar a 

comunidade local com o ensino das técnicas construtivas (taipa, uso de resíduos 

plásticos e o cultivo da mamona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3- Os Principais Pontos Positivos do Projeto Casa- Alimento 
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O principal ponto positivo do projeto é seu menor custo quando comparado, por 

exemplo, com as construções de casas populares tradicionalmente construídas pela 

CDHU (Companhia do Desenvolvimento Habitacional e Urbano) do Estado de São 

Paulo. 

O preço por metro quadrado de uma casa-alimento está estimado em R$ 450,00, 

podendo ser minimizado quando produzido em larga escala, pois os equipamentos e 

ferramentas (madeirit, barras de ancoragem, máquina de prensa de tijolos, máquinas 

de moagem e trituração) podem ser usados em várias unidades. Hoje, o preço de 

custo de uma habitação popular do CDHU está em R$ 680,00/m2. Portanto, há uma 

redução de aproximadamente 33% no custo de produção em relação às casas 

populares hoje utilizadas. (Curadores da Terra, 2006) 

Em três cidades brasileiras já foram implantadas construções sob esse conceito: em 

Ilhéus, na Bahia, foi construído um assentamento para os sem-terra, nos moldes de 

construção do projeto em questão, para aproximadamente 22 famílias (cerca de 120 

pessoas); em Camburi, cidade do litoral paulista, foi construído um centro 

comunitário para aproximadamente 300 pessoas; e em Ubatuba, outra cidade do 

litoral paulista, também já foram construídas algumas casas utilizando o material 

plástico.  

Figura 8 - Centro Comunitário em Camburi 

 
Fonte: Prado, mimeo 

Nas construções, a substituição da terra crua frente ao concreto (cimento, ferro e 

areia) é outro ponto positivo do projeto, pois o cimento, que utiliza muita energia em 

sua produção, é responsável por 8% do aquecimento da atmosfera. Utiliza- se 
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somente 4% de cimento, agregado a terra crua, para a construção de uma casa- 

alimento.  

Além disso, como a terra para a construção pode ser retirada do próprio canteiro, 

eliminam-se custos ambientais do transporte de materiais, minimizando o acúmulo 

de poluição.  

Assim, o projeto segue as normas do Protocolo de Kyoto, que visa regularizar a 

emissão de poluentes no mundo. O protocolo prevê o que se convencionou chamar 

de Mecanismos de Desenvolvimento Limpos (MDLs), que incentivam o 

desenvolvimento de projetos em países em desenvolvimento para reduzir o 

lançamento à atmosfera dos gases que provocam o efeito estufa. 

Mais um ponto a favor do projeto é que a maior parte da construção, cerca de 70%, é 

feita sem o uso de energia elétrica, sendo um processo quase que artesanal. 

Tomando São Paulo como exemplo, é estimado que a cidade produza 5.000 

toneladas de resíduo plástico por dia. Com este material, poderiam ser construídas 

50.000 casas-alimento/ dia, tendo em vista que a cada 50m² utiliza-se 100kg de 

material plástico, ou cerca de 2.000 centros de cultura de 1.200 m² cada por dia. 

(Curadores da Terra, 2006) 

Sendo assim, podemos definir o projeto como uma nova bioeconomia: bio, por ser 

uma construção sustentável, reduzindo os males ao meio ambiente ao contribuir para 

a diminuição do aquecimento da atmosfera e a poluição nas ruas, nos rios e oceanos; 

e economia pela redução dos custos totais na construção e manutenção da casa, além 

de revalorizar um material tido como lixo e fora do mercado e criar uma correta 

destinação de parte do lixo que é produzido nas cidades. 

Portanto, o projeto aponta uma solução alternativa aos problemas que os resíduos 

plásticos implicam em nossa sociedade, além de baratear os custos de construção de 

habitações populares e ainda proporciona a possibilidade de produção de alimentos e 

de geração de renda. 
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Para tanto, retoma-se ao ponto de que para um projeto desses dar certo é preciso 

haver coleta seletiva de lixo em grande escala no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
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A cadeia produtiva do plástico é essencial à vida moderna, pois atua nos mais 

diversos segmentos da indústria, produzindo desde embalagens até produtos 

sofisticados. 

A demanda per capita por produtos plásticos no Brasil ainda é muito baixa (média de 

22 kg/habitante/ano) e, pelo tamanho e características do nosso mercado, tem um 

enorme potencial para crescer.  

No passado, o setor petroquímico brasileiro enfrentou momentos difíceis devido à 

super-oferta, baixa demanda e grandes variações nos preços da matéria-prima. 

Nessas ocasiões, a cadeia produtiva encontrou soluções emergenciais e estruturais, 

que contribuíram para que a capacidade de investimento não fosse reduzida, 

contornando a questão do rápido crescimento do consumo das resinas em outros 

países. 

Entretanto, esse é o momento mais grave para as empresas brasileiras do segmento. 

A evolução dos preços das matérias-primas petroquímicas, as taxas de juros 

elevadas, o aumento da carga tributária, o câmbio com o real sobrevalorizado e o 

crescimento do mercado bem abaixo da média mundial, exercem um brutal impacto 

no mercado brasileiro. Ações de curto prazo são imprescindíveis para reverter a 

situação, sob a pena de se comprometer o fluxo necessário de investimentos para o 

crescimento e, como conseqüência, afetar todos os segmentos da nossa economia, 

que utilizam suas mais diversas formas de resinas plásticas. 

É importante que haja um esforço emergencial para que as empresas brasileiras 

possam ter um retorno adequado para seus investimentos e, assim, continuem 

aumentando a sua capacidade instalada para atender a demanda projetada para os 

próximos anos. 

Acompanhando este movimento de expansão, os resíduos produzidos por esta 

indústria também serão maiores. 

A geração de resíduos sólidos no Brasil vem crescendo, porém a sua destinação 

ainda não é ambientalmente adequada. Boa parte do lixo produzido em todo o país 
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vai para lixões ou é lançado diretamente em rios ou córregos. Dessa forma, ter uma 

política de gerenciamento e tratamento do lixo produzido é fundamental para a 

melhoria da qualidade de vida da população. 

Sob esse aspecto, o trabalho aponta a reciclagem como solução. Acima disso, aponta 

para a necessidade de uma política pública que regularize uma cadeia ideal da 

reciclagem para de fato resolver o problema. 

Carente de propostas sérias e efetivas, o Brasil dispõe atualmente de processos de 

reciclagem isolados, realizados por algumas cidades, Organizações Não-

Governamentais (ONGs), com maior ou menor ênfase para um tipo específico de 

material coletado. 

Tais propostas são ineficazes, já que faltam investimentos e incentivos para torná-las 

uma atividade rentável e duradoura. São feitas também por amadores bem 

intencionados, mas não técnicos e visam, essencialmente, ajudar a uma classe de 

baixa renda e humilde, que buscam nos lixões meios para sua sobrevivência. 

Sendo assim, torna-se fundamental a mobilização de todos os setores da sociedade 

em prol da implantação da cadeia “formal” da reciclagem. 

Uma cadeia responsável não só pela transformação do comportamento e hábitos da 

população, como pela disposição de meios para se fazer a coleta, a separação e a 

venda do material, em grande quantidade, para a indústria recicladora. 

Outro impasse que prejudica a colocação dessa cadeia em prática é a questão fiscal-

tributária. 

As normas da legislação atualmente em vigor não prevêem benefícios para tornar a 

reciclagem atraente às indústrias de grande porte. Os impostos cobrados para os 

insumos reciclados são, via de regra, mais altos que os repassados à produção regular 

de uma mercadoria nova no mercado. 

Além das indústrias recicladoras, há outros destinos ambientalmente corretos para o 

lixo produzido pelas petroquímicas.  
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A utilização do material plástico em construções é prática em diversos países no 

mundo. Desta forma, pela considerável redução de custo que pode ser obtida, 

apresenta-se como solução de problemas atuais nas grandes metrópoles urbanas: 

destinação do lixo produzido e déficit habitacional, além da possibilidade da geração 

de emprego e renda. 

Porém, para um projeto desses dar certo, a coleta seletiva dos materiais e incentivos 

governamentais precisariam ocorrer de fato. 
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2000 2005 

PET - polietileno tereftalato 10,8 11,8 

Frascos e garrafas para uso 
alimentício/hospitalar, cosméticos, 
bandejas para microondas, filmes para 
áudio e vídeo, fibras têxteis, produtos 
de higiene e limpeza,etc. 

PEAD - polietileno de alto densidade 20,1 16,4 

Embalagens para detergentes e óleos 
automotivos, sacolas de 
supermercados, garrafeiras, tampas, 
tambores para tintas, potes, utilidades 
domésticas, etc. 

PVC - policloreto de vinila 18,7 16,2 

Embalagens para água mineral, óleos 
comestíveis, maionese e sucos. Perfis 
para janelas, tubulações de água e 
esgotos, mangueiras, embalagens para 
remédios, brinquedos, bolsas de 
sangue, material hospitalar, etc. 

PEBD - polietileno de baixa densidade 15,0 12,9 

PELBD - polietileno linear de baixa 
densidade 8,2 9,2 

Sacolas para supermercados e butiques, 
filmes para embalar leite e outros 
alimentos, sacaria industrial, filmes 
para fraldas descartáveis, bolsa para 
soro medicinal, sacos de lixo, etc. 

PP - polipropileno 20,1 25,4 

Filmes para embalagens e alimentos, 
embalagens industriais, cordas, tubos 
para água quente, fios e cabos, frascos, 
caixa de bebidas, autopeças, fibras para 
tapetes, utilidades domésticas, potes, 
fraldas e seringas descartáveis, etc. 

PS - poliestireno 7,5 7,0 

Potes para iogurtes, sorvetes e doces, 
frascos, bandejas de supermercados, 
geladeiras (parte interna da porta), 
pratos, tampas, aparelhos de barbear 
descartáveis, brinquedos, etc. 

EVA 1,3 1,1 Solados e entressolas de calçados, 
adesivos hot-melt e blendas. 

Fonte: UNICAMP-IE-NEIT e Abiquim/ABIPLAST 2005.   
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Anexo 2 

Figura 1 - Casa popular de plástico 

 
Fonte: Curadores da Terra, 2006c 

 

Figura 2 - Teto de plástico 

 
Fonte: Curadores da Terra, 2006c 

 

Figura 3- Vigas de plástico 

 
Fonte: Curadores da Terra, 2006c 
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Figura 4 – Telhado de plástico 

 
Fonte: Curadores da Terra, 2006c 

 


