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RESUMO 

 

Diante do cenário global da gestão de resíduos sólidos, observa-se que apesar de 

possuirmos plásticos com alta capacidade de reaproveitamento, eles não são 

orientados para os melhores destinos e com a evolução e aperfeiçoamento dos 

processos, a demanda e produção destes produtos só aumentou, com isso observa-

se o acúmulo de resíduos sólidos gerando diversos impactos ambientais.  

Observando esse cenário, e o senso de urgência expresso pelas organizações 

mundiais nos últimos anos, muitas empresas passaram a adotar medidas de 

economia circular nos seus processos produtivos e internos, com o objetivo de 

diminuir os impactos ambientais causados.  

Por meio dos resultados obtidos foi possível analisar que as principais empresas do 

setor apresentam poucos resultados significativos para uma avaliação qualitativa dos 

indicadores de sustentabilidade. Com isso observa-se que a realização de 

investimentos em sustentabilidade traz aumento de lucro significativo  a um longo 

prazo. Analisando-se os dados de reciclagem obtido principalmente nos últimos 3 

anos tem-se que a mudança de consumo de embalagens em decorrência da COVID-

19 gerou um aumento expressivo de resíduos e em sua maioria plásticos. Entretanto, 

esse aumento não foi devidamente controlado pelas gestões municipais devido à falta 

de recursos. Fica evidente que no país a gestão de resíduos sólidos ainda é muito 

ineficaz sendo um dos principais locais de destino os lixões que causam sérios 

problemas ambientais.   

 

 

 

Palavras-Chave: plásticos; sustentabilidade; economia circular. 
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ABSTRACT 

 

Because of the global scenario of solid waste management, it is observed that despite 

having plastics with high reuse capacity they are not directed to the best destinations, 

and with the evolution and improvement of processes, the demand and production of 

these products have only increased, and with this we observe the accumulation of solid 

waste generating various environmental impacts.  

Observing this scenario, and the sense of urgency expressed by global organizations 

in recent years, many companies have started to adopt circular economy measures in 

their production and internal processes, aiming to reduce the environmental impacts 

caused.  

Through the results obtained it was possible to analyze that the main companies of the 

sector present few significant results for a qualitative evaluation of sustainability 

indicators, with the data obtained it was possible to observe that making investments 

in sustainability brings significant profit increase and in the long term. And analyzing 

the recycling data obtained mainly in the last 3 years it is possible to see that the 

change in packaging consumption due to COVID-19 generated a significant increase 

in waste, mostly plastic. But this increase was not properly controlled by the municipal 

administrations due to lack of resources. It is evident the country the management of 

solid waste is still very ineffective and one of the main places of destination are the 

dumps that cause serious environmental problems.  

 

Keywords: plastics; sustainability; circular economy. 

 

 

 

 

  



8 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Simbologia utilizada para identificação de materiais plásticos pela NBR 13230 .................. 15 
Figura 2 - PET .................................................................................................................................................... 15 
Figura 3 - Polietileno ......................................................................................................................................... 16 
Figura 4 -Família do Polietileno ....................................................................................................................... 16 
Figura 5 - PVC .................................................................................................................................................... 17 
Figura 6 - Polipropileno ..................................................................................................................................... 17 
Figura 7 - Poliestireno ....................................................................................................................................... 18 
Figura 8 - Ciclo de vida ..................................................................................................................................... 18 
Figura 9 - Volume estimado de resíduos plásticos em áreas marinhas .................................................... 21 
Figura 10 - Problemas de saúde desenvolvidos pela ingestão de plásticos ............................................ 21 
Figura 11 - Diagrama de Borboleta para economia circular........................................................................ 24 
Figura 12 - Objetivos de desenvolvimento sustentável ............................................................................... 27 
Figura 13 - Objetivos de desenvolvimento sustentável apresentado em (%) .......................................... 27 
Figura 14 - As 20 maiores empresas produtoras de plásticos no mundo ................................................. 29 
Figura 15- Os 20 países que mais consomem plásticos no mundo .......................................................... 29 
Figura 16 - Distribuição da produção de plásticos descartáveis no Brasil ................................................ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 - Comparação entre a receita líquida e os investimentos em proteção ambiental da 
Braskem ............................................................................................................................................................... 33 
Gráfico 2 - Comparação entre a receita líquida e os investimentos em proteção ambiental da Sabic 33 
Gráfico 3 - Dados de resíduos de produção.................................................................................................. 34 
Gráfico 4 - Energia consumida ........................................................................................................................ 35 
Gráfico 5 - Comparação mensal dos volumes de reciclagem entre 2019 e 2021 ................................... 40 
Gráfico 6 - Variação da reciclagem de plástico nos anos de 2020 e 2021 ............................................... 41 

 

  



10 

 

LISTA DE TABELAS  

Tabela 1 - Toneladas de plásticos reciclados leiloados nos anos de 2019 a 2021 ................................. 38 
  



11 

 

 

Sumário 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 12 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................... 14 

JUSTIFICATIVA ........................................................................................................ 14 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 15 

  3.1 PLÁSTICOS ...................................................................................................... 15 

  3.2 AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA .................................................................... 18 

  3.3 COLETA SELETIVA .......................................................................................... 19 

  3.4 IMPACTOS AMBIENTAIS ................................................................................. 20 

  3.5 ECONOMIA CIRCULAR .................................................................................... 23 

  3.6 INICIATIVAS ..................................................................................................... 25 

  3.7 SUSTENTABILIDADE ....................................................................................... 26 

  3.8 ANÁLISE DE MERCADO – PRODUÇÃO E CONSUMO DE PLÁSTICOS ....... 29 

4 METODOLOGIA .................................................................................................... 31 

5  RESULTADOS ...................................................................................................... 32 

       5.1 AVALIAÇÃO DESCRITIVO- ANALÍTICA DAS EMPRESAS ........................ 32 

       5.2  INICIATIVAS DE RECICLAGEM ................................................................. 37 

6  CONCLUSÃO ........................................................................................................ 43 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 44 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os plásticos são materiais muito presentes no cotidiano de diversas formas. O seu 

surgimento data do período dos faraós, cerca de 2000 anos A.C, quando se amolecia 

carapaça de tartarugas em óleo quente para moldar na forma desejada e com isso 

desenvolver utensílios e enfeites. Porém, os plásticos sintéticos como conhecemos 

hoje remontam dos anos de 1907, descoberta feita pelo Dr. Leo H Baekeland, por 

meio da reação química do fenol e formaldeído. Dessa reação surgiu um material que 

foi denominado baquelite. Após essa descoberta surgiram diversas empresas que 

destinaram os seus esforços para a produção de compostos fenólicos e assim a 

indústria plástica se consolidou no mundo (LOKENSGARD,2014). 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias e dos benefícios que os plásticos 

apresentam em relação aos demais materiais no mercado, a sua produção se tornou 

exponencial e por diversos anos não foram levados em conta os impactos ambientais 

que os plásticos poderiam causar.  

Diante do cenário global apresentado na década de 70 por conta dos conflitos como 

a guerra do Vietnam e por conta de um dos maiores desastres ambientais dos Estados 

Unidos, o rompimento da plataforma petrolífera de Union Oil no canal de Santa 

Bárbara na Califórnia. Com os problemas ambientais causados pelo rompimento da 

plataforma movimentos sociais em prol das causas ambientais se iniciaram (NPR) 

.Por conta disso em 1970 foi criado o “Dia da Terra” como forma de sinalizar a 

conscientização e preocupação com o meio ambiente (LOKENSGARD,2014). 

Quando analisamos o cenário mundial, dados do índice Plastic Waste Makers 

mostram que atualmente cerca de 20 empresas são responsáveis por 55% da 

produção mundial de plásticos. Os países que mais contribuem para o mercado 

atualmente são os Estados Unidos e Australia gerando um consumo de em média 50 

kg de plásticos por pessoa em um ano. Muito dessa produção se deve ao alto 

investimento das instituições financeiras. Segundo o índice, cerca de 60% desses 

investimentos, que chegam a 30 bilhões de dólares são realizados por bancos. Com 

isso iniciativas de reciclagem e sustentabilidade são pouco expressivas, devido à 

demanda de gerar produtos lucrativos e de baixo custo. Olhando para o cenário 

nacional, atualmente, na questão de produção de plásticos, o Brasil se encontra em 

9ª posição no ranking de produção. Mas em relação ao consumo o Brasil atualmente 
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é um dos maiores consumidores de plásticos do mundo ficando em 4° lugar perdendo 

apenas para Estados Unidos, China e Índia (PNUMA,2021). 

Em São Paulo, devido ao aumento das atividades industriais no Estado, houve um 

crescimento populacional e consequentemente um aumento na geração de resíduos. 

Por meio de acompanhamentos e ações de controle da poluição ambiental realizados 

pela CETESB nos últimos 24 anos no Estado percebe-se que houve uma evolução 

nos descartes de resíduos sólidos.  Mas quando se realiza a comparação do período 

de 2019/2020, ou seja, anterior e durante a pandemia, o relatório mostra que o avanço 

no processo de reciclagem e melhor adequação de resíduos acabaram sendo 

realizados de maneiras inadequadas por meio dos gestores públicos municipais. Muito 

se deve ao fato dos esforços dos municípios em combater os efeitos causados pela 

COVID-19 destinando boa parte dos esforços para a área da saúde e não para o 

gerenciamento de resíduos (CETESB,2021). 

Como alternativa para contornar os impactos ambientais gerados pela produção 

desenfreada de compostos plásticos, as empresas têm adotado medidas mais 

sustentáveis com o objetivo de diminuir o consumo de matérias-primas fósseis e 

substituir por materiais com maior duração, reciclados e reutilizados para gerar um 

desenvolvimento econômico mais sustentável. Para isso, denomina-se o nome de 

economia circular, a qual nos últimos anos tem sido bem impulsionada por diversos 

setores industriais. Mas nas indústrias plásticas ainda é vista com certa barreira devido 

ao fato de o mercado financeiro ainda não considerar a sua implementação uma boa 

forma de investimento (CETESB,2021). 
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2 OBJETIVOS 

Neste trabalho de conclusão de curso tem-se por objetivo avaliar as ações de 

empresas benchmark da indústria de plásticos sobre a remanufatura e indicadores de 

economia circular. 

Justificativa 
 

Os plásticos são materiais poliméricos de origem natural ou sintética que em geral são 

de derivados de petróleo, os quais com o desenvolvimento e as altas demandas de 

mercado se tornou um uma boa alternativa de embalagem para diversos produtos 

desde alimentos, bebidas até como constituinte peças automotivas. Isso se deve à 

sua grande diversidade, custo e menor emissão de gases nocivos no meio ambiente. 

Diante do cenário global da gestão de resíduos sólidos, observa-se que apesar de 

possuirmos plásticos com alta capacidade de reaproveitamento, eles não são 

orientados para os melhores destinos e com a evolução e aperfeiçoamento dos 

processos a demanda e produção destes produtos só aumentou, com isso observa-

se o acúmulo de resíduos gerando diversos impactos ambientais.  

Observando esse cenário, e o senso de urgência expresso pelas organizações 

mundiais, nos últimos anos muitas empresas passaram a adotar medidas de 

economia circular nos seus processos internos com o objetivo de diminuir os impactos 

ambientais causados, além disso se tornar uma oportunidade de gerar lucro. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

3.1 PLÁSTICOS 
Os plásticos são materiais produzidos a partir de ligações moleculares orgânicas pelo 

qual são produtos da transformação ou síntese de compostos naturais. São 

caracterizados por serem materiais deformáveis sendo produzidos sobre específicas 

condições (de calor e pressão) ou sendo moldados (W Michaeli,1995). 

Os plásticos podem ser classificados de três formas: termoplásticos, duroplásticos e 

elastômeros. Os termoplásticos, que abrangem a maior parte dos plásticos, são 

caracterizados por serem facilmente solubilizados em diversos solventes, por 

poderem ser fundidos diversas vezes e por serem sensíveis a variações de 

temperatura. Os duroplásticos são rígidos, não deformáveis e não fusíveis, porém 

apresentam estabilidade térmica. Os elastômeros apresentam estrutura molecular 

encadeada e com espaços vazios que permite em temperatura ambiente apresentar 

estado elástico, não são fusíveis e são insolúveis. (W Michaeli,1995). 

Entre os tipos de termoplásticos mais utilizados temos o PET, PEAD, PVC, PEBD, PP 

e PS a suas identificações seguem a NBR 13.230 que padroniza a forma de 

identificação desses materiais para universalizar a sua identificação e 

consequentemente a sua reciclagem (ABNT,2008). 

  

Figura 1 – Simbologia utilizada para identificação de materiais plásticos pela NBR 13230 

 

 

Fonte: (CETESB,2016). 

O PET ou Tereftalato de Polietileno é um dos mais utilizados em embalagens de 

alimentos e principalmente em bebidas é um termoplástico, pode ser refundido e  

remoldado diversas vezes, contribuindo assim de maneira significativa com a 

reciclagem. Sendo um polímero produzido industrialmente por meio da reação do 

ácido tereftálico e o etilenoglicol (AL Mateus, 2007). 

Figura 2 - PET 
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Fonte: OLIVEIRA, et al, 2008. 

Com isso o PET é caracterizado por apresentar uma boa resistência físico-química, 

excelente barreira contravapores, transparência e brilho. O método utilizado para dar 

forma ao polímero e desenvolver a embalagem, no caso do PET, é a injeção porque 

nela  é possível obter um melhor acabamento em espaços de rosca e em superfícies 

de vedação dando uma excelente performance em sistemas de fechamento de 

embalagens (OLIVEIRA, et al, 2008). 

Figura 3 - Polietileno 

 

Fonte: OLIVEIRA, et al, 2008. 

O polietileno é um termoplástico obtido da polimerização do etileno, caracterizado por 

possuir uma boa resistência físico-química, mas apresenta incompatibilidade com 

solventes e tensoativos estes compostos em contato com o polietileno diminuem a 

sua resistência (F Coutinho, 2003). 

A partir do polietileno é possível obter diversos tipos de compostos sendo as suas 

principais estruturas ramificadas ou lineares, homopolímeros ou copolímeros e assim 

por diante como é possível observar pela Figura 4. 

Figura 4 -Família do Polietileno 
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Fonte: OLIVEIRA, et al, 2008. 

Dos diversos tipos de produtos que podem ser obtidos do polietileno destaca- se o 

PEAD e o PEBD. O PEAD é um polietileno de alta densidade caracterizado por ter 

uma resina de grande resistência física devido a sua cadeia polimérica ser longa e 

linear, sendo destinado ao uso em embalagens rígidas. O PEBD é um polietileno de 

baixa densidade que é caracterizado por ser mais solúvel que o PEAD garantindo uma 

maior flexibilidade, é constituído de uma estrutura ramificada. Sendo muito aplicado 

no desenvolvimento de tampas flexíveis ou em frascos colapsáveis (OLIVEIRA, et al, 

2008). 

Figura 5 - PVC 

 

Fonte: OLIVEIRA, et al, 2008. 

O poli(cloreto de vinila) ou PVC é um polímero obtido da reação de polimerização do 

cloreto de vinila. Caracterizado por ser um composto muito versátil ele apresenta 

diversas aplicações no mercado, sendo utilizado na construção civil e entre outras 

aplicações.  Entre as principais vantagens de sua utilização é a boa resistência físico-

química, baixo custo e uma longa vida útil (FA Medeiros, 2013).  

 

 

 

Figura 6 - Polipropileno  

 

Fonte: OLIVEIRA, et al, 2008. 

 O Polipropileno é o produto da reação de polimerização do propeno. Apresenta uma 

resistência a vapores d’água, óleos, gorduras e a produtos químicos, possui boa 

estabilidade térmica, resistência física garantindo que não possua  fissuramento 

quando exposto a  tensão. Mas apresenta pouca resistência a altas temperaturas, sob 
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essas condições o polímero desencadeia um processo de degradação oxidativa  

(Sarantópoulos et al, 2002). 

Por ser um polímero com bom valor de mercado e características químicas atrativas 

ele vem sendo uma matéria prima importante para o mercado sendo uma excelente 

alternativa na substituição das outras matérias primas utilizadas nas indústrias 

automotivas, eletrônicas e entre outros mercados  (ROSA et al., 2007). 

Figura 7 - Poliestireno 

 

 

Fonte: OLIVEIRA, et al, 2008. 

 

 O poliestireno é um termoplástico obtido da reação de polimerização do estireno puro, 

pois a presença de contaminantes no processo reacional interferem diretamente no 

peso molecular. Ele  pode ser encontrado no mercado sendo  comercializado de  3 

formas: como cristal (acessível a adição de colorantes, possui alto brilho e 

transparência), poliestireno expandido (EPS) comercialmente mais conhecido por 

isopor, sendo muito utilizado para proteção das embalagens e isolamento térmico. E 

o poliestireno de alto impacto (HIPS) que é uma combinação do poliestireno com 

elastômeros de polibutadieno (BNDS,2002). 

 

3.2 Avaliação do ciclo de vida  
O método de avaliação do ciclo de vida tem como foco analisar cada etapa do sistema 

produtivo de forma individualizada, com intuito de não desviar os impactos ambientais 

decorrentes do processo para outros ciclos de vida. A aplicação dessa metodologia é 

importante para garantir uma melhor finalidade para os produtos utilizados, 

aprimorando desde a produção até sua disposição final (CETESB,2016). 

  

Figura 8 - Ciclo de vida 
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Fonte: (CETESB,2016). 

Os estudos sobre essa avaliação começaram em 1960 em decorrência da “crise do 

petróleo” que despertou a preocupação da sociedade sobre o limite da extração e 

consumo de recursos naturais e minerais. Mas os seus estudos somente ganharam 

força em 1990 em decorrência das normalizações por meio da NBR ISO 14040 que 

impulsionam seu estudo e desenvolvimento atualmente (L COLTRO,2007) . 

A aplicação de métodos de avaliação de impactos ambientais como a AVC é de 

extrema importância pois permite compreender problemas ambientais complexos de 

maneira objetiva, podendo obter mais clareza nas tomadas de decisão (L 

COLTRO,2007).  

 

 

 

3.3 Coleta seletiva 
A coleta seletiva é um método de descarte de materiais como papel, metais, vidros e 

plásticos garantindo que estes tenham sua separação prévia. A partir da coleta desses 

materiais eles passam por um processo de triagem, prensagem, moagem e 

enfardamento. Com o material processado ele é vendido para as indústrias 

recicladoras e dessa forma volta para o processo produtivo (CETESB,2016). 

No Brasil aplica-se principalmente quatro tipos de coletas seletivas. A coleta porta-a-

porta que é a coleta realizada tal qual a de lixos comuns, realizada em momentos mais 

específicos. Tem a coleta voluntária onde o indivíduo leva por conta própria os 
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materiais recicláveis em pontos de descarte. Possuem postos de recebimentos que 

podem ser para reciclados, mas normalmente destina-se para produtos específicos 

como resíduos de óleos, pneus, pilhas, eletrônicos e entre outros. E os catadores de 

reciclados, que segundo dados da MNCR (Movimento Nacional dos Catadores de 

Materiais Reciclados) realizada em 2017, estima que cerca de 800 mil catadores 

atuem no Brasil, sendo destas 70% mulheres. Por meio do levantamento do MNCR 

cerca 90% de tudo que é reciclado atualmente é oriundo da coleta realizada pelos 

catadores. Com isso percebe-se que, por mais que tenha maneiras distintas de coleta 

algumas mais automatizadas e rápidas a que acaba contribuindo para a 

sustentabilidade e com o processo de reciclagem acaba sendo de um trabalho manual 

(CETESB,2016).  

 

 

3.4 Impactos Ambientais  
 

Os plásticos estão presentes no nosso cotidiano intensamente, desde a sua produção 

até o seu descarte. A sua produção ocorre em larga escala desde a década de 50, 

mas ao longo de todo esse tempo pouco de analisou sobre os possíveis impactos 

ambientais que essa produção poderia causar.  Os plásticos levam em média cerca 

de  400 anos para se decompor na natureza, devido ao mal planejamento de descarte 

desse composto muitos acabam sendo destinados para leitos de rios, florestas nativas 

e entre outros espaços. Por conta da exposição destes materiais na natureza muitos 

destes plásticos acabam sendo ingeridos pelos animais, gerando problemas de saúde 

e até causando a sua morte (PNUMA,2021). 

Diante deste cenário e da preocupação com os problemas ambientais, a ONU 

(Organização das Nações Unidas) criou em 15 de dezembro de 1972 o PNUMA 

(Programa Nacional das Nações Unidas para o meio ambiente) sendo esse órgão o 

responsável por organizar e incentivar um compromisso dos países em manter uma 

agenda global com o intuito de aumentar a conscientização com o meio ambiente e 

direcionar ações de precaução (PNUMA,2021). 

 Nos últimos anos os resíduos plásticos têm se tornado uma preocupação global e por 

conta disso foi desenvolvido o relatório ( “Da Poluição à Solução: Uma Análise Global 

sobre Lixo Marinho e Poluição Plástica “) nele apresenta-se  um estudo aprofundado 
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sobre os impactos gerados pelos plásticos na fauna marinha e para vida humana 

(PNUMA,2021). 

No relatório observa-se que os impactos gerados pela produção dos plásticos estão 

desde a sua produção até quando chegada deles aos mares. Quando analisa-se os 

impactos gerados na vida marinha, observa-se que a presença dos plásticos nos 

mares gera uma série de problemas de saúde como distúrbios comportamentais, 

asfixia e fome (PNUMA,2021). 

Além da contaminação por conta da produção também temos a poluição em 

decorrência do pós-consumo. Verificando os resíduos originados principalmente pelas 

microesferas de plásticos, resíduos originados das indústrias cosméticas, dos 

resíduos das fibras sintéticas por conta da lavagem e produção de roupas, do atrito 

gerado pelos pneus e o descarte inadequado de tintas acrílicas todos esses processos 

compõem um enorme volume de microesferas de plásticas  que quando chegam nos 

mares formam uma película em sua superfície que impedem a exposição de luz e com 

isso prejudica o  desenvolvimento da vida marinha (PNUMA,2021). 

Figura 9 - Volume estimado de resíduos plásticos em áreas marinhas 

 

Fonte: Iwanicki, 2020. 

Estima-se que no Brasil cerca de 800 espécies de mamíferos, aves marinhas, peixes 

e tartarugas estão sendo impactadas pelos resíduos plásticos. As principais vias de 

envio destes resíduos aos oceanos é os lixos que são descartados nas ruas, quando 

eles são absorvidos pelos sistemas de drenagem podem acabar parando nos mares 

por meio de emissários. Os lixos presentes em aterros e lixões quando acometidos 

por chuvas ou ventos podem levar os resíduos para córregos e rios. E pelo descarte 

inadequado de produtos industriais (Iwanicki,2020). 

Figura 10 - Problemas de saúde desenvolvidos pela ingestão de plásticos 
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Fonte: (PNUMA,2021). 

 

Quando analisamos os impactos gerados na vida humana, os resíduos plásticos estão 

presentes no ar, água e até mesmo em alimentos como o sal de cozinha. A ingestão 

destes resíduos pode causar alterações hormonais, distúrbios de desenvolvimento, 

problemas reprodutivos e até câncer (PNUMA,2021). 

Além dos aspectos ambientais, a contaminação dos mares acarreta diretamente no 

turismo das cidades costeiras no mundo. As economias costeiras dependem do 

dinheiro gerado pelo turismo. Mas com o aumento da poluição dos mares nos últimos 

tempos muitas localidades estão ameaçadas pela alta presença de resíduos em suas 

costas marinhas e pela alta mortalidade da vida aquática (PNUMA,2021). 

Olhando por uma outra perspectiva o processo industrial também contribui para um 

deslocamento populacional para regiões onde se instalam essas indústrias, porém 

esse crescimento não vem acompanhado de condições financeiras de qualidade e de 

políticas públicas que garantam serviços de qualidade para as pessoas. Com isso, 

regiões próximas a leitos de rios e vegetação nativa acabam sendo o principal destino 

de moradia dessas pessoas, por conta do baixo custo de vida. Como essas áreas não 

apresentam a devida estrutura para o acomodamento o descarte de resíduos é 

realizado de maneira inadequada sendo destinada para os corpos d’água. Sendo 

assim atitudes como essas geram os incidentes ambientais vivenciados 
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cotidianamente como as enchentes, assoreamento, contaminação dos corpos d’água, 

proliferação de vetores de transmissão de doenças e entre outros problemas (CA 

Mucelin, M Bellini,2008). 

 

 

 

 

3.5 Economia Circular 
 

Como alternativa para contornar os impactos ambientais gerados pela produção 

desenfreada de compostos plásticos, as empresas têm adotado medidas mais 

sustentáveis com o objetivo de diminuir o consumo de matérias-primas vivas e 

substituir por materiais com maior duração, reciclados e reutilizados com o intuito de 

gerar um desenvolvimento econômico mais sustentável. Para isso denomina-se o 

nome de economia circular (PORTAL DA INDUSTRIA). 

O conceito de economia circular surgiu em 1989 por meio de um artigo publicado por 

David W. Pearce e R. Kerry Turner. Neste documento, eles perceberam que a 

economia não considerava a reciclagem como parte integrante do processo de 

produção e a terra tinha apenas um papel secundário sendo o espaço destinado para 

o descarte do lixo. Assim, para os ambientalistas tudo deveria funcionar em ciclos, 

algo que hoje é utilizado em um ciclo é reutilizado e aplicado em outro 

(Bluevision,2018). 

Dessa forma, a economia circular vem como uma importante ferramenta para 

soluções de problemas globais nas mudanças climáticas, na poluição e 

desmatamento. Segundo Ellen Macarthur, fundadora da instituição que tem como 

principal foco a divulgação de iniciativas e benefícios da economia circular, para que 

ela prospere devemos nos questionar e nos preocupar com todo o ciclo de produção 

daquilo que utilizamos. Assim gerar um pensamento crítico sobre os resíduos, não 

levando em conta somente seu desenvolvimento, mas também com o seu descarte. 

Dessa forma, conseguimos lidar com dois dos principais problemas ambientais 

acarretados pelo consumo desenfreado dos insumos, melhorando o problema das 

mudanças climáticas e da diminuição da biodiversidade, apenas impulsionando a 

conscientização social sobre tema 

(Ellen Macarthur Foundation,2022). 
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Figura 11 - Diagrama de Borboleta para economia circular 

 

Fonte: ( Ellen Macarthur Foundation,2022). 

 

A partir da figura observa-se como funciona o fluxo das matérias-primas por meio da 

perspectiva técnica e biológica. Na perspectiva técnica os materiais e produtos 

permanecem em constante circulação passando por processos de reparo, reuso, 

remanufatura e reciclagem. No ciclo biológico, os nutrientes dos materiais 

biodegradáveis são retornados a Terra para regerar-se. Para o sistema de disposição 

dos dados dá-se o nome de diagrama de borboleta  

(Ellen Macarthur Foundation,2022). 

 

No Brasil, segundo dados no Ministério de Desenvolvimento Regional, a economia 

circular é uma importante ferramenta para a economia nacional como forma de 

desenvolver novas modalidades de negócio que geram investimentos e empregos 

(MDR). 

Mas apesar dessa grande oportunidade de negócio, o Brasil apresenta alguns 

desafios, entre eles está o fato de a coleta seletiva estar presente em apenas 73% 
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dos municípios e dessa forma os espaços de destinação final dos resíduos veem 

sendo cada vez mais sobrecarregados (Abrelpe,2020).   

Como forma de incentivar medidas de logística reversa, em 2 de agosto de 2010 foi 

instaurada a Lei nº 12.305 que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS). Apesar do desenvolvimento dessa lei na última década as taxas de 

reciclagem na perspectiva nacional estão inferiores a 4%, isso se deve ao fato de não 

possuirmos uma estrutura de mercado capaz de absorver essa demanda, apesar de 

nos últimos anos terem sido realizadas ações e campanhas de conscientização 

(MDR). 

Já na perspectiva mundial, analisando as medidas adotadas pelos países da União 

Europeia, China e Chile, a implementação da economia circular nesses países foi 

realizada inicialmente no setor de resíduos sólidos por meio de metas quantitativas, 

levando em consideração o foco e preocupação mais latente seja na perspectiva 

ambiental, econômica ou social. Esses países possuem um incentivo ao design mais 

sustentável e ao desenvolvimento de uma bioeconomia, com o intuito de reduzir o uso 

de embalagens. Além disso, investem em pesquisas e tecnologia voltadas para 

redução desses impactos. Essas medidas promovem impactos sociais, econômicos e 

políticos porque a implementação dessas medidas não traz apenas benefícios 

ambientais, mas incentivam ações que contribuem para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU que é uma meta global (CEPRI). 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 INICIATIVAS 
Quando olhamos para as ações que poderiam ser tomadas para reduzir os impactos 

gerados pela utilização de plásticos em muitos países tem-se desenvolvido iniciativas 

sustentáveis que contribuem para a redução de consumo. 

Na Alemanha foi instituído um sistema nacional para o depósito e devolução de 

garrafas. O sistema consiste na implementação de postos de devolução por meio de 

máquinas e pontos de vendas. Com a devolução das garrafas o consumidor pode ser 

reembolsado em € 0,08 ou € 0,15. Após isso as garrafas passam por um processo de 
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higienização e voltam para outros consumos. Medida semelhante também é adotada 

para copos de café só que neste caso o consumidor paga o equivalente a € 1 para 

obter um copo de polipropileno reutilizável nos tamanhos de 200 ml, 300 ml ou 400 

ml. Mas se o cliente depositar o copo em algum posto de coleta credenciado ele obtém 

seu dinheiro de volta. Para as empresas é inserida uma taxa para aquisição do 

serviço, assim os copos podem ser utilizados em média mil vezes (Iwanicki,2020). 

Nos Estados Unidos, na cidade de Austin tem-se o objetivo de atingir a meta de 

resíduo zero até 2040 e uma iniciativa desenvolvida pela cidade é o desenvolvimento 

de uma plataforma online de troca de matérias. Dessa maneira espera-se diminuir a 

dependência dos aterros, diminuindo os gastos públicos e impulsionando a divulgação 

de empresas locais (Ellen Macarthur Foundation,2019). 

 

 

3.7 SUSTENTABILIDADE 
A preocupação com o meio ambiente surge em decorrências de vários eventos 

marcantes que marcaram meados do século XX colocando em xeque para a 

sociedade o futuro do meio ambiente. Entre os acidentes temos o da usina nuclear de 

Chernobyl, na antiga União Soviética e o acidente de Bhopal na Índia. Despertando 

um alerta na população em relação a como lidar com o desenvolvimento e meio 

ambiente (HM Van Bellen,2005).  

Diante dessa questão em 1972 foi realizada a Conferência de Estocolmo, evento que 

contou com a participação de 113 países. Nele foi discutido e constatado que os 

impactos ambientais geram consequências globais e elas se prolongam em uma 

escala exponencial. Também se constata que os recursos naturais são finitos e que 

medidas devem ser tomadas para atender as demandas industriais e de crescimento 

populacional. Como resultado dessa conferência foi elaborado a Declaração de 

Estocolmo onde constam 26 princípios que norteiam os principais pontos discutidos 

no evento afim de garantir a população qualidade de vida e promover a preservação 

da natureza e, mas como forma de impulsionar essa iniciativa cria-se o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente ou PNUMA (CETESB). 

Dessa forma o conceito de desenvolvimento sustentável consiste em avaliar a ligação 

entre sistema econômico humano e o ecológico. Dessa maneira para que o processo 

seja sustentável ele deve garantir que as necessidades de desenvolvimento e 

crescimento humano ocorram sem acabar com a diversidade. Com isso espera-se 
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que os fatores sociais, ambientais e econômicos fiquem em equilíbrio (HM Van 

Bellen,2005). 

Como forma de atingir esse equilíbrio e garantir um desenvolvimento sustentável o 

PNUMA junto com os países e partes interessadas desenvolveram 17 objetivos de 

desenvolvimento sustentável com a meta de ser atingida até 2030 (UNEP). As metas 

a serem atingidas constam na Figura 12. 

Figura 12 - Objetivos de desenvolvimento sustentável 

 

Fonte: ONU Brasil. 

 

No Brasil atualmente todas os objetivos já foram iniciados, metas que apresentam 

maior desenvolvimento é os objetivos 6, 7 e 9. Para cada objetivo são aplicados 

indicadores que norteiam o processo de desenvolvimento.  

 

 

Figura 13 - Objetivos de desenvolvimento sustentável apresentado em (%) 
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Fonte: ODS. 

 

Na Figura 13 é apresentado os ODS, os dados em verde representam indicadores já 

desenvolvidos, os em amarelo dados em análise, em azul é representado os 

indicadores sem dados e em cinza indicadores que não se aplicam ao Brasil. Por meio 

dos resultados apresentados na ODS muitas das demandas latentes no país que 

designam a qualidade de vida principalmente (como a erradicação da fome, acesso a 

saneamento básico, igualdade de gênero e entro outras), ficam evidentes e 

demandam a ação de políticas públicas para garantirmos a evolução dessas metas. 
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3.8 Análise de Mercado – produção e consumo de plásticos 
Os plásticos estão presentes em diversas atividades do nosso cotidiano e períodos 

de pandemia e isolamento social a sua demanda se tornou ainda mais presente. Fora 

as demandas de consumo a produção industrial de plásticos na cadeia mundial 

também tem destinado seus esforços voltados para a produção dos plásticos 

descartáveis ou uso único. Entre as principais multinacionais destaca-se a 

ExxonMobil, Sinopec e Dow que juntas são responsáveis pela produção de 16 % de 

todo os plásticos que é consumido globalmente e quando olhamos para as 20 maiores 

empresas essa produção é responsável pelo equivalente a 55%. Entre os principais 

países produtores temos os Estados Unidos e China (MINDEROO FUNDATION). 

Figura 14 - As 20 maiores empresas produtoras de plásticos no mundo 

 

Fonte: MINDEROO FUNDATION. 

Mas avaliando não somente as empresas, mas sim a relação de produção e consumo 

global por cada habitante os dados mostram que em relação a quantidade produzido 

pela quantidade consumida os países que mais consomem plásticos é a Australia, 

Estados Unidos e Corea do Sul. Diante desses dados percebe-se que as regiões onde 

se encontram as empresas que mais produzem acabam desencadeando um maior 

consumo per capita. 

 

Figura 15- Os 20 países que mais consomem plásticos no mundo 
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Fonte: MINDEROO FUNDATION. 

No Brasil cerca de 6,7 milhões de toneladas de plásticos são produzidos anualmente. 

Sendo destes 2,93 milhões de toneladas direcionadas para plásticos de uso único 

desses plásticos descartáveis 87% são destinados para a utilização em embalagens 

e apenas 13% são utilizados para produtos descartáveis como é possível analisar pela 

Figura 16 (Iwanicki, 2020). 

Figura 16 - Distribuição da produção de plásticos descartáveis no Brasil 

 

Fonte: Iwanicki, 2020. 

 

 

Esse mercado tem gerado no Brasil um faturamento de 38,5 bilhões de reais anuais, 

segundo dados Ministério da Economia de 2018. Sendo um setor importante na 

geração de empregos e na expansão econômica no país (SINDIPLAST). 
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4 Metodologia  

 

O desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso consistiu na avaliação 

diagnóstica e descritivo-analítica das medidas adotadas pelas indústrias de plásticos 

por meio de captura de indicadores-chave nos relatórios de sustentabilidade das 

empresas em seus websites, destacando-se as iniciativas e atividades desenvolvidas 

pelas empresas Braskem e Sabic por serem multinacionais instaladas no Brasil e que 

apresentam grande relevância no segmento de indústrias plásticas. Além disso, 

realizou-se um prognóstico da reciclagem de plástico no Brasil em função das 

experiências de outros países. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Avaliação descritivo- analítica das empresas 

 
O desenvolvimento dos resultados apresentados neste trabalho consiste na análise 

de dados obtidos de relatórios de sustentabilidade de empresas na produção de 

termoplásticos, a partir de dados disponibilizados pelas companhias anualmente em 

seus websites. 

Para a avaliação foram escolhidas as empresas Braskem e a Sabic como referência 

por serem empresas concorrentes e por apresentarem um melhor detalhamento de 

atitudes e ações sustentáveis. Inicialmente esperava-se realizar a comparação com 

as maiores produtoras de termoplásticos do mundo, porém ao realizar o levantamento 

destes dados nos relatórios de sustentabilidade apresentados pelas empresas nos 

últimos anos, depara-se com o fato de que  boa parte das informações eram 

destinadas aos dados de desempenho econômico e as informações de 

sustentabilidade ficaram evidenciadas porém não foram apresentadas ações e 

atitudes contínuas de ferramentas e métodos de exploração e produção sustentável. 

Com isso não é possível avaliar quais os caminhos, ações, projetos e atitudes 

tomadas pela empresa para atingir a meta de sustentabilidade.  

Entre as empresas que se esperava um maior detalhamento e informações era a Dow 

mas como as informações eram poucas, acabou se escolhendo a Sabic que apresenta 

resultados de mercado semelhantes ao da Braskem e apresenta resultados de 

sustentabilidade mais detalhados tal qual a Braskem.   

O consumo sustentável tornou-se um ponto de observação importante, muitas 

indústrias produtoras de plásticos consideram alternativas de reciclagem e 

remanufatura inconsistente com a desenvolvimento e crescimento econômico. Dessa 

forma, pouco se observa de resultados apresentados pelas empresas nos últimos 

anos, sendo algumas delas integrantes do acordo da ONU de atingimento de metas 

até 2030. 

Diante do exposto foi feita avaliação dos dados de sustentabilidade apresentados pela 

Sabic e Braskem extraindo os indicadores chaves de sustentabilidade que elas 

apresentaram ao longo dos últimos anos. 

Avaliando os relatórios de sustentabilidade desenvolvidos pela Braskem e Sabic nos 

últimos anos foi possível extrair as seguintes informações. No Gráfico 1 e 2, é 
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realizada a extração dos dados de investimentos e gastos em proteção ambiental 

realizados pela companhia comparada com a receita líquida obtida pela empresa 

naquele mesmo ano. 

 

Gráfico 1 - Comparação entre a receita líquida e os investimentos em proteção ambiental da 
Braskem 

  

Fonte: Braskem - Adaptado pela autora. 

 

 

 

Gráfico 2 - Comparação entre a receita líquida e os investimentos em proteção ambiental da Sabic 

 

Fonte: Sabic – Adaptado pela autora. 
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A partir dos dados é possível observar que os investimentos e a receita líquida 

apresentam uma certa correlação indicando que os gastos com proteção e ações 

ambientais podem ser aplicadas como forma expressiva para o crescimento da 

companhia. Nos anos que os investimentos em proteção ambiental foram maiores, 

eles impulsionaram de maneira exponencial o lucro. Para Claro e Claro (2014) a 

realização de investimentos estratégicos adotados pelas empresas quando aplicados 

tendem a usufruir destes resultados no ano seguinte, como é possível notar nos 

resultados obtidos para as empresas analisadas. 

 

Segundo Suplitz e de Bem Noro (2012) para que a empresa apresente uma melhora 

nos indicadores de sustentabilidade esse processo tem que ser realizado por meio de 

uma melhoria contínua de todos os processos que estejam atrelados às três 

dimensões da sustentabilidade (econômicas, sociais e ambientais)  trazendo 

benefícios em todas as camadas da empresa, processo e para a sociedade. 

 

Diante disso realiza-se uma comparação entre a Braskem e a Sabic para dimensionar 

a diferença da produção de rejeitos de processo e do consumo de energia 

demandados pelas empresas, sendo estes os indicadores que apresentavam maior 

detalhamento e embasamento para o desenvolvimento da análise comparativa   

A partir dos desempenhos apresentados pelas empresas é possível notar no geral 

ambas as empresas apresentam resultados sólidos com pouca variação no decorrer 

dos últimos anos. Mas a Braskem apresenta consumo de energia e produção de 

resíduos consideravelmente inferior, denotando um uso mais sustentável desses 

recursos. 

Olhando para a perspectiva de mercado, a Sabic apresenta uma certa concorrência 

de clientes com a Braskem e possuem produções semelhantes. Mas para manter essa 

produção pouco é investido ou projetado para reduzir o consumo de energia e a 

produção de resíduos.  

 

Gráfico 3 - Dados de resíduos de produção 
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Fonte: Autoria Própria. 

 

Gráfico 4 - Energia consumida 

  

Fonte: Autoria Própria. 

 

A partir dos resultados obtidos pelos indicadores de sustentabilidade das empresas 

relatadas é possível aferir que os resultados apresentados pela Braskem são bem 

robustos. Captando-se os dados fornecidos nos relatórios de sustentabilidade 

apresentado pela empresa nos últimos 10 anos, observa-se que desde 2012 a 

empresa destina esforços para reduzir e aprimorar os seus resultados 

socioambientais com atividades, projetos e pesquisas focadas em garantir um melhor 
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aproveitamento de produtos. Todos os anos ela apresenta projetos e atividades que 

reforçam e ampliam a conscientização ambiental. 

Segundo Claro e Claro (2014) existe uma constância em relação a esse fato, quanto 

mais a empresa investe em sustentabilidade e projetos sociais, evidencia-se uma 

melhora nos resultados da empresa no ano seguinte e a longo prazo. 

Anteriormente foi exposto que para muitas empresas investir em uma cultura 

sustentável seria um processo burocrático, porque muitas atividades de reciclagem e 

remanufatura demandariam muito esforço e não traria resultados a curto prazo. 

Aprofundando-se nos documentos apresentados pela Braskem, muito de seus 

resultados estão atrelados aos constantes investimentos em sustentabilidade, 

pesquisa e desenvolvimento para produtos, processos e atrelados a isso incentivos 

recebidos do governo. 

Outro ponto relevante de se destacar é o fato de muitas empresas termoplásticas entre 

elas a Braskem e a Sabic estão dentro do acordo da ONU de atingimento das metas 

da ODS que possui a previsão de atingimento dessas metas até 2030. Porém, 

analisando-se as condutas de diversas empresas que assumiram este compromisso, 

ao avaliar os seus resultados de sustentabilidade muitas empresas ainda não 

apresentavam ferramentas e resultados que demonstrassem como será concluído 

esse compromisso.  

Um ponto importante levantado e evidenciado também por De Souza et al (2015) é o 

fato das empresas não possuírem um padrão para o reporte dos dados de 

sustentabilidade de maneira que fica limitada as opções de comparações de dados 

das empresas sendo uma sugestão o desenvolvimento de uma regra para a 

divulgação destes dados para que seja possível ter uma comparação mais 

aprofundada e estruturada das informações. 
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5.2 Iniciativas de reciclagem  
 

Atualmente a reciclagem de plásticos se apresenta como uma grande preocupação 

devido aos sérios problemas de saúde à vida marinha local onde é direcionado boa 

parte dos resíduos, mas também aos seres humanos. Com o avanço das mudanças 

climáticas torna-se necessária a ampliação de medidas de prevenção e 

sustentabilidade. Diante disso, realiza-se a análise da relação entre as demandas dos 

maiores produtores mundiais de plásticos e a porcentagem de reciclagem aplicado 

por eles. Um fator crucial para a diminuição da presença dos plásticos nos oceanos e 

aterros sanitários é a implementação de iniciativas de reciclagem desse material. 

  

Quando olhamos para os Estados Unidos apesar de ser um dos maiores produtores 

de plásticos, no ano de 2021 foram produzidos aproximadamente 51 milhões de 

toneladas de plásticos e de todo o plástico produzido cerca de 2,4 toneladas foram 

recicladas, índice que representa menos de 5% de tudo que foi produzido. Entre os 

principais problemas apontados em relação à adesão de uma maior reciclagem é o 

fato que, ao realizar a coleta do plástico originado de embalagens disponibilizadas 

pelos fast-foods, elas apresentam composição mista o que dificulta a separação e sua 

reciclagem. Outro ponto é fato da reciclagem não ser econômica, gerar gases tóxicos 

e riscos à saúde humana (GreenPeace,2022).  

 

Na Índia a produção de plásticos anual chega a cerca de 9,125 milhões de toneladas. 

Um grande problema apresentado no país é o saneamento, apenas 67 % das 

residências no perímetro urbano apresentam coleta seletiva. Dos resíduos que são 

coletados 72 % são aterrados (INVEST INDIA,2022). 

 

Na União Europeia a logística de reciclagem se apresenta mais estruturada e entre os 

países que compõem o bloco, a Alemanha se destaca como o país com medidas mais 

rígidas e que apresenta maior índice de  reciclagem. São produzidas 3 milhões de 

toneladas ano e dessa quantidade 48,8 % é reciclado (Parlamento Europeu). 

No Brasil foram produzidas em 2019, o equivalente 8,2 milhões de toneladas de 

plásticos sendo desse material 838,5 mil toneladas ou o equivalente a 24% disso foi 
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reciclado segundo dados da Abiplast. Mas apesar disso espera-se entender o 

comportamento e o transcorrer desse consumo ao longo do tempo. 

Com isso, para o desenvolvimento e estruturação dos dados sobre o índice de 

reciclagem utilizou-se informações disponibilizadas no website da empresa 

ReciclaSampa que recebe suporte das concessionárias de coleta seletiva na cidade 

de São Paulo e da Prefeitura. A escolha dessa empresa foi pelo fato de ser a única 

da América Latina que realiza a separação dos resíduos de maneira mecanizada e 

eles voltam o material para o mercado por meio de leilões desenvolvidos por ela.  

Diante disso, coletou-se os dados de leilões de plástico reciclados nos anos de 2019, 

2020 e 2021 e avaliou-se a evolução da reciclagem nesse período, como é possível 

analisar pela Tabela 1. 

Tabela 1 - Toneladas de plásticos reciclados leiloados nos anos de 2019 a 2021 

Tempo 2019 2020 2021 

Janeiro 424,1 484 357,9 

Fevereiro 377,5 382,4 380,7 

Março 220,4 302,3 501,8 

Abril 396,3 482,3 426,4 

Maio 400,1 434,1 339,9 

Junho 312,1 432,4 271,8 

Julho 390,7 524,5 261,9 

Agosto 380,4 518,3 235,9 

Setembro 272,8 499 270,8 

Outubro 467,6 366,9 206,2 

Novembro 382,2 382,3 239,9 

Dezembro 391 352,8 248,1 

Total (ton) 4415,2 5161,3 3741,3 

Fonte: Recicla Sampa Adaptado. 

 

A partir dos dados apresentados na Tabela 1 que representam os volumes, em 

toneladas de plásticos, mensais leiloados na plataforma constrói-se a base de dados 

para realizar as comparações entre os períodos de 2019 a 2021.Além dos dados 

utilizados a plataforma disponibiliza informações do valor leiloado e peso de material 
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reciclado para o plástico, assim como para os demais matérias como papel, vidro, 

alumínio, metal e entre outros.  

Com os dados apresentados na Tabela 1 foi possível chegar a algumas hipóteses. 

Inicialmente deve-se considerar que o projeto foi iniciado no final de 2018 e para uma 

análise mais sólida foram analisados os períodos de janeiro a dezembro dos últimos 

3 anos. Diante destes fatos e comparando-se os resultados mês a mês entre os anos 

analisados, o ano de 2020 apresentou um crescimento bem significativo ao longo de 

todo ano. Um dos fatores atrelados a isso seria que para Marin et al (2021), com a 

chegada da pandemia pela SARS CoV-2, os hábitos de consumo das famílias tiveram 

que ser alterados devidos às medidas de prevenção e a rápida transmissão 

ocasionada pela doença. Diante desse cenário foi perceptível que houve um aumento 

significativo do consumo de plásticos, entre os principais motivos atrelados a esse 

aumento está pelo aumento do uso de lavagem das roupas que produzem micro 

plásticos. Segundo Veloso et al (2022) no início da pandemia também ocorreu um 

crescimento expressivo na demanda por embalagens plásticas principalmente pelos 

restaurantes para conseguir atender as demandas do delivery pois diante das 

imposições de isolamento e distanciamento social propostas pelo órgãos públicos, 

para que os estabelecimentos conseguissem funcionar a melhor alternativa usada foi 

a implementação dos aplicativos de entrega e com isso depende-se de um maior uso 

de embalagens entretanto as embalagens que são mais  frequentemente utilizadas 

para o delivery são compostas por de plástico  (65,9%),  isopor  (48,8%),  papel  

cartonado  (39%)  e  alumínio  (30,9%). Materiais que em sua maioria são de difícil 

decomposição e possuem caráter tóxico. 

 

 Um ponto muito importante com a evolução da doença é que houve um aumento do 

consumo de  EPI hospitalar, testes para detecção da COVID e as máscaras 

descartáveis de uso comum. A utilização desses itens apesar de terem ajudado muito 

ao longo da pandemia, eles não podem ser reciclados, a destinação correta deles é a 

incineração. Situação que gera grandes problemas ambientais por conta da emissão 

de gases tóxicos, segundo Luna (2020). Em pouco tempo esse aumento se tornou 

exponencial e gerando muito resíduos sólidos nas áreas urbanas fato que demandou 

um maior cuidado das gestões municipais para conseguir realizar a devida coleta 

destes resíduos. Isso fica bem evidente quando apresentamos o Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Comparação mensal dos volumes de reciclagem entre 2019 e 2021 

  

 

Fonte: Adaptado Recicla Sampa. 

 

Quando se analisa  os anos de 2020 e 2021, observa-se que os resultados 

apresentam uma grande discrepância ao longo dos meses com uma diminuição média 

de 76 % resultados semelhantes ao encontrado por Chancari e Iannacome (2021) 

comparando o período pré e pós pandemia no Peru. Os motivos para essa redução 

podem estar atrelados ao fato da pandemia ter diminuído a grande circulação de 

pessoas em 2020 por conta da incerteza que a COVID 19 trazia ao mundo e a seu 

elevado índice de mortalidade, isso contribuiu para um maior consumo nas 

plataformas digitais para compras que demandaram mais embalagens para a 

destinação do seu produto final ao consumidor. Mas a partir da fase que começou a 

vacinação, ou seja, que a cobertura vacinal com as primeiras doses da vacina e com 

o retorno gradual das atividades em espaços públicos e maior circulação de pessoas, 

os dados de reciclagem diminuem consideravelmente. Esses dados podem ser 

analisados no Gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Variação da reciclagem de plástico nos anos de 2020 e 2021 

  

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Como para fazer essa análise não foi possível ter dados do estado como um todo, 

somente dessa organização que presta serviços para a Prefeitura de São Paulo, não 

se pode atribuir apenas esse fator como indicativo de redução de reciclagem. 

Um grande desafio a nível nacional está em obter estes dados atualizados pelos 

municípios, pois com a pandemia muito dos esforços foram destinados no combate a 

COVID e gestão de resíduos sólidos foram negligenciadas. Quando se trata de 

reciclagem no Brasil atualmente muito é realizado por catadores e estes dados ainda 

não são contabilizados a nível nacional para que possa ser possível dimensionar a 

evolução real dessas iniciativas. Outro ponto preocupante é que quando olhamos para 

nível nacional muito dos resíduos domésticos ainda são destinados em lixões o que é 

algo extremamente tóxico e prejudicial ao meio ambiente e poucas cidades 

apresentam dados sobre reciclagem e isso se tornou um grande desafio para analisar 

a evolução nacional em reciclagem segundo os dados que são apresentados pela 

plataforma da Abetre.  

Vale ressaltar que em 2 de agosto de 2010 foi promulgada a Lei da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos que em sua promulgação tinha como objetivo melhorar e ampliar 
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de gestão de resíduos sólidos somente foram ampliados em grandes centros, regiões 

com forte presença de empresas multinacionais de diversos ramos da indústria.  
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6 CONCLUSÃO 

A partir dos dados apresentados e demonstrados neste trabalho de conclusão de 

curso pode-se concluir que o processo de mudança de postura das principais 

empresas do setor de termoplásticos é evidente, mas ainda é pouco expressivo os 

resultados e projetos de atitudes mais sustentáveis. Dentre as 20 principais produtoras 

mundiais a que foi possível analisar com um maior aprofundamento e adquirir uma 

boa base de dados foi a Braskem. A empresa desde 2012 realiza investimentos 

progressivos em iniciativas mais sustentáveis e diante disso conseguiu consolidar um 

bom rendimento com progressiva mudança de portfólio e produção em suas plantas. 

Dessa forma, observa-se que o investimento contínuo atrelado a uma rede estruturada 

e voltada para sustentabilidade gera lucro. O que é muito visto, é o fato de muitas 

empresas se preocuparem porque a cada dia que passa o consumidor está cada vez 

mais consciente dos problemas ambientais e da crise climática. Mas apesar desses 

pontos, não apresentam resultados significativos.  

Quando olhamos para reciclagem no Brasil, temos dois grandes problemas: o primeiro 

é o fato de que a gestão de resíduos a nível nacional é bem precária mesmo com leis 

e incentivos dados pelo governo para a implementação destas ações. Há uma lei que 

nos suporta sobre essas demandas, mas em 12 anos pouco de evoluiu neste aspecto. 

Além disso, boa parte dos problemas de gerenciamento de resíduos está na escolha 

de consumo, quando analisamos os índices de reciclagem nos períodos de lockdown 

ao longo do ano de 2020 esses dados foram maiores que no período anterior e pós-

vacinação.   

Diante desses resultados espera-se que em trabalhos futuros seja possível realizar 

um estudo dos indicadores de sustentabilidade das empresas que compram esses 

polímeros para o desenvolvimento das embalagens para indústria de produtos e que 

os dados disponíveis sejam mais consolidados para que se possa realizar uma 

discussão mais aprofundada do tema. 

Para o gerenciamento de resíduos sólidos espera-se o desenvolvimento de uma 

ferramenta mais robusta que esteja atrelada a estados e municípios para que possa 

ser evidenciado com maior exatidão os índices de reciclagem e aterramento de 

resíduos com o intuito de melhorar e conscientizar a população em relação ao 

descarte e reciclagem dos resíduos. 
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