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Resumo: Com base na análise da legislação sobre resíduos plásticos de diferentes países, os 
resíduos de embalagens plásticas aparecem como um aspecto preponderante para a 
determinação do grau de impacto destes resíduos no ambiente. Alternativas para a redução 
do impacto ambiental de embalagens contendo resíduos poluentes, como no caso das 
embalagens plásticas pós-consumo de óleo lubrificante e de agrotóxicos, têm sido 
incentivadas no intuito de minimizar a degradação ambiental. 
De uma forma geral este artigo compila o arcabouço legal relativo aos resíduos sólidos, 
favorecendo a análise e evidenciando argumentos que possibilitem um crescimento na taxa 
de processamento de embalagens plásticas e, consequentemente, a redução de resíduos 
gerados. 
Observou-se que a legislação ambiental brasileira não considera as propriedades dos 
diferentes materiais destinados a fabricação de embalagens, tratando-as como equivalentes, 
não exigindo ações específicas, dando margem à destinação indevida. 
Assim, propõe-se uma discussão acerca da Legislação internacional e nacional relacionada a 
resíduos plásticos, de modo a minimizar impactos decorrentes do descarte indevido e da 
possibilidade de contaminação do meio ambiente, quer pela embalagem quer pelo seu 
conteúdo residual. Por fim, são sugeridos cenários possíveis através da adequação da 
legislação vigente, bem como através da valorização do resíduo e otimização do processo de 
destinação. 
Palavras-chave:Legislação ambiental; Embalagens plásticas;Gestão ambiental. 

1. Introdução 

A dualidade das propostas de controle ou prevenção do dano ambiental se mostra como uma 
escolha necessária para o efetivo gerenciamento dos resíduos. Para que a caracterização do 
resíduo seja feita na forma adequada é necessário que o processo de geração de resíduos seja 
bem compreendido. Os mecanismos de prevenção ainda encontram-se limitados, enquanto 
que a maioria das ações empreendidas se faz no âmbito de controle da contaminação do meio 
ambiente decorrente da disposição indevida. Medidas restritivas, que possam ser adotadas no 
sentido de reduzir a geração, controlar a dispersão e prevenir a contaminação, tornam-se 
fundamentais. 

A produção limpa seria alcançada promovendo-se uma correta disposição dos resíduos e 
adotando-se medidas que minimizem a geração, quer por meio de reutilização quer por 
mudanças no processo produtivo, podendo sugerir substituições da matéria-prima ou até 
mesmo dando outras alternativas de produtos. Para tanto, deve-se priorizar a adoção de 
tecnologias que contemplem a minimização ou, se possível, a eliminação dos resíduos, bem 
como desenvolver procedimentos que apropriem ou adaptem métodos para o efetivo 
gerenciamento de resíduos. 
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Como não há uma hierarquia nas formas de destinação para os diferentes materiais 
descartados, a decisão deve ser tomada de acordo com cada caso, observando-se os fatores 
relevantes, analisando-se o ciclo de vida e comparando-se as diversas opções possíveis de 
descarte. 

2. Embalagens plásticas 

A principal matéria-prima dos plásticos comerciais é a Nafta, uma das frações provenientes 
do craqueamento do petróleo que, por sua vez, é um recurso não renovável. Portanto, deve-se 
incentivar a reciclagem ou reuso dos plásticos a fim de retardar o esgotamento desta fonte, 
bem como reduzir o volume de lixo, aumentar a vida útil dos aterros, além de outros fatores 
importantes para a gestão ambiental de resíduos. 

Os plásticos, de um modo geral, são um pequeno, mas significativo componente do fluxo de 
geração de resíduos. De acordo com a ABRE (2005), a participação dos materiais no mercado 
de embalagens apresentou uma pequena variação ao longo dos últimos 8 anos. De acordo com 
as informações do Gráfico 1, o plástico e o papel/papelão são os materiais que apresentam os 
valores mais expressivos. 

 

Gráfico 1: Participação dos materiais no mercado de embalagens (1996-2005) 

 

              Fonte: ABRE (2005). 

 

Os polímeros destinados à fabricação de embalagens possibilitaram a substituição de 
matérias-primas como: madeira, ossos, lã, bambu, marfim, casco de tartaruga, entre outras, 
cuja exploração poderia comprometer a manutenção de representantes de espécies animais e 
vegetais (Toensmeier, 1993). As embalagens evoluíram de uma pequena gama de recipientes 
rígidos e pesados feitos basicamente de produtos naturais para outros mais leves, podendo ser 
flexíveis, semi-rígidos ou rígidos, confeccionados com menos material, produzidos com 
maior eficiência e utilizando materiais especializados. Comercialmente existem diversos tipos 
de plásticos que, em função de fatores estéticos, econômicos e funcionais determinam a 
seleção da embalagem para uma determinada aplicação (Michaeli, 1995) 
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Em função da sua pouca degradabilidade, os plásticos permanecem na natureza por períodos 
longos, causando a poluição visual e, eventualmente, química, do ambiente. Para reduzir o 
impacto dos plásticos no ambiente, o gerenciamento dos resíduos torna-se imperativo e, desta 
forma, a estratégia da reciclagem pode ser facilmente introduzida. Entretanto, devem-se 
considerar alternativas diferenciadas de destinação em função das diferentes propriedades dos 
materiais plásticos. 

As embalagens para acondicionamento de líquidos requerem uma seleção adequada de 
materiais para impedir vazamentos e proteger seu conteúdo. A rigidez da embalagem, 
resistência à ruptura e manutenção da integridade do conteúdo estão entre os requisitos-chave 
deste segmento. Dentre os plásticos rígidos, os mais comuns no mercado brasileiro são: 
HDPE - Polietileno de alta densidade, PET - Poli(tereftalato de etileno), PVC – Poli(cloreto 
de vinila), PP - Polipropileno e PS - Poliestireno, sendo os três primeiros os mais utilizados 
para envase. 

O HDPE, material comumente empregado na confecção das embalagens de agrotóxico e óleo 
lubrificante, é um tipo de plástico utilizado em quase todos os setores da economia, mas é 
justamente no setor de embalagens que vem se destacando sua utilização em função de suas 
ampla capacidade de adequação a diferentes tipos de uso. De acordo com dados de 2001, o 
HDPE representa 40 % do total de resina produzida para consumo nacional (Plásticos em 
revista, 2001). Considerando-se que existem vários tipos de resina, este percentual representa 
um valor significativo para a produção brasileira.  

Dentre as aplicações deste tipo de resina, estima-se que as embalagens destinadas a produtos 
alimentícios correspondem a 39% da demanda da produção; seguido do segmento de 
embalagem industrial, com 28%; embalagens para higiene pessoal e perfumaria, com 24 %; 
embalagem para higiene e limpeza, com 3 % e embalagens convencionais com 6 % 
(Embanews, 2001) 

O PVC, no mercado de embalagens, é utilizado em filmes rígidos, filmes flexíveis e sopro. O 
segmento de embalagens para alimento corresponde a 55% da produção da resina, seguida de 
embalagens para higiene e limpeza, com 27 % e para higiene pessoal e perfumaria, com 
18%.(Embanews, 2001). De acordo com o Anuário brasileiro do plástico (Plástico Moderno, 
2002), o consumo anual do PET em embalagens no Brasil corresponde a 84,6 %, enquanto 
15,4 % a outros usos. 

Em função de suas propriedades, o PET vem sendo utilizado, prioritariamente, na fabricação 
de garrafas para o acondicionamento de bebidas gasosas, filmes de poliéster para embalagens, 
além de fiação para o setor de vestuário. Mesmo representando apenas 3% do total de 
mercado de plásticos, ou seja, 10% do mercado de plásticos destinado ao setor de embalagens 
seu mercado é altamente especializado, sendo destinado basicamente ao setor de bebidas 
carbonatadas (Duchin e Lange, 1998). 

Outra contribuição importante que a cadeia produtiva pode incentivar é a produção de 
embalagens com número menor de resinas diferentes, o desenho de projetos que facilitem a 
separação de componentes das embalagens com resinas diferenciadas, evitando-se, sempre 
que possível, o uso de embalagens multicamadas, adesivos, aditivos e rótulos (Dent, 1999 e 
Santos et al, 2004). 

Uma alternativa diferenciada para a destinação de embalagens plásticas pós-consumo consiste 
no seu aproveitamento como combustível (Weston, 2001). Neste caso, pequenos reatores de 
pirólise seriam capazes de transformar resíduos de diferentes materiais plásticos em 
combustível líquido de hidrocarbonetos, que podem ser usados como alternativa à gasolina, 
ao querosene, ao óleo diesel ou ao óleo combustível. As únicas restrições, entretanto, seriam 
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em relação a dois tipos de plástico: o PVC, que libera ácido clorídrico durante o processo e, 
por isso, provoca corrosão dos reatores e tubulações, e o PET, por não se dissolver totalmente. 

Considerando-se que o ponto crítico para as legislações locais é a distribuição de 
responsabilidades pela redução dos resíduos de embalagens plásticas, pode-se verificar na 
cadeia produtiva desse setor 4 elementos: o produtor da matéria prima; o processador; o 
envasador e o atravessador (Tombs, 1999). Geralmente, devido a maior acessibilidade dos 
atravessadores ao consumidor final, pode lhes ser atribuído um maior percentual de 
responsabilidade para que os objetivos impostos pela legislação sejam atingidos. Da mesma 
forma, os envasadores também apresentam grande potencial de responsabilidade por estarem 
também próximos aos consumidores e ditarem o design e especificações das embalagens. 

3. Legislação ambiental de resíduos plásticos 

A partir de uma breve análise do Estado da Arte da legislação relacionada ao descarte de 
embalagens plásticas de óleo lubrificante automotivo, verifica-se que existem, em alguns 
países europeus, determinações de taxas que incidem sobre a fabricação de embalagens de 
plásticas de HDPE, e também a destinação de óleo lubrificante pós-consumo. No entanto, até 
o momento, nada foi identificado a respeito de normas que estejam relacionadas diretamente a 
embalagens de óleo lubrificante pós-consumo. 

Todos os países pertencentes à Comunidade Européia seguem a Diretiva 96/61/CE de 1996, 
relativa à prevenção e ao controle integrado da contaminação. Desde 1994, foi estabelecida a 
Diretiva comunitária 94/67/CEE, sobre a incineração de resíduos perigosos e, neste mesmo 
ano, a Diretiva comunitária 94/62/CEE apresenta os parâmetros para embalagens e resíduos 
de embalagens. 

A legislação relativa à resíduos sólidos nos Estados Unidos, Canadá e em alguns países da 
Europa encontra-se bastante avançada. Iniciativas canadenses no sentido de gerenciar os 
resíduos, mais especificamente as embalagens, vigoram no país desde 1988, onde se prioriza 
o princípio dos 3 R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) em detrimento de alternativas de 
incineração e aterros. O Canadá apresenta a maior geração per capita de lixo do mundo, algo 
próximo de 2 kg por habitante ao dia. 

Com base na produção mundial de plástico, os Estados Unidos e Japão são, respectivamente, 
o 1º e 2º maiores transformadores de plástico do mundo e, para tanto, adotam medidas 
ambientais compatíveis com suas produções. Na Tabela 1 são apresentadas abordagens legais 
e normativas para diversos países. 

Conforme mostrado através da legislação de resíduos plásticos de diferentes países, os 
resíduos de embalagens aparecem como um aspecto preponderante para a determinação do 
grau de impacto dos resíduos no ambiente. Alternativas para a redução do impacto ambiental 
de embalagens contendo resíduos poluentes têm sido incentivadas no intuito de minimizar a 
degradação ambiental (Xavier et al, 2005). 
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Tabela 1: Aspectos da legislação sobre resíduos plásticos. 

PAÍS LEGISLAÇÃO 

EUA 

 

- Coleta seletiva doméstica e postos de entrega voluntária. Alguns estados especificam: a exigência de porcentagem 
mínima de 25% de material reciclado nas embalagens como na Califórnia; a implantação do programa de reciclagem de 
embalagens de óleo lubrificantes usados (Carolina do Sul); a inclusão de metas de porcentagem de reciclagem. 

Japão Em 1993 foi aprova a Lei básica do meio ambiente, que considera estratégias de prevenção e controle ambiental. Adota o 
Princípio do poluidor-pagador. Em 1997, entrou em vigor a lei para promoção de coleta seletiva e reciclagem de 
recipientes e embalagens, apenas autoridades municipais tiveram responsabilidade. 

África do Sul Possui uma associação nacional que representa as indústrias de embalagens PCSA (Packaging Council of South África), 
que promove e dá suporte técnico à programas e políticas ambientais, levando em conta o impacto das embalagens. 

Alemanha Promulgou em 1991 a Lei Töpfer, uma das mais rígidas sobre embalagens, que regulamenta sobre a reutilização das 
embalagens, conferindo prioridade à reciclagem e responsabilizando todos os setores da indústria e os consumidores pela 
separação e reciclagem das embalagens. Sistema de coleta: retorno com depósito autorizado gerenciado pela DSD 
(Duales System Deutschland); Eco-selo – Green Dot (exigido desde 1993). A reciclagem energética não é autorizada. 

Áustria Desde 1992, todas as embalagens plásticas contendo bebidas estão sujeitas a um imposto equivalente a R$ 0,66, 
contribuições com valores menores são cobradas para recipientes não-retornáveis e de vidro, com exceção Sistema de 
coleta: retorno com depósito autorizado. Gerenciado pela ARA (Altsoff Recycling Austria), equivalente ao DSD alemão. 

Bélgica Desde 1990 vigora um acordo voluntário entre as indústrias e o Estado, com o objetivo de atingir o percentual de material 
incinerado para 66 % e a reciclagem para 28 %. Eco-taxa; Eco-selo – Green Dot e Sistema de retorno com depósito 
autorizado. 

Dinamarca Primeiro país europeu a estabelecer leis para coleta e reciclagem de embalagens em 1984. A produção interna de bebidas 
como cerveja e refrigerante é feita em garrafas retornáveis. Adota a reciclagem energética para resíduos sólidos 
domiciliares; Eco-taxa e Eco-selo. 

Espanha Em 2002, foi promulgada a Lei 16/2002 para prevenção e controle integrados da contaminação. Desde 1988, vigora a 
R.D. 833/88 que determina os métodos de caracterização dos resíduos tóxicos e perigosos.  Em 2002, através da ordem 
MAM/303/2002 foram definidos os padrões operacionais de valorização e eliminação de resíduos e a lista européia de 
resíduos. O procedimento de instalação para incineração de resíduos foi regulamentado em 2003 através da R.D. 
653/2003. Adota-se o princípio das Eco-taxas. 
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Tabela 1: Aspectos da legislação sobre resíduos plásticos (continuação). 

PAÍS LEGISLAÇÃO 

Finlândia Adota o Princípio do poluidor-pagador. É cobrada uma taxa ecológica de R$ 0,40 para PET descartável e R$ 0,60 para latas 
de alumínio.   

França Desde 1993 exige-se dos fornecedores de produtos embalados a recuperação de suas embalagens. A reciclagem energética 
é autorizada. Sistema de coleta (Eco-Emballages S.A.), Eco-selo (Point Eco-Emballages, equivalente ao Green Dot) 

Holanda Possui um acordo voluntário denominado Covenant, firmado entre o governo holandês e as indústrias de embalagens, que 
deu origem a uma associação conhecida como Verpakkingen, cujas normas buscam reduzir a quase zero a disposição de 
resíduos ou incineração que não seja para a geração de energia, e buscam elevar o percentual de reciclagem de embalagens 
para 75 %. 

Itália Em 1988, foram instituídos consórcios obrigatórios para coleta de materiais de embalagem e programa de reciclagem. A 
legislação ambiental italiana ganhou força a partir de 1990. Desde 1991, todo material utilizado na fabricação de 
embalagens deve ser especificado. Desde 1990 há uma legislação específica como taxas nas sacolas de shopping 
(equivalente a R$ 0,12 para cada saco não biodegradável) e para a coleta de containers de líquidos. Permite-se a reciclagem 
energética de apenas 20 % do lixo. 

Noruega Eco-taxa e Eco-selo. Neste país a taxa ambiental chega a R$ 0,55. 

Portugal Acordos voluntários entre indústria e governo. 

Reino Unido Desde 1992, possui um acordo entre alguns setores da indústria para tentar encontrar soluções comuns para o problema das 
embalagens. Possui Eco-taxas. A legislação não faz distinção entre resíduos de embalagens doméstica e 
industrial/comercial/institucional (ICI) e faz divisão de responsabilidades: fabricante matéria-prima - 6%, conversores – 
11%, embaladores – 36%, vendedores – 47%. 

Suécia Eco-taxa – embalagens one-way; Eco-selo e Sistema de coleta: retorno com depósito autorizado. 

Suíça Desde 1985 foi determinado que 80 a 85 % dos não-recicláveis deveriam ser incinerados e o restante dos resíduos destinado 
a aterros. Possui uma legislação severa sobre embalagens desde 1988, proibindo PVC e latas. Em 1991, entrou em vigor a 
legislação que proíbe embalagens descartáveis de bebidas menores que 400 ml. Eco-taxa para garrafas PET. Nesta época, 
foram definidas as seguintes metas de reciclagem: vidro descartável 72 %, PET 54 % e lata de alumínio 69 %, sendo que 
todas as metas estabelecidas têm sido alcançadas e excedidas voluntariamente. 
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Conforme apresentado na Tabela 1, apesar do reuso não ser uma prática difundida em muitos 
países, verifica-se que a Alemanha foi um dos primeiros países a regulamentar e incentivar o 
reuso de embalagens. A maioria dos países da comunidade européia adota a Eco-taxa e o Eco-
selo como medidas para o gerenciamento ambiental. Muitos desses países também estipulam 
as metas de reciclagem a serem atingidos. 

Países como Dinamarca, França e Itália regulamentam o processo de Reciclagem energética, 
enquanto a Alemanha proíbe este tipo de alternativa no descarte de resíduos sólidos. 

A legislação ambiental brasileira sobre o gerenciamento de resíduos sólidos consiste, 
inicialmente, na classificação dos resíduos considerados perigosos, com base na origem, 
características e demais aspectos com impactos potenciais. Na última década, a legislação 
brasileira tem considerado, de forma inovadora em relação aos demais países, a 
responsabilidade do gerador ao longo da cadeia produtiva (BRASIL, 1998, CONAMA, 2000 
e Rodrigues, 2002), estabelecendo-se regras para as operações de tratamento, estocagem e 
disposição destes resíduos para que práticas inadequadas de gerenciamento de resíduos 
possam ser identificadas e eliminadas. 

A Lei n° 9.605, conhecida como a Lei de crimes ambientais e regulamentada pelo Decreto 
Federal n° 3.179 de 21 de setembro de 1999, encerrou um longo período de debates sobre a 
responsabilidade pelos crimes ambientais ocorridos em território nacional. Apesar de consistir 
em uma medida reativa, a promulgação desta lei induziu a adoção de padrões preventivos e 
planejamento com vistas à melhoria do desempenho ambiental. Neste mesmo contexto, no 
Estado do Rio de Janeiro vigora, desde o ano 2000, a Lei 3.467, que dispõe sobre sanções 
administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente. 

As leis supramencionadas, juntamente com os padrões normativos CONAMA, constituem um 
conjunto consistente para a normalização e fiscalização dos principais agentes de degradação 
ambiental. 

Em 1991, foi instituído o Projeto de Lei 203/91, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, que tem como objetivos: estabelecer diretrizes que levem a redução da quantidade e 
nocividade dos resíduos sólidos gerados no país. Entretanto, apesar de ainda não ter sido 
discutido e tampouco regulamentado, este projeto de lei, na Subseção XII especifica os 
critérios relativos às embalagens. 

Iniciativas direcionadas no sentido de regulamentar o gerenciamento de resíduos sólidos 
passaram a ser elaborados também por outros estados, conforme apresentado na Tabela 2. 

3.1. Legislação ambiental sobre embalagens de agrotóxico 

Desde 1989 vigora a Lei 7.802, que foi alterada pela Lei 9.974/00, que especifica, em seu 
Artigo 6º, os requisitos a serem atendidos pelas embalagens em questão. Dentre estes 
requisitos encontram-se: as propriedades desejadas, o uso de materiais adequados, existência 
de lacre, bem como a proibição do fracionamento e reuso para fins de comercialização. 

Apesar de não existir uma norma CONAMA específica para as embalagens pós-consumo de 
agrotóxico, de acordo com a CETESB (2006), o Brasil é o único país que tem uma legislação 
específica para regulamentar a destinação das embalagens vazias de agrotóxicos. Em função 
da iniciativa e abrangência da legislação, pode-se afirmar que a legislação para o uso e 
descarte de embalagens de agrotóxico possibilita uma gestão segura deste tipo de resíduo 
sólido. 
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Tabela 2: Leis e Decretos sobre destinação de resíduos plásticos 

LEI DECRETO ESTABELECE 

Rio Grande do Sul 

9.921/93 38.356/98 Gestão de resíduos sólidos no Estado do Rio Grande do Sul. 

Paraná 

10.182/92  Todos os produtos acondicionados em recipientes de vidro, 
plástico, isopores ou latas, fabricados no Estado do Paraná terão 
na embalagem a aplicação do selo-símbolo: Reciclagem de 
materiais. 

12.493/99  Política para o gerenciamento de resíduos sólidos industriais. 

Rio de Janeiro 

2.011/92  Estabelece a obrigatoriedade da implantação de Programa de 
redução de resíduos. 

2.030/92  Cria o selo-símbolo para a reciclagem de vidro, plástico, latas, 
papel, papelão, utilizados em embalagens de produtos 
fabricados no estado do Rio de Janeiro. 

3.206/99  Normas e procedimentos para o serviço de coleta, reciclagem e 
disposição final de garrafas e embalagens plásticas no Estado do 
Rio de Janeiro. 

4.191/03  Política Estadual de Resíduos Sólidos 

3.369/00 31.819/02 Normas para a destinação final de garrafas plásticas e dá outras 
providências. 

Pernambuco 

12.008/01 23.941/02 Política Estadual de Resíduos Sólidos 

12.114/01  Recompra e reutilização, reciclagem e descarte de garrafas e 
embalagens plásticas no âmbito do Estado de Pernambuco e dá 
outras providências. 

São Paulo 

997/76 8.648/76 (Art. 57) Sobre licenciamento para disposição e uso do 
incinerador ou dispositivo para queima de resíduos sólidos. 

13.316/02  Coleta, destinação final e reutilização de embalagens, garrafas 
plásticas e pneumáticos e dá outras providências. 

12.300/06  Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e 
diretrizes. 

Senado Federal 

7.802/89  Pesquisa, experimentação, produção, embalagem e rotulagem, 
transporte, armazenamento, comercialização, propaganda, 
comercial, utilização, importação, exportação, destino final dos 
resíduos e embalagens, registro, classificação, controle e 
inspeção, fiscalização de agrotóxicos e seus componentes e 
afins, e dá outras providências. 
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De acordo com a Tabela 2, apenas os estados de Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo 
possuem uma Política Estadual de Resíduos Sólidos consolidada. Por outro lado, o Estado do 
Rio Grande do Sul possui uma legislação equivalente que aborda a Gestão de Resíduos 
Sólidos. 

3.2. Legislação ambiental sobre embalagens de óleo lubrificante 

A Resolução n° 9, do CONAMA, determina que todo óleo lubrificante usado ou contaminado 
deverá ser recolhido e ter uma destinação adequada. Pode-se observar que, com relação à 
destinação do óleo lubrificante, os instrumentos normativos se dedicam ao óleo pós-consumo, 
ou seja, aquele que já foi submetido ao trabalho do motor para efeito de lubrificação. 

Não há, por outro lado, legislação que contemple o óleo lubrificante que permanece nas 
embalagens, após o abastecimento do veículo, que possui um teor reduzido de aditivos em 
relação ao que já passou pelo trabalho do motor e que se torna este resíduo sólido misto por 
apresentar-se como plástico HDPE (material no qual é acondicionado o óleo lubrificante 
automotivo) contaminado por óleo lubrificante, o que o torna um resíduo perigoso 
dependendo da quantidade de óleo lubrificante que permanece nesta embalagem. 

Informações recentes (O Estado de São Paulo, 2002), revelam que no Brasil são descartadas 
anualmente no lixo mais de 700 milhões de embalagens de óleo lubrificante, das quais, mais 
de 80% equivalem ao volume descartado no Rio de Janeiro e em São Paulo, por serem os 
principais pontos de distribuição e consumo. 

Alternativas para a destinação de embalagens plásticas de HDPE têm sido pesquisadas ao 
longo das últimas décadas. Dentre as opções mais praticadas atualmente encontram-se a 
reciclagem mecânica e energética. 

É notória a demanda por soluções que priorizem a definição de alternativas viáveis, ecológica 
e economicamente, para o descarte de embalagens plásticas pós-consumo. O caso específico 
das embalagens pós-consumo de óleo lubrificante automotivo deve ser considerado um caso 
em particular em função das características apresentadas anteriormente. 

4. Conclusão 

Os produtos confeccionados com plástico reciclado, em sua grande maioria apresentam 
qualidade questionável. Considerando-se os baixos preços de resina virgem e a pouca 
aceitação do material reciclado no mercado, alternativas como a triagem de resinas pós-
consumidas aptas à reciclagem e a redução dos custos de processamento (limpeza, transporte, 
armazenagem,etc.), poderiam vir a agregar valor ao produto e aumentar a aceitação no 
mercado. A prática de preços competitivos para os produtos reciclados ainda representa um 
grande obstáculo desta cadeia produtiva. 

Além disso, oferecer facilidades para as fábricas que adotassem tais alternativas, concedendo 
incentivos fiscais para aquisição de equipamentos e máquinas nacionais, incentivaria os dois 
nichos do mercado. Entretanto, tais cenários somente seriam alcançados através da elaboração 
ou adequação da legislação vigente. 

O arcabouço legal e normativo brasileiro se destaca dentre as iniciativas ambientais dos países 
desenvolvidos. Apesar de não existir no Brasil uma Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) consolidada, verifica-se a iniciativa de alguns Estados neste sentido, o que, por sua 
vez, tende a incentivar a elaboração de uma PNRS mais abrangente e menos restritiva, 
cabendo essa função aos Estados. 
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Independente das peculiaridades regionais, o gerenciamento do resíduo sólido é de 
fundamental importância para a população mundial e deve ser desenvolvido para que seja um 
sistema auto-sustentável. Tais iniciativas podem, a longo prazo, mostrarem-se benéficas para 
a sociedade e rentáveis para as instituições. 

Desta forma, com base nas considerações a respeito da abordagem legal e normativa, observa-
se que: 

− A legislação, de um modo geral, não considera especificidades das resinas plásticas, 
apresentando o mesmo conjunto de exigências para materiais plásticos; 

− Embalagens produzidas em um mesmo material podem vir a apresentar graus 
diferenciados de impacto potencial, em função da quantidade e do tipo de resíduo; 

− Ausência de classificação do tipo de resíduo e percentual considerado perigoso ao 
meio ambiente, e 

− A regulamentação/normalização específica sobre técnicas para a redução do volume 
para fins de transporte e destinação. 

Conclui-se que, a realização de projetos que contemplem a confecção de certos produtos de 
alto valor ou grande utilidade para a sociedade a partir de resinas provenientes exclusivamente 
da reciclagem de embalagens de produtos pós-consumidos seria determinante para a aceitação 
no mercado, com preços competitivos.  

Entretanto, cada caso deverá considerar um estudo do ciclo de vida para poder avaliar qual a 
melhor forma de destinação, traçando-se uma hierarquização das formas de descarte para cada 
caso particular. Assim, estudos futuros podem vir a considerar a regulamentação através das 
especificidades técnicas de cada material plástico. 
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