
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

Estratégias de Design para a Reciclagem no Contexto da 

Economia Circular de Embalagens Plásticas Pós-

Consumo 

Palavras-Chave: DESIGN PARA RECICLAGEM, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ECONOMIA 

CIRCULAR.  

Autores/as: 

LETÍCIA S. ROQUE [FT/UNICAMP] 

Prof.ª Dr.ª CARMENLUCIA S. G. PENTEADO (orientadora) [FT/UNICAMP] 

INTRODUÇÃO:  

A demanda global por plásticos, em especial para o setor de embalagens, tem aumentado exponencialmente 

devido à tendência mundial de se adotar itens descartáveis por questões de praticidade (Ranjan e Goel, 2021). As 

embalagens plásticas presentes nos resíduos sólidos urbanos (RSU) são uma fonte significativa de resíduos 

plásticos no ambiente. Globalmente cerca de 14% das embalagens são coletadas para a reciclagem, e destas, 

apenas 5% são efetivamente recicladas, as quais, em sua maioria, são destinadas para aplicações de menor valor, 

gerando materiais e produtos que não podem ser novamente reciclados. As barreiras à reciclagem incluem a baixa 

qualidade dos plásticos, a mistura de diferentes materiais às embalagens, a falta de competitividade dos materiais 

reciclados, entre outras. O design para a reciclagem envolve a identificação de modificações no produto de modo 

a aumentar a sua circularidade via reciclagem.  

Nesta pesquisa serão identificadas as principais embalagens plásticas que chegam a uma cooperativa de 

reciclagem, e que não são destinadas à reciclagem. Após a análise das causas e identificação das barreiras, serão 

propostas medidas de design para reciclagem aplicadas às embalagens em questão, bem como medidas para 

melhorar a qualidade dos materiais que chegam à cooperativa. Neste contexto, a hipótese norteadora desta 

pesquisa, considera que uma fração das embalagens plásticas que chegam às cooperativas são destinadas para 

aterros, em função da inviabilidade técnica e/ou econômica da reciclagem.  

OBJETIVOS: 

Esta pesquisa tem como objetivo geral propor estratégias baseadas no conceito de design para reciclagem 

de embalagens pós consumo presentes no fluxo de RSU, e que em função da sua composição original tem sua 

reciclagem inviabilizada. Constituem os objetivos específicos: (i)Identificar embalagens plásticas prioritárias 

presentes no fluxo da coleta seletiva do município de Limeira, SP; (ii) Identificar as razões técnicas e econômicas 

que inviabilizam a sua reciclagem; (iii) Propor alternativas para a melhoria do projeto das embalagens, de forma a 

facilitar a sua reciclagem. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS:  

O desenvolvimento deste projeto será realizado em quatro etapas principais:  

 

Levantamento 
bibliográfico

Análise dos 
dados obtidos na 
cooperativa de 

reciclagem

Identificação das 
barreiras à 

reciclagem das 
embalagens

Propostas de 
design para a 

reciclagem e de 
melhoria da coleta 

seletiva
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A revisão sistemática da literatura foi realizada na base Science Direct, considerando publicações entre 2010 

e 2022, utilizando a seguinte string de busca: (“circular economy” AND “plastic waste” OR “plastic recycling” OR 

“plastic design”), que resultou em 481 publicações, dos quais, 14 foram considerados relevantes para esta 

pesquisa. Posteriormente, artigos mais específicos sobre as barreiras da reciclagem e soluções para um novo 

design plástico foram analisados.  

Em dezembro de 2021 foi realizada uma visita à Cooperativa de Reciclagem de Limeira (Coperlim), com o 

intuito de identificar quais as razões pelas quais algumas embalagens identificadas na visita à cooperativa não são 

comercializadas, bem como verificar se, além destas, existem outras embalagens e resíduos plásticos que não 

são comprados pelas empresas recicladoras. Foi realizado um levantamento das principais empresas de 

reciclagem de Limeira, e após contato telefônico, foram agendadas visitas em duas empresas, as quais realizam, 

respectivamente, comercialização e transporte de materiais recicláveis; compra, venda e prestação de serviço em 

moagem e lavagem. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Qualidade dos plásticos: problemática do design atual 

Os plásticos representam um grupo muito grande de polímeros com diferentes características químicas e 

técnicas, tornando os resíduos plásticos uma das misturas de materiais mais complexas do ponto de vista da 

reciclagem. Os plásticos “puros” ou “virgens” são os mais fáceis de reciclar, porém costumam ter alta 

degradabilidade e podem precisar de aditivos tais como plastificantes, antioxidantes e/ou estabilizantes para atingir 

a funcionalidade desejada (Ragaert et al., 2017), levando a um custo mais alto dos plásticos reciclados 

(Shamsuyeva et al., 2021). 

O conhecimento sobre a composição de resíduos plásticos é, portanto, primordial, uma vez que diferentes 

aplicações de produtos e polímeros podem ter diferentes potenciais de reciclagem. Essa classificação quanto aos 

polímeros presentes nos plásticos muitas vezes não pode ser feita manualmente. Logo, a minimização da mistura 

desses polímeros nas frações de resíduos plásticos pode ser alcançada apenas antes que o item seja produzido, 

na fase de design, facilitando e padronizando o processo de triagem e reciclagem. 

Hoje, o principal processo de reciclagem de plásticos pós-consumo é a reciclagem mecânica, onde os 

resíduos são triturados, lavados e fundidos novamente, por exemplo, via extrusão para formar novos materiais 

plásticos secundários que mantêm a estrutura química original (Shamsuyeva et al., 2021). Para reciclar os 

polímeros individualmente, os resíduos plásticos são separados, normalmente em instalações de recuperação de 

materiais, e essa separação pode ser feita de forma manual ou mecânica (Faraca et al., 2019). 

Além disso, os plásticos reciclados muitas vezes possuem propriedades inferiores em comparação aos 

materiais virgens, em parte devido à degradação termomecânica causada pelo cisalhamento e o aumento da 

temperatura que ocorre durante a reciclagem mecânica e, em parte, devido à contaminação do polímero alvo 

devido à eficiência incompleta da máquina de classificação. Ainda, a composição química dos plásticos está sujeita 

a diferentes legislações de acordo com a aplicação do material (por exemplo, embalagem de alimentos ou 

componentes automotivos), limitando o uso de plásticos reciclados (com composição desconhecida) em aplicações 

de alta pureza. Informações detalhadas da matéria prima que compõe os resíduos plásticos, suas características 

e a presença de impurezas são necessárias para apoiar processos de recuperação eficazes, para melhorar a coleta 

e a segregação dos resíduos na fonte, e para promover escolhas orientadas para a reciclagem na fabricação de 

produtos de plástico (Sakthipriya et al., 2021). 

A estratégia voltada ao produto original se concentra em repensar o seu design para torná-lo mais 

sustentável (Sitadewi et al. 2021). Para viabilizar a reciclagem, deve-se dar preferência pelos plásticos que são 

mais comumente utilizados, resultando no maior volume de um mesmo tipo de material. Ainda, embalagens cujos 

conteúdos possam alterar a cor, o odor ou deixar resíduos orgânicos aderidos, desmotivando ou inviabilizando sua 

reciclagem, deveriam ser repensadas e fabricadas com materiais compostáveis, facilitando seu descarte (Pauli et 

al., 2021). 

 

Barreiras à reciclagem de embalagens plásticas  

 No levantamento de informações junto à Cooperativa de reciclagem de Limeira, foram identificadas três 

embalagens, (embalagem para frutas em PET cristal transparente, de leite em PET bicamada e de água em PET 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X1930426X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721062380#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844021012573#!
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Premium rosa) que chegam em volumes consideráveis, e que dada à inviabilidade econômica da reciclagem, são 

descartadas para o aterro sanitário (Figura 1). 

Figura 1. Embalagens plásticas pós-consumo não comercializadas presentes na coleta seletiva. 

 

Fonte: Autores, 2022. 

 

As visitas às empresas recicladoras possibilitaram identificar alguns desafios comuns às duas empresas, e 

que também foram reportados na literatura, os quais envolvem a contaminação nos resíduos e os plásticos que 

contém mais de um polímero em sua composição. Segundo relato dos gestores, a questão é o baixo valor de 

venda destes materiais, o que torna inviável sua comercialização. 

Palleta et al. (2019) avaliaram as principais barreiras e desafios dos plásticos no contexto da economia 

circular das embalagens plásticas, considerando o cenário italiano. As barreiras técnicas apontam a qualidade 

como o fator que mais limita o uso do plástico pós-consumo (presença de impurezas e materiais não recicláveis 

nos produtos, e a camada de proteção nas embalagens plásticas); as barreiras legais envolvem restrições ao uso 

de plásticos reciclados em algumas aplicações (ex. embalagens de alimentos e materiais cirúrgicos); a falta de 

competitividade dos preços dos polímeros reciclados em relação aos materiais virgens, e a ausência de constância 

no volume de resíduos plásticos que chegam aos processadores, são as principais barreiras econômicas; as 

barreiras sociais e culturais se expressam na hostilidade dos fabricantes em relação aos materiais e produtos 

oriundos de resíduos, falta de interesse por novos modelos de negócios, pouco investimento em pesquisa e 

desenvolvimento, inércia dos consumidores em adotar o consumo responsável, além do estilo de vida que privilegia 

produtos que facilitem sua vida em detrimento daqueles que reduzam os impactos ambientais. Outro aspecto 

importante é a dificuldade dos consumidores em obter informações sobre como descartar as embalagens, e o fato 

de as infraestruturas para a coleta e segregação adotadas pelas prefeituras estarem desalinhadas com o design 

das embalagens. Os autores enfatizam a importância de se repensar o design dos produtos e processos plásticos, 

tornando-os totalmente recicláveis, e de se enfatizar a reciclagem e o reaproveitamento. 

 

As soluções baseadas em design 

A partir das informações levantadas, verifica-se que o design pode melhorar o potencial de reciclagem de 

diversas embalagens plásticas, aumentando a quantidade de plástico reciclado em 18-23%, em comparação com 

as condições atuais (Eriksen et al., 2019). Para obter plásticos reciclados de alta qualidade que possam ser usados 

como substitutos de plásticos virgens, há uma série de dificuldades que precisam ser superadas: 

1. Triagem eficiente dos materiais, para que se obtenham monopolímeros de alta pureza; 

2. Remoção de contaminação externa como sujeira, colas e etiquetas; 

3. Dessorção de quaisquer substâncias remanescentes no polímero oriundas de aplicações anteriores ou 

de contaminação externa. 

 

A Figura 2 sumariza os passos que precisariam ser seguidos, considerando o ciclo de vida de uma 

embalagem plástica, para que a sua reciclagem seja viável. 

  

 

 

  

Embalagem 
para frutas em 

PET cristal 
transparente 

  
Embalagem de leite 
em PET bicamada 

  
Embalagem de 
água em PET 
Premium rosa 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X19300777#!
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Figura 2. Resumo passo-a-passo do ciclo de vida do material plástico.  

 

Possíveis soluções para as embalagens identificadas na cooperativa 

Diante das três embalagens identificadas na Cooperativa de reciclagem de Limeira, as quais não são 

comercializadas devido sua inviabilidade econômica e são, portanto, descartadas em aterro sanitário, algumas 

propostas foram levantadas seguindo os passos definidos na Figura 2 a fim de propor um melhor destino ao 

material pós-consumo. A Figura 3 apresenta as principais barreiras (lado esquerdo) que inviabilizam a reciclagem 

das três embalagens em questão (bandeja de frutas em PET cristal; garrafas de leite em PET multicamada; 

garrafas de água mineral em PET premium rosa), e propõe medidas (lado direito) baseadas em design, para 

resolver o problema, e evitar a geração destes rejeitos. 

 

Figura 3. Estratégias de Design para a Reciclagem das embalagens analisadas na cooperativa 

CONCLUSÕES: 

 Considerando que hoje uma grande parte das embalagens plásticas que chegam às cooperativas são 

destinadas para aterros, em função da inviabilidade técnica e/ou econômica da reciclagem, percebe-se, a 

importância em ter-se uma boa estratégia de design para a reciclagem. As propostas levantadas nessa pesquisa, 

portanto, buscaram contornar esse problema através de um novo design para essas embalagens.  

Entre essas propostas está, antes de tudo, uma boa regularização, padronização e fiscalização em todas as 

etapas em que o produto plástico está presente, tanto por corporações públicas, como privadas. Após isso, as 

embalagens devem seguir um design sustentável e circular, de modo a se obter uma quantidade grande de 

1°
Passo

•Regularização, padronização e fiscalização em todas as etapas que o material plástico passa

2°
Passo

•Design inteligente com uso de tecnologias na produção do produto plástico

3°
Passo

•Destinação final adequada

4°
Passo

•Triagem correta em relação ao polímero como o uso do NIR

5°
Passo

•Eliminação de impurezas para aumentar a qualidade do plástico

6°
Passo

•Material pronto para ser utilizado em qualquer destino adequadamente

Material com baixo valor agregado devido à baixa 

resistência, e relativa baixa quantidade recebida  

 

Utilizar um único tipo de polímero para 

embalagens de frutas, para aumentar a 

quantidade do material, facilitar a triagem 

e viabilizar a reciclagem. 

Neste caso, o 4°, 5° e 6° passo da Figura 5 seriam 

imprescindíveis para que a reciclagem se torne 

economicamente viável. 

Dificuldades técnicas na separação das duas 

camadas: interna – PET preto e externa – PET 

branco com rótulos  

A cor padronizada pelo fabricante é uma barreira à 

reciclagem, visto que a maioria das embalagens são 

transparentes, fazendo com que a embalagem rosa 

seja descartada pela falta de mercado. 

 

Repensar o design e usar plástico 

transparente, diferenciando a embalagem 

através do rótulo ou tampa, por exemplo.  

Embalagem 
frutas em PET 

cristal 
transparente

Embalagem leite em 
PET bicamada

Embalagem 
água em PET 

premium rosa
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polímeros iguais para facilitar a reciclagem. Feito isso, a triagem das embalagens pós-consumo terá maior 

eficiência no processo de separação dos polímeros e de eliminação de impurezas. Ao final, atinge-se o objetivo de 

se ter um produto reciclado capaz de retornar à economia. 
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