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RESUMO 

 

A reciclagem de artigos pós-uso e de resíduos descartados em diferentes etapas das 

operações de processamento envolvidas na produção de artigos poliméricos representa uma 

fonte potencial de matérias-primas poliméricas e uma das importantes rotas para a solução de 

alguns problemas ambientais relacionados ao descarte final de plásticos. No entanto, em 

muitas situações, surgem limitações para a reciclagem devidas a aspectos relacionados com o 

design do produto. Deste modo, a aplicação do conceito de ecodesign no desenvolvimento de 

artigos poliméricos torna-se uma ferramenta de grande potencial para aplicação na indústria 

de plásticos. O ecodesign visa ao desenvolvimento de produtos com tecnologias mais limpas e 

ecologicamente corretos, desde o seu projeto, seja pelo seu desenho (forma), seja pelos 

materiais que os compõem. Nesse sentido, o aprendizado e o aperfeiçoamento da capacidade 

de dialogar de maneira eficaz entre engenheiros químicos e outros profissionais, em especial o 

designer, são de extrema importância, tornando mais exequível a fabricação de produtos 

ecologicamente corretos, desde a sua concepção, passando pelo processo de produção até o 

seu uso pelo consumidor e, se possível, o retorno desses produtos ao processo produtivo. É 

neste contexto que se insere o presente trabalho, no qual, através da análise de um estudo de 

caso específico, procura-se adquirir e difundir conceitos relacionados a métodos e ferramentas 

de design e visualizar a importância de aspectos relacionados ao design na potencialidade de 

reciclagem de produtos ou peças. O estudo de caso realizado envolve a análise da composição 

de peças de óculos de sol e, com isso, os métodos necessários para realizar a desmontagem e 

caracterizar os componentes dos mesmos com destino à reciclagem. Procurou-se analisar as 

matérias-primas que compõem os óculos em questão e o seu projeto sob a ótica do Design 

para Reciclagem, bem como propor alternativas, técnica e economicamente, viáveis para um 

descarte voltado ao reaproveitamento dos materiais constituintes dos mesmos. Foi possível 

evidenciar as principais dificuldades, para a reciclagem e para o descarte adequados, geradas 

pela falta de preocupação ambiental durante a fase de concepção do produto.  

Palavras-chave: ecodesign; Design para Reciclagem; sustentabilidade 
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1 Introdução 

Com a crescente degradação do meio ambiente, é imprescindível e urgente o repensar 

relacionado ao desenvolvimento de novos métodos de produção e obtenção de matérias-

primas. Isso torna muito importante a redução do consumo de matéria-prima virgem, 

principalmente no que tange a indústria de produtos poliméricos.  

Nesse contexto, a reciclagem de artigos pós-uso e de resíduos descartados em 

diferentes etapas das operações de processamento, envolvidas na produção de artigos 

poliméricos, representa uma fonte potencial de matérias-primas poliméricas. Enquanto pode-

se dizer que, no âmbito das indústrias de processamento de polímeros, o aproveitamento deste 

potencial já constitui uma preocupação efetiva do setor produtivo no que se refere à 

reciclagem de resíduos gerados nas operações de processamento, o mesmo ainda não ocorre 

com relação aos resíduos pós-uso gerados a partir de artigos poliméricos. Isto ocorre por 

diversos fatores, incluindo contaminação, dificuldade de separação, limitações em termos de 

logística e tecnologia para coleta, separação e reprocessamento, custos elevados, entre outros. 

 No entanto, o interesse das indústrias nas técnicas e nos conceitos envolvidos na 

reciclagem de produtos pós-uso vem aumentando gradualmente, principalmente devido às 

exigências da legislação ambiental e à importância das tecnologias “verdes” em termos de 

marketing.  

Levando em consideração o fato de que algumas das limitações intrínsecas dos 

processos de reciclagem em termos de retorno econômico são devidas a aspectos relacionados 

com o design do produto, a aplicação do conceito de ecodesign no desenvolvimento de artigos 

poliméricos surge como uma ferramenta de grande potencial para aplicação na indústria de 

plásticos.  

O ecodesign visa ao desenvolvimento de produtos com tecnologias mais limpas e 

ecologicamente corretos, desde o seu projeto, seja pelo seu desenho (forma), seja pelos 

materiais que os compõem. Os fatores que contribuem para o uso de tecnologias mais limpas 

são o reaproveitamento de sobras de processos, a minimização da geração destas e a 

viabilização da reciclagem dos materiais após o descarte do produto pelo consumidor final. 

Neste escopo está inserido o conceito de Design para Reciclagem (DfR) que compreende o 

desenho de produto voltado à reciclagem e, por sua vez, o Design para Desmontagem (DfD), 

à desmontagem, buscando-se a reutilização materiais que são classificados como resíduos na 

geração de novos produtos.  
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Independentemente do conceito específico utilizado, o ecodesign envolve o 

compromisso com o meio ambiente desde a fase de projeto de um produto, o que, por 

conseqüência, acaba passando por todas as demais fases do ciclo de vida do mesmo.  

Diante deste panorama, é importante o papel do engenheiro químico, ao qual compete 

prever respostas economicamente viáveis aos problemas, ou seja, diminuir os custos de 

produção e utilizar cada vez menos recursos, porém sempre focado na qualidade e valor 

agregado do produto e, cada vez mais, nos fatores ambientais. Com relação a este último 

aspecto é que ganham importância os conceitos de tecnologias limpas, valorização das 

matérias-primas e reciclagem.  

Nessa situação pode estar envolvida a transição da abordagem de processo para a de 

produto, de modo que o processo seja projetado em relação ao produto, considerando suas 

funções e características. Ao mesmo tempo, pode haver a transformação de uma produção em 

larga escala para uma menor, de produtos com maior valor agregado destinados a atender às 

necessidades particulares dos consumidores.  

Contemplando os diferentes aspectos discutidos nos parágrafos anteriores, torna-se 

importante a interação, de cunho crítico, interdisciplinar e colaborativo, dos engenheiros 

químicos com outros profissionais, em especial o designer, que possui conhecimentos mais 

voltados à funcionalidade, à forma e aos materiais para atender necessidades específicas de 

produtos e consumidores. Então, o aprendizado e o aperfeiçoamento da capacidade de 

dialogar de forma eficaz entre essas duas áreas são de extrema importância. Isso tenderá a 

proporcionar a formação de conhecimento a respeito dos métodos, das ferramentas e, 

inclusive, da linguagem particular do design. Assim, a interface entre engenharia química e 

design poderá tornar mais exequível a fabricação de produtos ecologicamente corretos, desde 

a sua concepção, passando pelo processo de produção até o seu uso pelo consumidor e, se 

possível, o retorno desses produtos ao processo produtivo.  

É neste contexto que se insere o presente trabalho, no qual, através da análise de um 

estudo de caso específico, procura-se adquirir e difundir conceitos relacionados a métodos e 

ferramentas de design e visualizar a importância de aspectos relacionados ao design na 

potencialidade de reciclagem de produtos ou peças. O estudo de caso realizado envolvendo a 

análise da composição de peças de óculos de sol e, com isso, os métodos necessários para 

realizar a desmontagem dos mesmos com destino à reciclagem. Os objetivos específicos deste 

trabalho são analisar as matérias-primas que compõem os óculos em questão e o seu desenho 

sob a ótica do Design para Reciclagem, bem como propor alternativas, técnica e 
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economicamente, viáveis para um descarte voltado ao reaproveitamento dos materiais 

constituintes dos mesmos.  

Na sequência, o leitor encontrará um referencial teórico, o método de trabalho 

adotado, os resultados e a conclusão. 
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2 Conceitos Fundamentais e Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo são apresentados a definição e contextualização de ecodesign, Design 

para Desmontagem e Design para Reciclagem, uma breve descrição das ferramentas de 

análise do ecodesign e uma discussão sobre os fatores que afetam o interesse empresarial na 

reciclagem de resíduos plásticos.  

 

 

2.1 Definição e contextualização de ecodesign, Design para Desmontagem e 

Design para Reciclagem 

 

Segundo da Silva e Heemann (2009) e Naveiro, Pacheco e Medina (2005), o aumento 

da deterioração do meio ambiente tem acarretado a busca por alternativas para a preservação 

do que ainda existe do mesmo. Essa busca tem levado a um notável crescimento do interesse 

das indústrias pelo emprego de conceitos e técnicas sócio-ambientais. Exemplos de aplicação 

dos mesmos já se proliferam em vários tipos de indústria – desde automobilística, passando 

por eletroeletrônica, até de embalagens, as quais constituem a linha de frente da concepção 

ecológica (NAVEIRO, PACHECO e MEDINA, 2005).  

Boa parte dos produtos provenientes das indústrias mencionadas acima pode ser 

fabricada de plástico. No entanto, apesar dos plásticos muitas vezes serem oriundos de fontes 

não-renováveis, estão entre as matérias-primas das quais, através de muitos estudos, tem-se 

alcançado maiores avanços em termos de diminuição da toxicidade e de aumento da 

reciclabilidade e da eficiência energética. A dificuldade dessa evolução cresceu com a 

complexidade dos artigos plásticos desenvolvidos, pois sua reciclagem, com a menor queda 

possível na qualidade do material recuperado, envolve a seleção materiais nem sempre 

compatíveis ou fáceis de separar. Entretanto, mais recentemente têm sido desenvolvidas certas 

características, como a capacidade de biodegradabilidade, de reciclagem ou de formação de 

compósitos, de forma a prolongar sua vida útil, se possível, e/ou que no descarte pós-uso 

sejam menos impactantes ao meio ambiente. Esse progresso tende também a incrementar a 

cobrança e a demanda pelo reaproveitamento desses materiais.  

A partir desta realidade, algumas montadoras de automóveis passaram a introduzir 

alguns materiais, tendo como base os princípios do ecodesign, focando a reciclabilidade como 
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critério de escolha entre rotas tecnológicas análogas. Os novos automóveis desenvolvidos 

consomem menos materiais, combustíveis, geram menos emissões atmosféricas e são mais 

seguros e recicláveis. Esses resultados têm sido alcançados através da participação de toda 

cadeia produtiva, o que proporciona uma eficiente e abrangente propagação das inovações, 

considerando que os fornecedores de peças e materiais automotivos são os mesmos para 

diversas montadoras (NAVEIRO, PACHECO e MEDINA, 2005). 

 

 

2.1.1 Conceito de ecodesign 

 

Segundo Garcia (2007), há diversos sinônimos e definições para ecodesign.  

Kindlein Júnior e Cândido (2006) apresentam o ecodesign como o projeto de produto 

que considera a variável ambiental com o objetivo de minimizar o impacto do produto no 

meio ambiente; segundo Lewis e Gertsakis (2001 apud GARCIA, 2007), assumindo certa 

responsabilidade pelo mesmo.  

No entanto, conforme Echeveste, Saurin e Danilevicz (2002), por ecodesign – onde o 

prefixo eco- vem de ecologia e economia (SCHISCHKE, HAGELÜKEN e 

STEFFENHAGEN, [2005?]) – entende-se o projeto de determinado produto que segue o 

conceito de sustentabilidade, isto é, que, abrangendo fatores ambientais, sociais e econômicos, 

seja capaz de suprir as necessidades das gerações atual e futuras.  

Garcia (2007) afirma que mesmo o ecodesign incorporando o aspecto ambiental da 

sustentabilidade, não se pode dizer que sua implantação necessariamente conduza à mesma. 

No entanto, o design sustentável pode ser tomado como uma abordagem do ecodesign. O 

autor ainda defende que, conforme a concepção de sustentabilidade, é necessário contribuir 

para seus três pilares em conjunto e não isoladamente. 

Neste trabalho, em função do problema específico a ser analisado, descrito na seção 

3.1, é adotada a definição de ecodesign restrita aos aspectos ambientais. 
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2.1.2 Metodologias de ecodesign 

 

Há várias metodologias de design que estão inseridas em diferentes aspectos do 

produto ou do ciclo de vida do mesmo. Essas metodologias são denominadas Design for X 

(DfX - Design para X ou Projetar para X), onde X é uma propriedade ou uma fase do ciclo de 

vida de um produto na qual se enfoca o projeto. Boa parte dos “Design para X” incorpora o 

compromisso com o meio ambiente, seja direta ou indiretamente. Garcia (2007) as classifica 

como uma família, da qual o ecodesign, na sua nomenclatura de Design for Enviroment ou 

Design para o Meio Ambiente, faz parte e é constituído, também, por outros DfX’s. Integram 

o ecodesign:  

• Design for Manufacturing (Design para Manufatura - DfM); 

• Design for Assembly (Design para Montagem - DfA); 

• Design for Modularity (Design para Modularidade); 

• Design for Logistics (Design para Estocagem e Distribuição); 

• Design for Reliability (Design para Confiabilidade); 

• Design for Durability (Design para Durabilidade); 

• Design for Maintainability (Design para Manutenção); 

• Design for Disassembly (Design para Desmontagem - DfD); 

• Design for Reuse and Refurbish (Design para Reuso e Remanufatura) e 

• Design for Recycling (Design para Reciclagem - DfR). 

De acordo com Guimarães (2006), Jack (1993 apud MEDINA e GOMES, 2002), 

Manzini e Vezzoli (2005 apud GARCIA, 2007), o ecodesign pressupõe diretrizes para o 

desenvolvimento de produtos que englobam todas as fases do ciclo de vida dos mesmos, 

desde a sua concepção até a sua reciclagem ou descarte final. Essas diretrizes se inserem em 

um ou mais membros da família DfX. Deste modo, foi elaborada a Figura 1, que representa a 

inserção dessas diretrizes nos diversos membros da família DfX. 
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Figura 1 DfX’s e as principais diretrizes do ecodesign 

 

Para que a preocupação ambiental desde o projeto de um produto possa gerar 

resultados adequados, é fundamental que estes diferentes aspectos sejam considerados 

simultaneamente. Neste sentido, Bitencourt (2001, p. 24) afirma que 

[ao considerar] um só aspecto ambiental, pode-se estar transferindo o problema, em 
vez de solucioná-lo. Por exemplo, se for considerada apenas a característica de boa 
reciclagem, o uso de termoplástico no lugar de termorrígido seria uma boa decisão 
de projeto. Entretanto, para compensar a característica de resistência mais baixa do 
termoplástico, a quantidade de material poderia ser aumentada, o que provocaria um 
aumento na carga de trabalho na produção e na reciclagem. Isto geraria um maior 
consumo de energia e de material, que poderia ser mais prejudicial ao meio 
ambiente. 

Por outro lado, além de gerar benefícios ecológicos, a implementação do ecodesign, 

no projeto e no processo produtivo, pode apresentar também outras implicações importantes 

(NOWOSIELSKI, SPILKA e KANIA, 2007): 

• necessidade de acompanhamento das mudanças nas necessidades do mercado 

consumidor, bem como da criação de novas necessidades e exigências;  
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• a melhoria da tecnologia e, consequentemente, dos produtos e 

• redução de custos produtivos, de embalagem e logísticos através da verificação 

e modificação no projeto dos produtos, que parte de uma redução no consumo de matérias-

primas e energia, considerando todo o ciclo de vida dos mesmos. 

O Design para Reciclagem é, conforme Medina e Gomes (2002), o projeto que prevê a 

reciclagem e que tem como princípios a redução da quantidade e leque de materiais utilizados, 

bem como facilitar a identificação dos mesmos e a desmontagem do produto para respectivas 

posteriores separação e recuperação. Por outro lado, o Design para Desmontagem envolve o 

projeto de produto, levando em conta a facilidade de desmontagem para sua manutenção, 

reparo e melhoramento e para o reuso ou a reciclagem dos seus materiais (ACTIVE 

DISASSEMBLY RESEARCH LTD., 2005, p. 1, grifo e tradução do autor). Considerando 

que, a eficiência com que a desmontagem ou destruição são realizadas é um fator importante 

em processos de reciclagem, o Design para Desmontagem acaba se inserindo no Design para 

Reciclagem. 

 

 

2.2 Ferramentas para avaliação do ecodesign 
 

Segundo Leal [2002?], as ferramentas de ecodesign fazem parte da metodologia geral 

do processo de design; contudo, fases e parâmetros adicionais de projeto devem ser 

considerados. Assim, recorre-se a estratégias e instrumentos específicos, que têm sido 

desenvolvidos com o intuito de atender a organização das informações e as resoluções 

intrínsecas às mesmas, sendo mais rigorosos que aqueles nos quais inexiste a preocupação 

ambiental. Essas ferramentas servem de base ao desenvolvimento ambiental de produtos, 

processos e serviços, indo das mais simples às mais complexas: como os checklists, 

Ecodesign Charts, as matrizes de eco-portfólio, as rodas ecológicas (eco-wheel), os Eco-

compass, a avaliação de ciclo de vida – ACV (Life Cycle Assessment – LCA) e os 

ecoindicadores. Conforme Clark (1999), na prática, as empresas devem mesclar a aplicação 

das ferramentas. Checklists são fáceis de usar, mas não são capazes de atender a todas 

necessidades. Em contrapartida, as ferramentas de avaliação completa do ciclo de vida 

demandam especialistas e tempo e esforço consideráveis para aplicá-las, de forma a alcançar 

resultados razoáveis. Algumas empresas utilizam a ACV para comparar tecnologias ou para 
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analisar um tipo de produto. Assim, a utilização de determinadas ferramentas deve visar ao 

seu uso como meio para geração de melhorias efetivas e não simplesmente como fornecedora 

de indicadores comparativos. 

Por conveniência, no presente trabalho será adotada a análise via checklist, pois é uma 

das mais simples e qualitativas, podendo ser aplicada em fases específicas do ciclo de vida do 

produto. Sua estrutura consiste em perguntas referentes a alguns critérios compatíveis com as 

áreas de análise escolhidas. Às respectivas respostas são atribuídos pontos, segundo uma 

escala de compatibilidade. O somatório dos pontos obtidos em cada resposta dá uma 

indicação do quanto esse produto é adequado aos princípios do ecodesign e gera informações 

sobre suas principais dificuldades em relação ao meio ambiente, se houver. A Tabela 1, 

elaborada pelo Centre for Sustainable Design, exemplifica uma aplicação de checklist 

baseado em uma escala de compatibilidade de 4 pontos (que corresponde aos níveis zero, 

básico, intermediário e avançado). 

 
Tabela 1 Checklist para análise do ecodesign aplicado a uma empresa 

 
Critério Compatibilidade 

1 Minimização do uso de substâncias tóxicas 4 
2 Redução da quantidade e variedade de materiais empregados 2 
3 Redução do consumo de energia para produção 2 
4 Redução do consumo de para utilização dos produtos 0 
5 Minimização das embalagens 1 
6 Possibilidade de reciclagem 1 
7 Facilidade de desmontagem  1 
8 Monitoramento e gestão dos resíduos da produção 4 
9 Estimativas relacionadas à sua atividade ambiental 0 
10 Benefícios ambientais relacionados pelo ganho no consumo 0 
Total (máx. 40 pontos) 15 

Fonte: Centre for Sustainable Design ([2006?] apud NOWOSIELSKI, 
SPILKA e KANIA, 2007) 

 

“Em muitos casos, os engenheiros e designers desenvolvem seus próprios checklists, 

permitindo-lhes documentar suas experiências e facilitar a cooperação entre a equipe de 

trabalho” (LUTTROPP e LAGERSTEDT, 2005, p. 3). Em contrapartida, Lofthouse (2006, p. 

1387), destaca que  

o checklist para o ecodesign tem sido visto por alguns [designers] como por demais 
genéricos e por outros, como uma lista enorme de requisitos adicionais a um projeto 
por si só exigente. Além disso, muitos reclamam de que as ferramentas disponíveis, 
como um todo, não lhes mostra como praticar o ecodesign, ao mesmo tempo em que 
exige uma grande quantidade de requisitos a serem atendidos. 
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2.3 Aplicação da ferramenta de checklist  
 

Como ferramenta do ecodesign o checklist é de simples aplicação e de baixo custo e 

oferece uma resposta qualitativa que aponta os principais problemas ambientais de um 

determinado produto ou processo, demonstrando as prioridades das melhorias requeridas no 

âmbito ecológico. No entanto, conforme Kishita et al.(2010), o meio pelo qual se alcança essa 

resposta é, em parte, subjetivo, o que pode causar dúvidas quanto à realidade e, com isso, 

prejudicar a credibilidade desta ferramenta. 

Vezzoli e Sciama (2006 apud KISHITA, 2010) desenvolveram um procedimento para 

aperfeiçoamento dos checklists. Esse método consiste em adequar as perguntas ou os 

requisitos específicos dos checklists para um determinado produto, partindo de critérios 

definidos pelas diretrizes do ecodesign, como, por exemplo: a redução do consumo de 

materiais e de energia e a extensão da vida do produto. As perguntas dos checklists são, então, 

agrupadas por critérios, aos quais são atribuídos níveis de prioridade através de pesos para 

posterior ponderação. Esses níveis são determinados de acordo com o potencial de melhoria 

ambiental, que deve considerar a análise do ciclo de vida do produto em particular. 

Straliotto (2009), através da aplicação de um checklist em um estudo de caso sobre a 

produção de jóias ecológicas, por exemplo, demonstrou a viabilidade do ecodesign de jóias, 

levando em consideração, desde a fase projetual, os princípios relacionados ao meio ambiente 

em cada fase do ciclo de vida do produto. Através desse estudo, pôde-se conceber processos e 

produtos de valor agregado menos impactantes ao meio ambiente, mantendo sua função 

estética e de durabilidade. Um exemplo apresentado neste trabalho é o de um broche que 

passou por um redesign. Conforme o autor, o modelo original, em latão com banho de prata, 

apresentava três problemas: a pouca durabilidade do acabamento, a baixa resistência 

estrutural e a autenticidade (pois imitava uma constituição de prata quando na verdade era de 

outro metal, o que ocasionava um questionamento ético no contexto do produto). A proposta 

de melhoria envolveu a substituição do material, utilizando somente prata, que sanava o 

problema do acabamento e da autenticidade. Além disso, houve um redesenho do produto de 

forma a proporcionar maior resistência, através do deslocamento do pino de fixação e do 

aumento da espessura do broche. Apesar de empregar mais matéria-prima, a prata empregada 

foi oriunda de reciclagem, esse consumo maior foi compensado pelo aumento da vida útil do 

produto e dispensou-se o processo de galvanoplastia, que gera efluentes muito prejudiciais ao 

meio ambiente. 
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A Tabela 2 apresenta o checklist proposto por Straliotto (2009) para a análise do 

broche após o redesenho. Essa análise foi realizada somando-se os pontos relacionados a cada 

pergunta, (+1) corresponde a uma resposta positiva, (-1), negativa e (0), neutra – aplicada 

quando não se notou a interferência de determinado fator ou quando o mesmo não pode ser 

avaliado. O autor adotou como ponto de corte, para afirmar que uma jóia é ecológica ou não, 

o escore de 20 pontos, supondo-se, então, que o autor seguiu a pontuação limite apontada no 

checklist elaborado pelo Centre for Sustainable Design. De qualquer forma, o autor afirma 

que o resultado com 12 pontos não demonstrou que o ecodesign não é eficaz, mas que o 

repensar em todo o ciclo de vida do produto é necessário, reforçando a ideia de que de nada 

adianta favorecer um aspecto ambiental especificamente, sem considerar os demais. Além 

disso, as respostas fornecem indicações dos principais focos para futuras melhorias. 

Tabela 2 Aplicação do checklist proposto por Straliotto (2009) para o caso do broche 

Fonte: Straliotto (2009) 
 

 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 
  -1 0 +1 

JÓIA 
Possui propriedade estética?   X 
Possui propriedade semântica?   X 
É durável?   X 
É usável?   X 
É autêntica?   X 
  

DESIGN 
Possui durabilidade estética?   X 
Atende às funções do produto jóia?   X 
É adequado aos processos de produção selecionados?   X 
  

ECODESIGN 
PRÉ-PRODUÇÃO 
Utiliza materiais renováveis, reciclados(áveis)?   X 
Reduz o consumo de materiais naturais não renováveis?   X 
Emprega algum princípio de redução, reuso ou reciclagem no projeto?   X 
Estende o ciclo de vida do produto?  X  
É ecoeficiente no uso de materiais não-renováveis? X   
  
PRODUÇÃO 
Elimina etapas do processo produtivo (DfA, DfM)? X   
Elimina uso de Cd, Zn ou outros materiais que geram resíduos tóxicos? X   
Evita a união permanente de materiais diferentes (DfD)?   X 
Reduz consumo de água e energia nos processos?  X  
Evita decapagem química? X   
Evita o uso de adesivos?   X 
Evita revestimentos por galvanoplastia (banhos metálicos)? X   
  
DISTRIBUIÇÃO 
Embalagens são duráveis?  X  
Reduz o volume das embalagens?  X  
Utiliza materiais renováveis, reciclados(áveis) nas embalagens?  X  
  
USO 
Prevê o uso intenso do produto?   X 
Evita o consumo de água, energia e materiais durante o uso?   X 
  
DESCARTE E RECUPERAÇÃO 
Oferece serviços de manutenção do produto (DfS)?   X 
Possibilita a recuperação dos materiais (DfR)?   X 
  
PONTUAÇÃO TOTAL 12 
PONTUAÇÃO MÁXIMA 27 
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2.4 Fatores adicionais que afetam o interesse empresarial na reciclagem de 

resíduos plásticos 

 

Além dos aspectos ambientais discutidos previamente, existem ainda outros fatores 

que influenciam o interesse do setor empresarial na reciclagem de resíduos plásticos. Estes 

fatores abrangem tanto tecnologia, como legislação, mercado e lucratividade. 

Em países desenvolvidos, principalmente os europeus, a preocupação e a legislação 

ambientais são antigas, se comparadas às do Brasil, em que recentemente houve a 

implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei N° 12305, de 12 de agosto de 

2010), apresentada no Anexo A. A tendência é que os aspectos legais tornem-se cada vez 

mais rígidos, dada a gravidade da situação ambiental atual. Assim, este é um fator que já 

começa a ser decisivo como incentivo para a inserção da reciclagem como variável no 

desenvolvimento de processo e produtos .  

Do ponto de vista de tecnologia e mercado, para alguns resíduos poliméricos, como é 

o caso do polietilenotereftalato (PET) oriundo de garrafas plásticas, já existem mercado e 

tecnologia bem desenvolvidos para os produtos da sua reciclagem. No entanto, para muitos 

resíduos plásticos ainda não há mercados potenciais nem foram desenvolvidas alternativas 

tecnológicas em termos de processos e produtos que viabilize, desde o ponto de vista 

empresarial, a sua reciclagem. Portanto, o investimento no desenvolvimento de tecnologia e 

de mercado constituem aspectos fundamentais para viabilizar a reciclagem de muitos tipos de 

resíduos plásticos. Em linhas gerais, observa-se que a preocupação com este aspecto, à nível 

nacional, é ainda predominantemente acadêmica, esperando-se que esta situação venha a ser 

alterada em função das pressões legais. 

Em termos de tecnologia, um dos aspectos mais restritivos é a necessidade de 

separação como requisito para a obtenção de produtos reciclados de boa qualidade. Segundo 

Zanin e Mancini (2004), se os resíduos não forem apropriadamente separados, podem 

comprometer a qualidade dos produtos provenientes de sua reciclagem mecânica. As 

dificuldades mais comuns são a presença de filmes plásticos e dos termorrígidos. No caso dos 

termorrígidos, o obstáculo na reciclagem reside no fato de não poderem ser reprocessados por 

simples aquecimento, pois o material acaba se decompondo antes de sua fusão. Além disso, a 

grande variedade de plásticos presente nos resíduos se apresenta como o maior problema 

nesta etapa. Isso ocorre porque a incompatibilidade resultante da diversidade de composições 
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e estruturas químicas dificulta a mistura de diferentes tipos de plásticos. Assim, é necessária 

uma seleção rigorosa, caso contrário, a reciclagem não será possível, resultando em muitos 

prejuízos dos pontos de vista ambiental e econômico. 

Para avaliar a viabilidade de um processo de reciclagem é necessário considerar 

aspectos mecânicos e químicos. Os aspectos mecânicos envolvem, por exemplo, a 

necessidade ou a capacidade (tempo, técnicas e investimentos necessários) de desmontar os 

produtos manualmente ou com o auxílio de máquinas, passando pela análise dos componentes 

do produto e das características de montagem destes componentes. A análise química 

verificará se os materiais que compõem o produto são compatíveis entre si em um processo de 

reciclagem. 

A compatibilidade de diferentes plásticos, em termos de reciclagem, pode ser 

analisada segundo critérios como similaridade entre as temperaturas de processamento dos 

mesmos, possibilidade de constituir blendas poliméricas, potencial de aplicação destas 

blendas, estabilidade química dos componentes da mistura e efeitos de produtos de 

degradação de um determinado componente sobre os equipamentos de processamento ou 

sobre a estrutura dos demais. Por exemplo, conforme Castilhos (2010, p. 18) “o policloreto de 

vinila (PVC) e o PET não podem ser co-processados, pois [...] possuem janelas de 

temperaturas bastante diferentes, onde suas temperaturas de processamento são 190ºC e 

265ºC, respectivamente.” Ademais, segundo Paci e La Mantia, Zanin e Mancini e Awaja e 

Pavel (1998, 2004, 2005 apud CASTILHOS, 2010, p. 18), “na temperatura de processamento 

do PET, o PVC degrada liberando ácido clorídrico, causando excessiva corrosão dos 

equipamentos de processamento e diminuição drástica da massa molar do PET.” A 

Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET) afirma que um frasco de PVC é capaz 

inviabilizar a reciclagem de 20 mil, de PET, sendo 50 ppm de PVC o limite tolerável (RETO, 

2005 apud CASTILHOS, 2010). 

Devido à importância da composição dos resíduos plásticos sobre sua reciclabilidade e 

ao fato de que em alguns casos a reciclagem torna-se inviável sem uma etapa eficiente de 

separação, a viabilidade da reciclagem de alguns produtos e/ou materiais dependem também 

de outros fatores. Entre tais fatores pode-se citar a facilidade de identificação de componentes 

dos materiais constituintes, a logística de coleta dos resíduos (no sentido de não gerar mistura 

de materiais durante o ciclo de coleta de resíduos) e a existência/disponibilidade de métodos 

adequados de separação. 
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No tocante à identificação de componentes, um dos métodos para tornar mais eficiente 

e executável a separação dos plásticos, é o uso de pictogramas nos produtos, representados na 

Figura 2, para os plásticos mais presentes nos resíduos sólidos urbanos. Contudo, tanto a 

adoção como a efetividade desta estratégia dependem da consciência dos fabricantes com os 

aspectos ambientais, do conhecimento desta classificação por parte do consumidor e da 

logística de recolhimento de resíduos. 

 
Figura 2 Classificação usual de plásticos 

Fonte: Zanin e Mancini (2004, adaptação) 
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3 Materiais e métodos 
 

Conforme discutido no Capítulo 1, através deste trabalho procurou-se adquirir e 

difundir conceitos relacionados a métodos e ferramentas de design e visualizar a importância 

de aspectos relacionados ao design na potencialidade de reciclagem de produtos ou peças, 

bem como exemplificar a importância da interação designer/engenheiro de processos para a 

efetividade no desenvolvimento de soluções adequadas em termos de design para reciclagem. 

A metodologia escolhida para atingir os objetivos propostos foi a análise um estudo de caso 

específico, no qual fosse possível contemplar, para o produto selecionado, os seguintes 

aspectos relacionados a potencialidade para reciclagem: i) características do resíduo gerado e 

opções/limitações em termos de reciclagem para o produto em sua forma atual; ii) 

características de desmontagem e iii) materiais constituintes.  

Nas seções seguintes são feitas a descrição do estudo de caso selecionado, o 

detalhamento das estratégias/técnicas utilizadas para desmontagem do produto e 

caracterização dos materiais nele presentes. 

 

 

3.1 Estudo de caso selecionado: justificativa e características  
 

Como uma parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Instituto 

Federal Sul-rio-grandense, foram analisados os modelos de óculos de sol piratas, apreendidos 

pela Polícia Federal, de um lote com aproximadamente 100 mil unidades. Considerando que, 

segundo a Abióptica e o Imeppi, só em 2010, no Brasil, foram recolhidas cerca de 12,5 

milhões de unidades de óculos piratas, é importante pensá-los como resíduo de significativo 

volume e analisar a viabilidade da sua reciclagem. O objetivo das análises é definir as 

restrições impostas pelo design dos óculos para a reciclagem segundo critérios mecânicos e 

químicos sob os aspectos técnico e ambiental. Como, a princípio, esses óculos devem ser 

destruídos, a partir da apreciação realizada, a finalidade é sugerir métodos de desmontagem e 

seleção de materiais. Como os objetos de estudo desta pesquisa provêm de fabricantes 

desconhecidos – apenas supõe-se tratar de origem chinesa – é desconhecido também seu 

processo de fabricação. Deste modo, a análise se deterá no produto; o processo de fabricação 

e a logística não farão parte do escopo.  
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3.2 Etapas de análise 
 

A análise do estudo de caso passará pelas seguintes etapas: 

1º) a cada um dos 10 modelos de óculos analisados foram atribuídas letras 

de A-J para identificação; 

2º) inventário e classificação segundo o design: registro fotográfico, 

separação e pesagem de todas as partes constituintes dos óculos e suas embalagens e 

agrupamento em material plástico, metálico e plástico-metálico (com insertos ou encaixes); 

3º) identificação dos materiais: 

a) pesquisa dos materiais mais utilizados pela indústria ótica; 

b) inspeções visual e tátil para classificação metal/plástico; 

c) separação e classificação dos materiais metálicos: ferrosos e não-

ferrosos e 

d) separação e classificação dos materiais poliméricos: inspeções visual 

e tátil e análise qualitativa a partir de testes de chama, densidade e solubilidade 

e calorimetria diferencial de varredura (DSC). 

4º) proposição de um checklist (segundo os princípios do Design para 

Reciclagem) a partir dos resultados a respeito da composição e formas de junção e fixação; 

5º) definição dos extremos da escala utilizada para executar o checklist e 

para especificação de limites de corte a partir da análise comparativa dos dados obtidos;  

6º) avaliação de cada um dos modelos de óculos a partir do checklist 

elaborado; 

7º) análise dos problemas, ou limitantes para reciclagem, identificados 

através do checklist; 

8º) verificação do que pode ou deve ser separado e como fazer isso, 

considerando o tempo e recursos para execução da desmontagem e a variação do potencial de 

reciclabilidade em função do nível de separação definido pela estratégia de desmontagem. 
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3.3 Inventário e desmontagem 
 

O registro fotográfico dos óculos inteiros e desmontados, bem como suas embalagens, 

foi feito com máquina fotográfica da marca Cyber-shot Sony®, modelo P-200.  

 A desmontagem dos óculos foi feita com o auxílio de uma chave do tipo Phillips e um 

soprador térmico (marca DWT®, modelo HLP-2000 KL, 110 V) para as peças insertadas e 

aquelas encaixadas muito firmemente que impediam a simples desmontagem manual. 

As peças e embalagens dos óculos foram pesadas em uma balança analítica (marca 

Marte da Shimadzu®, modelo AY220 com um desvio padrão de 0,1mg). 

 

 

3.4 Caracterização dos materiais 
 

Para a identificação dos materiais constituintes dos óculos de sol, foram selecionados 

métodos que contemplassem necessidades financeiras, temporais e técnicas.  

Atendendo às necessidades financeiras e temporais, foram realizadas inspeções visual 

e tátil e testes de magnetismo, chama e densidade. A importância da execução desses 

experimentos se dá pelo fato de serem de simples de execução e de baixo custo. No entanto, 

como tendem a ser subjetivos, são mais sujeitos, também, à qualidade da experiência do 

analisador. Esses experimentos são apropriados à realidade dos centros de triagem, onde é 

realizada a separação dos resíduos, nos quais se encontram, geralmente, trabalhadores com 

baixo nível de instrução e poucos recursos financeiros. 

Em relação às exigências técnicas, foram realizados os testes de solubilidade e DSC. 

Esses testes são mais dispendiosos (e o custo pode inviabilizar), atendem à necessidade 

técnica de uma identificação mais precisa dos materiais que compõem os óculos.  

A execução de um conjunto de testes tem sentido pela sua aplicação em um sistema de 

afunilamento, no qual as possibilidades vão sendo eliminadas conforme a realização dos 

experimentos. 
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3.4.1 Inspeções Visual e Tátil 

 

As inspeções visual e tátil são interessantes do ponto de vista intuitivo, para as quais 

são necessários conhecimentos adquiridos a partir da teoria e principalmente da vivência 

prática acerca do aspecto dos materiais. Esses são os principais procedimentos adotados nas 

usinas de triagem para a seleção dos materiais. No entanto, o processo pode ser dificultado 

por misturas poliméricas e outras modificações dos materiais, como a cor (SONCIM et al., 

2005). Essa inspeção visou identificar o material das embalagens (entre as alternativas de 

polipropileno e polietileno de baixa densidade) e das plaquetas (entre as alternativas de 

silicone e poliuretano). Os aspectos analisados foram a transparência, a cor e a rigidez.  

 

3.4.2 Teste de Magnetismo 

 

Este teste foi realizado sobre as peças metálicas separadas na etapa de desmontagem, a 

fim de verificar a presença de metais ferromagnéticos (ferro, níquel e suas ligas, como o aço). 

Essa verificação teve o objetivo de analisar a possibilidade de usar esta propriedade como 

alternativa para automatização da separação dos componentes metálicos. O teste foi realizado 

utilizando um ímã com dimensões 5,0×1,5×0,8 cm.  

 

3.4.3 Teste de Chama 

 

Para a realização deste teste foi utilizado um isqueiro, sendo que a chama utilizada 

deve ser tênue (BRAUN, 1999). Os parâmetros analisados para diferenciação dos materiais 

testados foram: flamabilidade do material dentro e fora da chama, aspecto desta, fumaça e 

odor após a extinção.  

 

3.4.4 Teste de Solubilidade 

 

Fragmentos das partes plásticas dos óculos foram submersos em solvente no interior 

de tubos de ensaio a temperatura ambiente por 10 min, conforme descrito por Mano e Mendes 

(2000). A amostra de plástico foi considerada solúvel quando observou-se variação da forma 
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e/ou da superfície da amostra pela imersão no solvente ou, ainda, pelo aumento da 

viscosidade da solução ao final do ensaio.  

Os solvente utilizados foram acetona (marca Nuclear®, lote 09121706), acetato de etila 

(marca Synth®, lote 107999), clorofórmio (marca Inlab®, lote 2841) e benzeno (marca 

Merck®, lote 36208), todos grau P.A.. Esses solventes foram selecionados com base nas 

informações obtidas pela pesquisa de mercado a respeito da composição dos óculos de origem 

chinesa (ver Seção 4.1).  

 

3.4.5 Teste de Densidade 

 

Para o teste de densidade foi utilizado um densímetro digital da marca Alfa Mirage®, 

modelo EW-300SG com resolução de 0,01. 

Este teste é pouco útil para fins de identificação de polímeros (Braun, 1999), mas pode 

servir como critério para definição de rotas tecnológicas para a separação dos materiais.   

 

3.4.6 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

 

Os testes de DSC foram realizados para medida da temperatura de transição vítrea, Tg, 

dos materiais constituintes das peças plásticas obtidas na etapa de desmontagem. Para as 

análises foi utilizado um DSC da marca Perkin Elmer®, modelo Pyris 6, acoplado a um banho 

termostático (a 10ºC) da marca Cientec®, modelo CT-281. O DSC possuía interface com 

microcomputador, do qual foram obtidas as curvas analisadas. Pequenos fragmentos, entre 5 e 

9 mg, dos óculos foram colocados em cadinhos de alumínio que, por sua vez, foram 

colocados no DSC, juntamente com um cadinho vazio como referência para desconsiderar, 

nas análises, as interferências do alumínio. 

O programa de temperatura adotado, sob atmosfera de N2 a 20 mL/min, foi:  

• manter à temperatura de 25ºC por 1min; 

• aquecer de 25ºC para 230ºC a uma velocidade de 20ºC/min; 

• manter à temperatura de 230ºC por 1min; 

• resfriar de 230ºC para 25ºC a uma velocidade de 20ºC/min; 
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• repetição dos passos anteriores por uma vez. 

Nesta metodologia a utilização de dois ciclos de aquecimento tem por objetivo a 

eliminação, no primeiro ciclo, da história térmica da amostra. Assim, os dados utilizados para 

a análise comparativa das amostras correspondem ao segundo ciclo de aquecimento. 

 

3.4.7 Padrões de referência  

 

Como alternativa de identificação, utilizou-se também a comparação dos resultados 

obtidos nos testes chama, solubilidade e DSC para as amostras oriundas dos óculos com os 

resultados obtidos para amostras de composição conhecida, utilizada como padrões de 

referência. As substâncias utilizadas como referência foram: 

• alildiglicolcarbonato – par de lentes (marca St. Denver Optical®); 

• silicone – mangueira (marca Tecno Flex®); 

• poliuretano – mangueira (marca Tecno Flex®); 

• copolímero de etilenopropilenodieno – cabo de espátula para cutículas 

(marca Merheje®); 

• náilon 66 – abraçadeiras (marca Frontec®, F-7040) 

• policarbontato – CD;   

• acetato de celulose – lâmina para retroprojetor (marca Tecnoprint®) e 

• náilon 6, polipropileno, polimetilmetacrilato e cloreto de polivinila rígido 

e flexível – pellets. 
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4 Resultados e discussões 
 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa sobre materiais para manufatura de 

óculos de sol, da desmontagem, do inventário e dos testes de caracterização das peças dos 

óculos, a elaboração e aplicação do checklist ao estudo de caso e a proposição de um método 

para separação dos materiais.   

 

4.1 Elaboração da lista de materiais passíveis de presença nos óculos de sol 
 

As partes que compõem os óculos estão representadas na Figura 3, nem todos os 

modelos têm ponteiras, plaquetas, grips e charneiras (a dobradiça na própria estrutura da lente 

e do aro pode cumprir seu papel de união entre essas peças). A armação é o conjunto dos aros 

e das hastes. 

 
Figura 3 Os óculos e suas partes 

 

Com o intuito de direcionar os experimentos para identificação dos materiais, foram 

pesquisados os materiais empregados para cada uma das partes dos óculos. Como não foram 

encontradas fontes confiáveis sobre a manufatura de óculos de origem chinesa, foram 

inferidas suposições a respeito da composição das amostras em questão. As suposições 

tiveram como base sítios de internet e entrevistas por correio eletrônico com indústrias de 

peças de óculos chinesa (Taili Glasses Parts Corporation, 2011 e Wong, 2011) e coreana 

(SWI Optical Corporation, 2011 e Han, 2011) e o sítio de compras Alibaba.com®. Todas as 

listas de materiais citadas nos parágrafos abaixo foram estabelecidas com base nas 

informações obtidas a partir dessas fontes. 
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Os óculos têm armações de plástico ou de metal. No caso das armações de plástico, 

estas são, geralmente, de acetato de celulose (CAc), policarbonato (PC) ou náilon (Náilon 6 

ou 66). Já as armações metálicas são de alumínio, cobre, monel (liga metálica de níquel e 

cobre, podendo ter outros elementos adicionados, como ferro, manganês, titânio, alumínio, 

silício e enxofre), aço inox ou titânio. 

As lentes podem ser de policarbonato, de alildiglicolcarbonato (ADC, nome comercial 

CR-39®), de polimetilmetacrilato (acrílico - PMMA) ou vidro. O vidro pode ser considerado 

ausente nos modelos estudados, pois ocorre em artigos muito caros, o que não se aplica aos 

óculos comercializados no mercado informal. 

As ponteiras podem ser fabricadas em acetato ou propionato de celulose (muito caro 

para estar presente nestes óculos) ou cloreto de polivinila (PVC). Os grips podem ser feitos de 

um copolímero de etilenopropilenodieno (EPDM) e polipropileno (PP), de nome comercial 

Santoprene®, polidimetilsiloxano (silicone - PDMS) silicone ou cloreto de polivinila e as 

plaquetas, de PDMS, PVC, PC ou poliuretano (PU). 

Por fim, as embalagens destes óculos são simples saquinhos transparentes que podem 

ser de polietileno de baixa densidade (PEBD) ou PP. 

Assim, foram reunidas algumas informações a respeito de cada polímero 

possivelmente presente nos modelos, podendo auxiliar, a partir das respectivas aplicações, na 

obtenção de padrões visuais, táteis ou diretamente experimentais. Esse levantamento não 

inclui os prováveis metais presentes, pois não constituem o escopo do trabalho e não 

representam empecilho para separação dos plásticos, já que, mesmo não sendo 

ferromagnéticos, têm como característica uma massa específica muito distinta da apresentada 

pelos polímeros.  

Na Tabela 3 são apresentadas algumas das propriedades destes materiais que são 

relevantes com relação aos testes de caracterização, descritos na Seção 3.4. 
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Tabela 3 Propriedades e aplicações dos materiais poliméricos presentes nos óculos de sol 

Material Peças óculos 
Aparência 
visual e/ou 

tátil 
Exemplos de aplicações 

Massa 
específica 

(g/cm3) 
Solventes 

Transições térmicas 

Tm (°C) Tg (°C) 

ADC 
termorrígido lentes translúcido 

rígido  
espelhos plásticos  
câmaras de testes biológicos 4 1,31 7 

nenhum 
solvente que 
compõe este 
estudo 

  

PMMA 
termoplástico lentes 

incolor 
transparente 
rígido 1 

janelas de aviões 
clarabóias 
lentes para retroprojetores 
fibras óticas 5 

1,16 
1,20 14 

acetato de etila 
acetona 
benzeno 
clorofórmio 5 

120-160 2 85-165 11 

PC 
termoplástico 

lentes 
armações 
plaquetas 

incolor 
transparente 
rígido 1 

painéis de instrumentos 
capacetes de motoqueiros  
CD's 5 

1,20 
1,22 2 clorofórmio 5 220-230 2 150 1 

Náilon-6 
termoplástico armações 

translúcido 
amarelado 1 

velocímetros 
cabos de martelo 
escovas 
fios para pesca 5 

1,12 
1,15 2 

nenhum 
solvente que 
compõe este 
estudo 5 

215-225 2 50 1 

Náilon-66 
termoplástico armações 

translúcido 
amarelado 1 

abraçadeiras 
fios para pesca 5 

1,13 
1,16 2 

nenhum 
solvente que 
compõe este 
estudo 5 

250-260 2 50 1 

CAc 
termoplástico 

armações 
ponteiras   

vestuário 
tapetes  
filtros de cigarro 
lâminas para retroprojetor 5 

1,25 
1,35 2 

acetona 
clorofórmio 5 125-175 2 67-68 12 

PEBD 
termoplástico embalagens 

translúcido a 
opaco 1 

embalagem de açúcar 
utensílios domésticos  
brinquedos 6 

0,92 
0,94 1 

nenhum 
solvente que 
compõe este 
estudo 5 

130-135 2 125 1 

PP 
termoplástico embalagens 

translúcido e 
mais rígido que 
o PEBD 1 

tubos de carga para caneta 
esferográfica 
embalagens de condimentos 
desidratados e bombons 2 

0,85 
0,92 2 

nenhum 
solvente que 
compõe este 
estudo 5 

165-175 1 4-12 1 

PDMS 
termoplástico 

plaquetas 
ponteiras 
grips 

emborrachado 
incolor 
translúcido 1 

compostos impregnados, 
suspensões, separação de 
materiais, próteses e moldes 2 

0,80 
1,25 2 

nenhum 
solvente que 
compõe este 
estudo 2 

-50 9 -127 13 

PVC 
termoplástico/termorrígido  

plaquetas 
ponteiras 
grips 

incolor 
transparente 
rígido ou 
flexível 1 

forração de poltronas 
canos para água  
revestimento de fios elétricos  
cortinas para box 1 

1,19-1,35 
(flexível) 
1,38-1,41 
(rígido) 2 

clorofórmio 5 273 1 81 1 

PU 
termoplástico/termorrígido plaquetas 

amarelado 
translúcido 1 

termoplástico: conexões e 
anéis de vedação, colchões, 
calçados 
termorrígido: isolamento 
térmico para refrigeração, 
pranchas de surf 1 

1,17 
1,22 2 

nenhum 
solvente que 
compõe este 
estudo 5 

  

Copolímero  
EPDM+PP 
termoplástico 

grips Flexível 3 cabos de escovas e facas 0,97 3 
clorofórmio 
benzeno 8 

110 e 150 
ou só 
15010 

-70 10 

Fontes: 1 Mano (2007), 2 Braun (1999), 3 Rubbercal [200-?], 4 Pereira (2007), 5 Mano e Mendes (2000),                             
6 Sarantópoulos (2001 apud CASTILHOS, 2010), 7 Vison 3K [2011?], 8 V&P Scientific, Inc. [2010?], 9 
International Programme on Chemical Safety (1999), 10 Karger-Kocsis et al. (2008), 11 Lu [2011?], 12 The 
Physical and Theoretical Chemistry Laboratory Oxford University (2004), 13 Michalovic [2005?],                             
14 Recicláveis.com.br [200-?] 
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4.2 Desmontagem e inventário 
 

Os modelos de óculos do estudo de caso foram desmontados manualmente e suas peças 

foram classificadas em plástico e metal, em seguida, em metais ferrosos e não-ferrosos (teste 

de magnetismo) e também segundo a forma de fixação com outras peças. Depois as peças 

foram pesadas. Os resultados desses procedimentos são apresentados na Tabela 4.  

 
Tabela 4 Inventário e identificação primária das peças dos óculos de sol 
Modelo Parte Material Tipo Fixação Quantidade Massa (g) 

A 

aros   metal não-ferroso  1 11,325 
lente   plástico  encaixe 2 5,880 

haste 

inteira   parafuso 2 4,396 
revestimento couro  couro 2 1,428 
interior metal ferroso  2 2,700 
detalhe metálico  metal ferroso encaixe interno (couro) 2 0,268 

parafuso  
pequeno metal ferroso  4 0,042 
médio fino metal ferroso  2 0,022 
médio grosso metal ferroso  2 0,060 

plaqueta   plástico/borracha  parafuso 2 0,221 
charneira   metal não-ferroso parafuso 2 0,519 
embalagem   plástico   1 1,894 
TOTAL      22 35,582 

B 

aros   plástico   1 8,406 
lente   plástico  encaixe 2 3,167 

haste 
inteira   parafuso 2 3,208 
haste em si plástico   2 2,941 
detalhe metálico metal não-ferroso encaixe 2 0,266 

parafuso    metal não-ferroso  2 0,129 
embalagem   plástico   1 0,857 
TOTAL      10 22,270 

C 

aros   plástico   1 12,666 
lente   plástico  encaixe 2 4,075 

haste 
inteira   parafuso 2 3,353 
haste em si plástico   2 2,916 
grip plástico/borracha  encaixe 2 0,438 

parafuso       não está no lote - 
embalagem   plástico   1 1,008 
TOTAL      9 28,530 

D 

aros   metal não-ferroso  1 7,791 
lente   plástico  encaixe 2 5,405 

haste 

inteira   parafuso 2 2,183 
haste em si metal não-ferroso  2 1,554 
mola metal ferroso encaixe (fortemente preso) 2 0,100 
ponteira plástico  encaixe 2 0,529 

parafuso  pequeno metal ferroso  2 0,022 
médio metal ferroso  2 0,032 

plaqueta   plástico  parafuso 2 0,155 
embalagem   plástico   1 1,054 
TOTAL      16 24,438 

E 

aros   plástico   1 14,568 
lente   plástico  encaixe 2 3,573 
haste   plástico  parafuso 2 2,782 
parafuso    metal ferroso  2 0,090 
embalagem   plástico   1 0,919 
TOTAL      8 28,376 
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Tabela 4 Inventário e identificação primária das peças dos óculos de sol (continuação) 
Modelo Parte Material Tipo Fixação Quantidade Massa (g) 

F 

aros 
inteiros    1 8,164 
aros em si plástico   1 8,031 
detalhe metálico metal não-ferroso encaixe 2 0,066 

lente   plástico  encaixe 2 3,638 

haste 

inteira   parafuso 2 5,953 
haste em si plástico   2 5,307 
armação da mola metal não-ferroso encaixe (fortemente preso) 2 0,502 
mola metal ferroso 2 0,145 

parafuso    metal ferroso  2 0,062 
embalagem   plástico   1 1,919 
TOTAL      14 29,389 

G 

aros 

inteiros    1 10,393 
aros em si plástico   1 9,617 
charneira da 
armação metal não-ferroso inserto 2 0,388 

lente   plástico  encaixe 2 4,833 

haste 

inteira   parafuso 2 4,076 
haste em si plástico   2 3,688 
charneira da 
haste metal não-ferroso inserto 2 0,388 

parafuso    metal ferroso  2 0,084 
embalagem   plástico   1 1,133 
TOTAL      12 29,510 

H 

aros   plástico   1 10,658 
lente   plástico  encaixe 2 4,014 
haste   plástico  parafuso 2 4,209 
parafuso    metal ferroso  2 0,116 
embalagem   plástico   1 0,925 
TOTAL      8 28,259 

I 

aros   plástico   1 7,111 
lente   plástico  encaixe 2 5,460 
haste   plástico  parafuso 2 1,980 
parafuso    metal ferroso  2 0,067 
embalagem   plástico   1 0,735 
TOTAL      8 22,860 

J 

aros   metal não-ferroso  1 10,712 
lente 
(inteiriça)   plástico  encaixe 1 9,203 

haste 

inteira   parafuso 2 3,745 
haste em si metal não-ferroso  2 2,896 
mola metal ferroso encaixe (fortemente preso) 2 0,147 
ponteira plástico  encaixe 2 0,702 

parafuso  pequeno metal ferroso  2 0,031 
médio metal ferroso  2 0,024 

plaqueta   plástico/borracha  parafuso 2 0,164 
embalagem   plástico   1 1,201 
TOTAL      15 29,043 

 

Para uma eficiente separação dos materiais do ponto de vista econômico, é importante 

a redução no tempo de desmontagem dos produtos. Observou-se uma diferença significativa 

em termos de facilidade de desmontagem entre os óculos com armação de plástico e aqueles 

com armação de metal, principalmente devido ao fato que os óculos com armação de metal 

possuíam um número maior de peças. Por outro lado, dentro de cada categoria, os diferentes 

modelos se mostram equivalentes em termos de esforço requerido para a desmontagem. 

Assim, cinco exemplares de dois modelos, um com armação de metal e outro com armação de 

plástico, foram desmontados e o tempo para execução de cada etapa foi medido; o primeiro 
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exemplar foi desprezado no cálculo da média, pois era muito distinto em relação aos demais. 

Nas Tabelas 5 e 6, está o tempo necessário para cada etapa de desmontagem. 

 
Tabela 5 Tempo de desmontagem de 5 unidades do 

modelo F 
 

  Tempo (s) 
  Exemplar 
Etapa de desmontagem 1 2 3 4 5 
Embalagem 12 6 5 7 9 
Lentes 25 29 12 9 10 
Parafusos 160 85 62 72 67 
Molas das hastes 103 96 83 119 71 
Detalhes metálicos (logotipo) 60 47 35 35 33 
Total 360 264 197 241 190 
MÉDIA 223 

Tabela 6 Tempo de desmontagem de 5 unidades 
do modelo A 

  
Tempo (s) 
Exemplar 

Etapa de desmontagem 1 2 3 4 5 
Embalagem 11 11 10 9 8 
Lentes 24 31 7 9 10 
Parafusos das charneiras 41 55 55 49 46 
Parafusos das plaquetas 43 24 59 41 45 
Parafusos das hastes 78 48 31 31 56 
Revestimento das hastes 74 62 77 70 54 
Total 271 231 237 209 218 
MÉDIA 209 

 

Foi feito também o registro fotográfico de cada modelo de óculos analisado, antes e 

depois da desmontagem. As fotografias das peças desmontadas detalham a presença de 

materiais distintos e a danificação de algumas dessas peças em virtude da desmontagem e, 

deste modo, auxiliam a elucidar a aplicação do checklist na Seção 4.5. Essas fotografias 

encontram-se no Apêndice A. 

 

 

4.3 Testes de caracterização  
 

Os testes realizados foram de: chama, solubilidade, densidade e DSC. 

Para a realização do teste de chama, a partir dos possíveis materiais presentes nos 

óculos, foi elaborada a Tabela 7, que reúne informações obtidas na literatura e resultados 

obtidos com este teste para os padrões de referência mencionados na Seção 3.4.7. Essas 

informações dizem respeito ao comportamento do material e das características da chama e do 

odor e da fumaça advindos da queima. 
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Tabela 7 Informações para o teste de chama 

Material Componentes 
óculos Flamabilidade Aspecto da chama Odor Comportamento do 

material 

ADC 
termorrígido lentes 

inflama facilmente 
continua a queimar após a 
remoção da chama  

crepitante 
brilhante 
fumaça fuliginosa 

  carboniza 

PMMA 
termoplástico lentes 

inflama facilmente 
continua a queimar após a 
remoção da chama 1 

brilhante 
azul no centro 
crepitações 1 

resina de dentista 2 não pinga 2 

PC 
termoplástico 

lentes 
armações 
plaquetas 

chama se extingue 
lentamente 1 

brilhante 
fumaça fuliginosa 1     

Náilon-6 
termoplástico armações chama se extingue 

lentamente 1 

azul 
vértice amarelo 1 
centelhas 

cabelo queimado 2 forma bolas na ponta 2 

Náilon-66 
termoplástico armações chama se extingue 

lentamente 1 

azul 
vértice amarelo 
centelhas 1 

cabelo queimado 2 forma bolas na ponta 2 

CAc 
termoplástico 

armações 
ponteiras 

inflama facilmente, 
continua a queimar após a 
remoção da chama 1 

crepitante 1 ácido acético 1   

PEBD 
termoplástico embalagens 

queima lentamente e a 
chama se extingue 
lentamente 1 

amarela 
azul no centro 1 parafina 1 amolece e goteja 1 

PP 
termoplástico embalagens 

queima lentamente e a 
chama se extingue 
lentamente 1 

amarela 
azul no centro 1 parafina 1 amolece e goteja 1 

Silicone 
termoplástico 

plaquetas 
ponteiras 
grips 

difícil de queimar 1 

brilhante 
resíduo de SiO2 em 
pó 
fumaça branca 1 

    

PVC 
termoplástico/termorrígido  

plaquetas 
ponteiras 
grips 

auto-extinguível 1 
chama amarela com 
base ligeiramente 
verde 1 

ácido clorídrico 1   

PU 
termoplástico/termorrígido plaquetas 

inflama facilmente, 
continua a queimar após a 
remoção da chama 1 

chama amarela, 
brilhante 
forma espuma e 
pinga1 

desagradavelmente 
ardido (isocianato)1   

Copolímero 
EPDM+PP 
termoplástico 

grips 
inflama facilmente, 
continua a queimar após a 
remoção da chama 

  parafina 1 amolece e goteja 

Fontes: 1 Braun (1999), 2 Recicláveis.com.br [200-?] 

Os resultados dos diferentes testes realizados, cuja interpretação teve como base as 

informações apresentadas nas Tabelas 3 e 7, foram organizados na Tabela 8. As curvas de 

DSC das amostras utilizadas como referência e das amostras provenientes da desmontagem 

dos óculos são apresentadas no Apêndice B. As curvas das amostras foram comparadas com 

as referências em termos de Tg e forma, sendo este o critério decisivo. No caso da armação do 

modelo G, por exemplo, a interpretação do termograma (Figura B- 4) apresentou-se 

inconclusiva, pois, apesar de a Tg ser próxima do padrão de policarbonato, o formato da curva 

destoa deste. Em alguns termogramas não foi observada a transição vítrea, pois a mesma 

provavelmente ocorre a temperaturas negativas e o instrumental não possuía o recurso para 

criogenia.  
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Tabela 8 Resultados dos testes de caracterização 

  
Inspeção 

Visual e/ou 
Tátil 

Teste de 
Chama Teste de Solubilidade(1),(2) Teste de Densidade DSC 

Modelo Parte Res. Res. S1 S2 S3 S4 Res. Dens. Res. Tg (ºC) Res. 

A 

lente    PMMA S S S S PMMA 1,18 PMMA 114 PMMA 

plaqueta   PDMS 
PVC - N N N N PDMS 1,19 PDMS 

PU  PDMS 

embalagem   PEBD PEBD N N N N PEBD <1 PEBD   

B 

aros    PC N N S N PC 1,16 PC? 125 PC 

lente    PMMA S S S S PMMA 1,18 PMMA 117 PMMA 

haste em si   PC N N S N PC 1,16 PC? 125 PC 

embalagem   PP PP N N N N PP <1 PP   

C 

aros    PC N N S N PC 1,17 PC? 125 PC 

lente    PMMA S S S S PMMA 1,19 PMMA 118 PMMA 

haste 
haste em si  PC N N S N PC 1,17 PC? 125 PC 

grip  - N N S N PVC 1,14 PVC? - - 

embalagem   PP PP N N N N PP <1 PP   

D 

lente    PMMA S S S S PMMA 1,19 PMMA 113 PMMA 

haste ponteira  - S S S N - 1,11 PDMS - - 

plaqueta   PDMS 
PVC - N N N N PDMS 1,19 PDMS 

PU  PDMS 

embalagem   PP PP N N N N PP <1 PP   

E 

aros    PC N N S N PC 1,17 PC? 143 PC 

lente    PMMA S S S S PMMA 1,19 PMMA 117 PMMA 

haste    PC N N S N PC 1,17 PC? 143 PC 

embalagem   PP PP N N N N PP <1 PP   

F 

aros em si    PC N N S N PC 1,15 Nylon 
6/66 125 PC 

lente    PMMA S S S N PMMA? 1,19 PMMA 115 PMMA 

haste em si   PC N N S N PC 1,15 Nylon 
6/66 125 PC 

embalagem   PEBD PEBD N N N N PEBD <1 PEBD   

G 

aros em si   PC S N S N PC? 1,16 Nylon 66 143 - 

lente    PMMA S S S S PMMA 1,19 PMMA 119 PMMA 

haste em si   PC S N S N PC? 1,16 Nylon 66 143 - 

embalagem   PEBD PEBD N N N N PEBD <1 PEBD   

H 

aros    PC S N S N PC? 1,17 - 138 PC 

lente    PMMA S S S S PMMA 1,19 PMMA 114 PMMA 

haste    PC S N S N PC? 1,17 - 138 PC 

embalagem   PP PP N N N N PP <1 PP   

I 

aros    PC N N S N PC 1,21 PC 134 PC 

lente    PMMA S S S S PMMA 1,19 PMMA 112 PMMA 

haste    PC N N S N PC 1,21 PC 134 PC 

embalagem   PP PP N N N N PP <1 PP   

J 

lente     PMMA S S S S PMMA 1,18 PMMA 148 PMMA 

haste ponteira  - S S S N - 1,11 PDMS - - 

plaqueta   PDMS 
PVC - N N N N PDMS 1,19 PDMS 

PU  PDMS 

embalagem   PP PP N N N N PP <1 PP   

(1) Solventes utilizados: S1→ acetona, S2→ acetato de etila, S3 → clorofórmio, S4 → benzeno 
(2) Comportamento no teste de solubilidade: S → solúvel; N → não solúvel 
(3) Legenda: (-) → inconclusivo, (?) → inconsistência entre resultados de testes diferentes, Res. → resultado, 
Dens. → densidade   
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A análise detalhada dos resultados da Tabela 8 mostra que para algumas partes foi 

possível identificar o material constituinte, enquanto para outras os resultados não foram 

conclusivos, mesmo com o uso da técnica de DSC. Portanto, outros métodos de identificação 

deveriam ser testados no sentido de se tentar a caracterização destes materiais. 

Observam-se destes resultados a dificuldade e o custo para caracterizar e, por 

consequência, separar os materiais para reciclagem e/ou descarte adequado no caso dos 

resíduos estudados. Portanto, estes resultados exemplificam claramente o efeito negativo da 

identificação inadequada dos materiais nos produtos e da grande variedade de materiais 

utilizados para um dado componente sobre o potencial de reciclabilidade de um determinado 

produto. Neste sentido cabe ainda destacar que técnicas de caracterização mais caras, como o 

próprio DSC e técnicas espectrofotométricas, seriam de utilização inviável para a realidade 

das empresas recicladoras. 

 

 

4.4 Elaboração do checklist  
 

Como não foi encontrado nenhum checklist de ecodesign específico para óculos de 

sol, foi estabelecido um checklist específico para aplicação na análise do estudo de caso 

proposto. Esse checklist foi elaborado tomando como base o instrumento de análise 

simplificado apresentado por Straliotto (2009) e o checklist genérico elaborado por Clark 

(1999), fazendo-se adaptações visando à compatibilidade com a análise do Design para 

Reciclagem de óculos de sol. O checklist resultante está representado na Tabela 9.  
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Tabela 9 Checklist para análise ecológica de óculos de sol 
    Pontuação 
  Critérios compatíveis com o Design para Reciclagem de óculos de sol -1 0 +1 

1 Há pequena quantidade de material empregado?      

2 Há pouca ou nenhuma diversidade entre os materiais empregados?      

3 Há compatibilidade (ou possibilidade processamento simultâneo) entre os materiais poliméricos constituintes?    

4 Inexiste união permanente de materiais diferentes ou incompatíveis?    

5 Possui identificação ou indicação dos materiais constituintes?    

6 Evita revestimentos metálicos?    

7 Evita o uso de PVC?    

8 Há predominância de termoplásticos em relação a termorrígidos?    

9 Todos os materiais poliméricos puderam ser identificados pelas técnicas propostas?     

10 Emprega materiais recicláveis?    

11 Emprega matérias-primas recicladas ou renováveis?    

12 Inexistem partes do produto pintadas?    

13 Evita o uso de adesivos?    

14 As etapas necessárias para desmontagem são poucas?    

15 A quantidade de peças constituintes é pequena?    

16 Há pouca variedade de peças constituintes, possibilitando a multifuncionalidade das mesmas?      

17 Possibilita o reuso das estruturas (ex. armação) do produto, através da desmontagem sem danificação das peças?      

18 Todos os componentes podem ser removidos com o uso de ferramenta/equipamento único?      
  TOTAL  
  PONTO DE CORTE 10 
  PONTUAÇÃO MÁXIMA 18 

 

O sistema de pontuação utilizado é idêntico ao apresentado por Straliotto, alterando a 

proporcionalidade das pontuações máxima e de corte (18 e 10 pontos, respectivamente). 

Assim, se o produto obtém 10 pontos ou mais, pode ser considerado, dentro do conjunto 

analisado, de melhor adequação em termos de Design para Reciclagem.  

Na ausência de referências de óculos de sol ecológicos para análise, os critérios 

quantitativos (1, 2, 14, 15 e 16) do checklist foram ponderados entre os modelos de óculos 

analisados, tomando a média de cada um desses itens como ponto neutro (0). Os dados 

relativos a cada modelo de óculos e os valores médios correspondentes a cada critério são 

apresentados na Tabela 10. 
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Tabela 10 Determinação dos limites de corte para os critérios 
quantitativos do checklist elaborado 

Modelo Massa 
(g) 

N° 
Peças 

N° 
Passos 

N° 
Materiais 

Tipos de 
Peças 

A 35,582 22 11 5 6 
B 22,270 10 7 4 4 
C 28,530 9 7 5 4 
D 24,438 16 9 5 5 
E 28,376 8 5 4 3 
F 29,389 14 7 4 4 
G 29,510 12 7 4 4 
H 28,259 8 5 4 3 
I 22,860 8 5 4 3 
J 29,043 15 8 5 5 

Média 27,826 12 7 4 4 

 

 

 

4.5 Aplicação do checklist 
 

Por síntese, a pontuação para cada critério em cada modelo foi organizada em uma 

tabela única (Tabela 11), bem como a apuração total dos pontos dentro do conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

Tabela 11 Aplicação do checklist aos modelos de óculos de sol 
    Pontuação 
  Critérios compatíveis com o Design para Reciclagem de óculos de sol A B C D E F G H I J TOTAL 

1 Há pequena quantidade de material empregado? -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -4 

2 Há pouca ou nenhuma diversidade entre os materiais empregados? -1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -4 

3 Há compatibilidade (ou possibilidade processamento simultâneo) entre os 
materiais poliméricos constituintes? 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 

4 Inexiste união permanente de materiais diferentes ou incompatíveis? 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 6 

5 Possui identificação ou indicação dos materiais constituintes? -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -10 

6 Evita revestimentos metálicos? -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 4 

7 Evita o uso de PVC? 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 

8 Há predominância de termoplásticos em relação a termorrígidos? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

9 Todos os materiais poliméricos puderam ser identificados pelas técnicas 
propostas?  1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 2 

10 Emprega materiais recicláveis? 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 

11 Emprega matérias-primas recicladas ou renováveis? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Inexistem partes do produto pintadas? 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 0 

13 Evita o uso de adesivos? 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 0 

14 As etapas necessárias para desmontagem são poucas? 1 0 0 -1 1 0 0 1 1 -1 2 

15 A quantidade de peças constituintes é pequena? 1 1 1 -1 1 -1 0 1 1 -1 3 

16 Há pouca variedade de peças constituintes, possibilitando a multifuncionalidade 
das mesmas? -1 0 0 -1 1 0 0 1 1 -1 0 

17 Possibilita o reuso das estruturas (ex. armação) do produto, através da 
desmontagem sem danificação das peças? -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 4 

18 Todos os componentes podem ser removidos com o uso de 
ferramenta/equipamento único? -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 0 

  TOTAL 3 8 4 -2 11 2 -6 9 10 -10   
  PONTO DE CORTE 10   
  PONTUAÇÃO MÁXIMA 18   

 

Os modelos E e I se apresentaram como melhores em termos de Design para 

Reciclagem; no entanto, ainda estão muito próximos do ponto de corte. O modelo E apresenta 

como pontos mais fracos a quantidade de material empregado e a ausência de identificação 

dos materiais no produto. Já o modelo I, além da ausência de identificação, possui partes 

pintadas e emprega etiqueta adesiva em uma das lentes. 

Os piores casos, chegando à pontuação negativa, são os modelos D, G e J. Os três tem 

como principais falhas a ausência de identificação dos materiais no produto, a impossibilidade 

de caracterização total dos materiais por meio dos testes selecionados e a necessidade de 

ferramentas diferentes para desmontagem de cada peça de cada modelo. Por exemplo, para o 

modelo G, foi necessário utilizar a chave Philips para separar as hastes dos aros e o soprador 
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térmico para separar as charneiras insertadas nas hastes e aros. A Figura A- 30 apresenta o 

detalhe da haste desmontada.  

Globalmente, os pontos mais graves são a quantidade e variedade de materiais 

empregados e a ausência de identificação dos mesmos nos produtos. Em contrapartida, a 

maioria dos modelos evita a união permanente entre materiais diferentes, há predominância de 

termoplásticos em relação aos termorrígidos e emprego de materiais recicláveis. 

 

 

4.6 Proposta de método para separação dos materiais 
 

Para a proposição de um método para separação dos materiais dos óculos, 

primeiramente, foi estimada a massa e a composição médias do lote de óculos apreendidos 

(Tabela 12). Considerou-se que os 10 modelos estão presentes em quantidades iguais, sendo 3 

de metal e 7 de plástico. Quando forem mencionados óculos de metal ou de plástico, refere-se 

ao material de sua armação.  

 

Tabela 12 Composição global do lote de óculos de sol analisado 
100% do lote analisado = 100000 unidades 

A, D e J – modelos de metal – 30% do lote = 30000 unidades 
B, C, E, F, G, H e I – modelos de plástico – 70% do lote = 70000 unidades 
  Massa unitária média 

(g) 
Massa no lote 

(kg) 
Modelos de metal 28,735 862 
Metal não-ferroso 13,255 398 
Metal ferroso 2,325 70 
Plástico 13,155 395 
Média dos modelos de plástico 26,863 1880 
Metal não-ferroso 0,580 41 
Metal ferroso 0,188 13 
Plástico 26,096 1827 

 

Conforme a Active Disassembly Research Ltd. (2005), para a separação e a posterior 

reciclagem dos materiais serem economicamente viáveis, os mesmos devem ser removidos do 

produto original a partir de uma taxa mínima, denominada Taxa de Remoção de Material 

(Material Removal Rate – MRR). Na análise do estudo de caso, foram tomados os valores 

fornecidos pelo Philips Centre for Manufacturing Technology ([1995?] apud ACTIVE 

DISASSEMBLY RESEARCH LTD., 2005). Para o alumínio (considerando que a maior parte 
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do metal dos óculos é não-ferroso) é 0,7 kg/min e para o policarbonato (considerando a 

similaridade com o acrílico e a preponderância destes no conjunto), 0,35 kg/min. Combinando 

essas informações com os dados das Tabela 5, Tabela 6 e Tabela 12, foi elaborada a Tabela 13 

com as estimativas para desmontagem manual e o número de pessoas necessário para atingir a 

taxa mínima.  

 

Tabela 13 Taxas de separação manual minuciosa dos materiais dos óculos de sol visando a um custo neutro 

  

  

Taxa de desmontagem manual (kg/min) Taxa de material que 
deve ser removido 

para um custo neutro 
(kg/min) 

N° de colaboradores 
necessário para custo 

neutro Modelos de metal  Modelos de plástico 

Metal 0,0042 0,0002 0,70 160 

Plástico 0,0036 0,0058 0,35 37 
 

Segundo Phillips (1993 apud BRANDRUP et al., 1996), o custo para separação 

manual minuciosa dos materiais é de 1,96 R$/kg. Considerando, segundo a Tabela 12, que a 

massa total do lote analisado é 2742 kg, foi estimado um custo de R$ 5734 para esse tipo de 

separação para o lote de óculos. 

Com base nos dados obtidos na caracterização dos componentes dos óculos, é possível 

propor também um processo de separação semi-mecânica específico para o estudo de caso. O 

processo deveria ser semi-mecânico devido a haver materiais que não puderam ser 

identificados pelas técnicas utilizadas e à maioria desses tampouco pode ser separada por 

diferença de densidade ou magnetismo, o qual gera a necessidade de implementar uma etapa 

manual. Nessa etapa os grips (presente no modelo C), as ponteiras (modelos D e J), o 

revestimento da haste do modelo A e as armações do modelo G seriam retirados. O que 

restaria dos óculos e suas embalagens seriam encaminhados para a trituração e, em seguida, 

para a separação magnética, na qual a fração de metais ferrosos seria separada. Por fim, 

haveria uma etapa de separação por diferença de densidade, considerando que os metais e os 

plásticos possuem densidades bem distintas, e dentre os plásticos a diferença de densidade 

entre as embalagens (PP e PEBD) e o restante (PC, PMMA e PDMS) é significativa. A 

diferença de densidade deve ser de, no mínimo 0,03, segundo o Georgia Institute of 

Technology [1995?] para uma separação efetiva. 

Para as frações de PP e PEBD e de PC, PMMA e PDMS deveriam ser estudadas 

aplicações para os produtos na forma de blenda, já que de acordo a dados da literatura é 
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possível obter blendas PP/PEBD e PMMA/PDMS/PC (TAI, LI e NG, 1998 e SUNDBERG e 

SUNDBERG, 1993). 

Brandrup et al. (1996) apresenta os custos para alguns tipos de separação mecânica. A 

partir dessas informações, foi estimado o custo para o processo de separação semi-mecânica 

descrito, o qual é apresentado na Tabela 14.  

 

Tabela 14 Custos para proposta de separação semi-mecânica dos materiais dos óculos de sol 

 
Descrição Massa 

(kg) 
Custo 

(R$/kg) 

Custo 
Total 
(R$) 

Rejeito (kg) 

Separação 
manual 

Grip (modelo C) 285 1,96 559 
Grip 

9 

Armação (modelo G) 295 1,96 578 
Armação 

109 

Ponteiras (modelos D e J) 545 1,96 1068 
Ponteira 

25 

Revestimento de haste (modelo A) 356 1,96 698 
Revestimento haste 

29 
Total Separação Manual 1481  2903   

Trituração 

3 modelos metal 862 0,27 233   
5 modelos plástico 1343 0,27 363   
Resíduos C (= óculos - rejeito) 276 0,27 75   
Resíduos G (= óculos - rejeito) 186 0,27 50   
Total Trituração 2667  720   

Separação 
magnética 

Metal ferroso/ metal não-ferroso e plástico    
Metal ferroso 

83 
Total Separação Magnética 2667 0,02 53   

Diferença 
de 

densidade 

Metal não-ferroso/plástico(embalagem e óculos)    Metal Plástico 

Total Diferença de Densidade 2584 0,11 284 439 2145 

TOTAL SEPARAÇÃO SEMI-MECÂNICA (R$) 2195  
 

Cabe ressaltar que Brandrup et al. (1996) não detalham os aspectos considerados 

(mão-de-obra, equipamentos e energia) na estimativa dos custos utilizados na Tabela 14 e que 

os referidos custos dizem respeito à situação na Alemanha. Assim, as estimativas de custo 

apresentadas acima não podem ser consideradas representativas do panorama encontrado no 

Brasil. Portanto a validade de tal análise está em provar que podem existir diferenças 

significativas de custo entre as rotas propostas e que este fator deve ser considerado na 

seleção entre elas. Deve-se ainda mencionar que o levantamento dos referidos custos para a 

realidade local envolveria um estudo específico e minucioso, o qual não caberia no escopo 

deste trabalho. 
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5 Conclusão 
 

Através do estudo de caso proposto foi possível trabalhar com diferentes aspectos 

relacionados ao ecodesign: ferramenta de checklist, influência de parâmetros de design sobre 

a reciclabilidade de um produto, sendo que os parâmetros considerados foram combinação de 

materiais utilizados, características de montagem e preocupação do fabricante com a 

indicação de cada material no produto comercializado.   

As dificuldades ocasionadas, à reciclagem e ao descarte adequados, pela falta de 

preocupação ambiental durante a fase de projeto do produto puderam ser notadas na etapa de 

desmontagem e nos testes de caracterização dos materiais dos óculos. Aspectos estruturais e 

químicos podem até mesmo inviabilizar técnica e economicamente o processo de separação e 

reciclagem. No entanto, ainda que, em um primeiro momento, esses processos possam ser 

economicamente inviáveis, ao ignorá-los, pode-se estar relegando ao futuro custos ainda mais 

altos de recuperação do meio ambiente degradado.  

Para grande quantidade de óculos apreendidos é revelada a necessidade de refletir 

sobre os novos métodos de consumir e, por sua vez, de produzir. Atualmente o modo de 

produção é voltado a um consumo fugaz, no qual a durabilidade dos produtos é baixa, pois se 

valoriza a rotatividade e a inovação (em termos de quem tem o produto mais moderno, mais 

novo ou em voga) em detrimento da qualidade. Torna-se necessário, assim, o aprofundamento 

dos estudos no sentido do reuso, antes mesmo da reciclagem. 

Os resultados encontrados neste trabalho, apesar de serem específicos para o estudo de 

caso considerado, exemplificam o fato de que o processo de design e, por sua vez o 

ecodesign, não é uma simples glamourização de um produto, pois sem a inclusão de fatores 

ambientais na etapa de projeto do produto torna-se quase impossível que este possa apresentar 

um despenho satisfatório em termos de reciclabilidade e/ou facilidade de disposição. A tarefa 

de aliar qualidades estéticas, funcionais, ambientais, sociais e econômicas é árdua e 

multidisciplinar. Para tornar este processo mais eficiente é importante promover o diálogo 

entre profissionais que, neste contexto, acabam tornando-se complementares, como o 

engenheiro químico e o designer.  
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APÊNDICE A 

FOTOGRAFIAS DOS ÓCULOS 

 

 
Figura A- 1 Vistas dos óculos modelo A 

 

 

Figura A- 2 Peças dos óculos modelo A 
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Figura A- 3 Vistas dos óculos modelo B 

 

 
Figura A- 4 Peças dos óculos modelo B 
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Figura A- 5 Vistas dos óculos modelo C 

 

 
Figura A- 6 Peças dos óculos modelo C 
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Figura A- 7 Vistas dos óculos modelo D 

 

 
Figura A- 8 Peças dos óculos modelo D 
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Figura A- 9 Vistas dos óculos modelo E 

 

 
Figura A- 10 Peças dos óculos modelo E 

 

 



 

46 
 

 
Figura A- 11 Vistas dos óculos modelo F 

 

 
Figura A- 12 Peças dos óculos modelo F 
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Figura A- 13 Vistas dos óculos modelo G 

 

 
Figura A- 14 Peças dos óculos modelo G 
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Figura A- 15 Vistas dos óculos modelo H 

 

 
Figura A- 16 Peças dos óculos modelo H 
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Figura A- 17 Vistas dos óculos modelo I 

 

 
Figura A- 18 Peças dos óculos modelo I 

 

 



 

50 
 

 
Figura A- 19 Vistas dos óculos modelo J 

 

 
Figura A- 20 Peças dos óculos modelo J 
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Figura A- 21 Armações dos óculos modelos A, D e J 

 

 
Figura A- 22 Plaquetas dos óculos modelos A, D e J 

 

  
Figura A- 23 Charneiras dos óculos modelo A 

 

 
Figura A- 24 Aros dos óculos modelos B, C, D, E, F, 

G, H e I 
 

 
Figura A- 25 Ponteiras dos óculos modelos D e J 

 

 
Figura A- 26 Embalagens dos óculos analisados 
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Figura A- 27 Parafusos dos óculos analisados 

 

 
Figura A- 28 Hastes dos óculos analisados 

 

 

 
Figura A- 29 Lentes dos óculos analisados 
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Figura A- 30 Detalhe da charneira insertada na haste 

e no aro e a haste desmontada 
 

 

 
Figura A- 31 Haste dos óculos modelo A  

desmontada 
 
 
 

 
Figura A- 33 Detalhe metálico encaixado no aro dos 

óculos modelo F 
 

 

 
Figura A- 34 Detalhe da mola encaixada na haste dos 

óculos modelo F desmontada 
 
 

 
Figura A- 35 Detalhe metálico encaixado na haste dos 

óculos modelo B 
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Figura A- 32 Haste dos óculos modelo D (idêntica ao 

modelo J)desmontada 
  

Figura A- 36 Grip da haste dos óculos modelo C 
retirado 
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APÊNDICE B 

TERMOGRAMAS 

 

 

 
Figura B- 1 Termograma comparativo das lentes e do padrão de PMMA 

 

 
Figura B- 2 Termograma comparativo das armações e do padrão de PC 



 

56 
 

 

 
Figura B- 3 Termograma comparativo das plaquetas e do padrão de silicone 

 

 
Figura B- 4 Termograma da armação do modelo G 
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Figura B- 5 Termograma das ponteiras 

 

 
Figura B- 6 Termograma do grip 

 

 
Figura B- 7 Termograma do padrão de Santoprene® 
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Figura B- 8 Termograma do padrão de PVC rígido 

 

 
Figura B- 9 Termograma do padrão de PVC flexível 

 

 
Figura B- 10 Termograma do padrão de PU 

 

 
Figura B- 11 Termograma do padrão de Nylon 66 
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Figura B- 12 Termograma do padrão de Nylon 6 

 

 
Figura B- 13 Termograma do padrão de CR-39® 

 

 
Figura B- 14 Termograma do padrão acetato de celulose 

 

 
Figura B- 15 Termograma do padrão de PP 
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ANEXO A 

LEI No - 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010 
                                                                          

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;  

altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;  

e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada 

e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos às responsabilidades dos 

geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. 

§ 1o Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas,de direito 

público ou privado, responsáveis,direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e 

as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos 

sólidos. 

§ 2o Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação 

específica. 

Art. 2o Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis nos 

11.445, de 5 de janeiro de 2007, 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 

2000, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária(SNVS), do Sistema Unificado de 

Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro). 
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CAPÍTULO II 

DEFINIÇÕES 

 

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e 

fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto; 

II - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou 

irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos; 

III - área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não 

sejam identificáveis ou individualizáveis; 

IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do 

produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a 

disposição final; 

V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 

constituição ou composição; 

VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à 

sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação e 

avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos; 

VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 

outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, 

entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar 

danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

VIII- disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em 

aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 

pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

IX- geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo; 

X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei; 
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XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de 

soluções para os resíduos sólidos, de forma a consideraras dimensões política,econômica, 

ambiental,cultural e social,com controle social e sob a premissa do desenvolvimento 

sustentável; 

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizara 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada; 

XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e 

serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições 

de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das 

gerações futuras; 

XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a 

alteração de suas  propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à 

transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões 

estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa; 

XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, 

não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada; 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade,a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se 

está obrigado a proceder,nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública 

de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; 

XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de 

atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos 

gerados,bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade 

ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei; 

XVIII- reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 

transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões 

estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama, se couber, do SNVS e do Suasa; 
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XIX- serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de 

atividades previstas no art. 7o da Lei no 11.445, de 2007. 

 

TÍTULO II 

DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 4o A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, 

objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, 

isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou 

particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos. 

Art. 5o A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981) e articula-se com a Política Nacional 

de Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política 

Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei no 11.445, de 2007, e com a Lei no 11.107, 

de 6 de abril de 2005. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 

Art. 6o São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

I - a prevenção e a precaução; 

II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor; 

III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis 

ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; 

IV - o desenvolvimento sustentável; 

V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços 

competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e 

tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais 

a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta; 
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VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e 

demais segmentos da sociedade; 

VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; 

IX - o respeito às diversidades locais e regionais; 

X - o direito da sociedade à informação e ao controle social; 

XI - a razoabilidade e a proporcionalidade. 

Art. 7o São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, 

bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 

serviços; 

IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 

minimizar impactos ambientais; 

V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 

VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-

primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

VII - gestão integrada de resíduos sólidos; 

VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor 

empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos 

sólidos; 

IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 

X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de 

mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços 

prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a 

Lei no 11.445, de 2007; 

XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: 

a) produtos reciclados e recicláveis; 

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de 

consumo social e ambientalmente sustentáveis; 
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XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; 

XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial 

voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos 

sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético; 

XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. 

 

 

CAPÍTULO III 

DOS INSTRUMENTOS 

 

Art. 8o São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 

I - os planos de resíduos sólidos; 

II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos; 

III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas 

relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos; 

IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas 

de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; 

VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o 

desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, 

reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada 

de rejeitos; 

VII - a pesquisa científica e tecnológica; 

VIII - a educação ambiental; 

IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios; 

X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional e Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico; 

XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir); 

XII - o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa); 

XIII - os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde; 
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XIV - os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de 

resíduos sólidos urbanos; 

XV - o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos; 

XVI - os acordos setoriais; 

XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre 

eles: 

a) os padrões de qualidade ambiental; 

b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais; 

c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 

d) a avaliação de impactos ambientais; 

e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima); 

f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; 

XIX - o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os 

entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos 

envolvidos. 

 

 

TÍTULO III 

DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 9o Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte 

ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

§ 1o Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos 

sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com 

a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo 

órgão ambiental. 
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§ 2o A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Políticas de Resíduos Sólidos dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão compatíveis com o disposto no caput e no 

§ 1o deste artigo e com as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos 

sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e 

fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da 

responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta 

Lei. 

Art. 11. Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em 

seu regulamento, incumbe aos Estados: 

I - promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções 

públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos da lei complementar 

estadual prevista no § 3o do art. 25 da Constituição Federal; 

II - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento 

ambiental pelo órgão estadual do Sisnama. 

Parágrafo único. A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as 

iniciativas do Município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou mais 

Municípios. 

Art. 12. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão e 

manterão, de forma conjunta, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos 

Resíduos Sólidos (Sinir), articulado com o Sinisa e o Sinima. 

Parágrafo único. Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fornecer 

ao órgão federal responsável pela coordenação do Sinir todas as informações necessárias 

sobre os resíduos sob sua esfera de competência, na forma e na periodicidade estabelecidas 

em regulamento. 

Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação: 

I - quanto à origem: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas; 

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e 

vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas "a" e "b"; 
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d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 

nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas "b", "e", "g", "h" e "j"; 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, 

excetuados os referidos na alínea "c"; 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais; 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido 

em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação 

de terrenos para obras civis; 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, 

incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios; 

II - quanto à periculosidade: 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, 

teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à 

qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica; 

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea "a". 

Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea "d" 

do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, 

composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público 

municipal. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 14. São planos de resíduos sólidos: 
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I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos; 

II - os planos estaduais de resíduos sólidos; 

III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de 

regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; 

IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos; 

V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; 

VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Parágrafo único. É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos 

sólidos, bem como controle social em sua formulação, implementação e operacionalização, 

observado o disposto na Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003, e no art. 47 da Lei no 11.445, 

de 2007. 

 

Seção II 

Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

 

Art. 15. A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 

(vinte) anos, a ser atualizado a cada 4 (quatro) anos, tendo como conteúdo mínimo: 

I - diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos; 

II - proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas; 

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 

quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente 

adequada; 

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de 

disposição final de resíduos sólidos; 

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à 

emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas; 

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a 

obtenção de seu aval ou para o acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, por 

entidade federal, quando destinados a ações e programas de interesse dos resíduos sólidos; 

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos; 
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IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos 

das regiões integradas de desenvolvimento instituídas por lei complementar, bem como para 

as áreas de especial interesse turístico; 

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de 

resíduos; 

XI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de 

sua implementação e operacionalização, assegurado o controle social. 

Parágrafo único. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante 

processo de mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências e 

consultas públicas. 

 

Seção III 
Dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos 

 

Art. 16. A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos por 

esta Lei, é condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, 

destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para 

serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou 

fomento para tal finalidade. 

§ 1o Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Estados 

que instituírem microrregiões, consoante o § 3o do art. 25 da Constituição Federal, para 

integrar a organização, o planejamento e a execução das ações a cargo de Municípios 

limítrofes na gestão dos resíduos sólidos. 

§ 2o Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos 

recursos da União na forma deste artigo. 

§ 3o Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, as 

microrregiões instituídas conforme previsto no § 1o abrangem atividades de coleta seletiva, 

recuperação e reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a gestão 

de resíduos de construção civil, de serviços de transporte, de serviços de saúde, 

agrossilvopastoris ou outros resíduos, de acordo com as peculiaridades microrregionais. 

Art. 17. O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por prazo 

indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 

(vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo: 
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I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e 

seus impactos socioeconômicos e ambientais; 

II - proposição de cenários; 

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 

quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente 

adequada; 

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de 

disposição final de resíduos sólidos; 

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à 

emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas; 

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado, para a 

obtenção de seu aval ou para o acesso de recursos administrados, direta ou indiretamente, por 

entidade estadual, quando destinados às ações e programas de interesse dos resíduos sólidos; 

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada dos 

resíduos sólidos; 

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos 

de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; 

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de 

resíduos, respeitadas as disposições estabelecidas em âmbito nacional; 

XI - previsão, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento 

territorial, especialmente o zoneamento ecológicoeconômico e o zoneamento costeiro, de: 

a) zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos 

ou de disposição final de rejeitos; 

b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos 

a serem objeto de recuperação ambiental; 

XII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito estadual, de 

sua implementação e operacionalização, assegurado o controle social. 

§ 1o Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar planos 

microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões 

metropolitanas ou às aglomerações urbanas. 

§ 2o A elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais de 

resíduos sólidos, ou de planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em 

consonância com o previsto no § 1o, dar-se-ão obrigatoriamente com a participação dos 
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Municípios envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo dos 

Municípios previstas por esta Lei. 

§ 3o Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, o plano 

microrregional de resíduos sólidos deve atender ao previsto para o plano estadual e 

estabelecer soluções integradas para a coleta seletiva, a recuperação e a reciclagem, o 

tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos e, consideradas as peculiaridades 

microrregionais, outros tipos de resíduos. 

 

Seção IV 

Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos 

termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso 

a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 

relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados 

por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal 

finalidade. 

§ 1o Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os 

Municípios que: 

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos 

sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem 

de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1o do art. 

16; 

II - implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas 

de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 

físicas de baixa renda. 

§ 2o Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos 

recursos da União na forma deste artigo. 

Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos 

 sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo: 

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, 

contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e 

disposição final adotadas; 
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II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada 

de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e 

o zoneamento ambiental, se houver; 

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 

compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a 

proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais; 

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de 

gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do 

art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, bem como as normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei no 11.445, de 2007; 

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de 

que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e 

demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual; 

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e 

operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se 

refere o art. 20 a cargo do poder público; 

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e 

operacionalização; 

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a 

redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; 

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver; 

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a 

valorização dos resíduos sólidos; 

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, 

observada a Lei no 11.445, de 2007; 
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XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com 

vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente 

adequada; 

XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na 

coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações 

relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da 

implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que 

trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33; 

XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de 

monitoramento; 

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, 

incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 

XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência 

do plano plurianual municipal. 

§ 1o O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no 

plano de saneamento básico previsto no art. 19 da Lei no 11.445, de 2007, respeitado o 

conteúdo mínimo previsto nos incisos do caput e observado o disposto no § 2o, todos deste 

artigo. 

§ 2o Para Municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, o plano municipal 

de gestão integrada de resíduos sólidos terá conteúdo simplificado, na forma do regulamento. 

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica a Municípios: 

I - integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

II - inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; 

III - cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação. 

§ 4o A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não 

exime o Município ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de 

outras infraestruturas e instalações operacionais integrantes do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão competente do Sisnama. 

§ 5o Na definição de responsabilidades na forma do inciso VIII do caput deste artigo, 

é vedado atribuir ao serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos a 

realização de etapas do gerenciamento dos resíduos a que se refere o art. 20 em desacordo 



 

75 
 

com a respectiva licença ambiental ou com normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, 

se couber, do SNVS. 

§ 6o Além do disposto nos incisos I a XIX do caput deste artigo, o plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos contemplará ações específicas a serem desenvolvidas no 

âmbito dos órgãos da administração pública, com vistas à utilização racional dos recursos 

ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício e à minimização da geração de 

resíduos sólidos. 

§ 7o O conteúdo do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos será 

disponibilizado para o Sinir, na forma do regulamento. 

§ 8o A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não 

pode ser utilizada para impedir a instalação ou a operação de empreendimentos ou atividades 

devidamente licenciados pelos órgãos competentes. 

§ 9o Nos termos do regulamento, o Município que optar por soluções consorciadas 

intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, assegurado que o plano intermunicipal 

preencha os requisitos estabelecidos nos incisos I a XIX do caput deste artigo, pode ser 

dispensado da elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. 

 

Seção V 

Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 

Art. 20. Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos: 

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas "e", "f", "g" e "k" do inciso I 

do art. 13; 

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: 

a) gerem resíduos perigosos; 

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, 

composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público 

municipal; 

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama; 

IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea "j" do 

inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte; 
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V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 

competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 

Parágrafo único. Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, serão 

estabelecidas por regulamento exigências específicas relativas ao plano de gerenciamento de 

resíduos perigosos. 

Art. 21. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo 

mínimo: 

I - descrição do empreendimento ou atividade; 

II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o 

volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados; 

III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do 

Suasa e, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: 

a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos; 

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de 

resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador; 

IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores; 

V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento 

incorreto ou acidentes; 

VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos 

sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, 

à reutilização e reciclagem; 

VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, na forma do art. 31; 

VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos; 

IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da 

respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do Sisnama. 

§ 1o O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do respectivo Município, sem prejuízo das 

normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa. 

§ 2o A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não 

obsta a elaboração, a implementação ou a operacionalização do plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos 

§ 3o Serão estabelecidos em regulamento: 
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I - normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos relativo à atuação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis; 

II - critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos para microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

consideradas as definidas nos incisos I e II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de 

dezembro de 2006, desde que as atividades por elas desenvolvidas não gerem resíduos 

perigosos. 

Art. 22. Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de 

todas as etapas do plano de gerenciamento de bresíduos sólidos, nelas incluído o controle da 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado responsável técnico 

devidamente habilitado. 

Art. 23. Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão 

atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama e a 

outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a operacionalização do 

plano sob sua responsabilidade. 

§ 1o Para a consecução do disposto no caput, sem prejuízo de outras exigências 

cabíveis por parte das autoridades, será implementado sistema declaratório com 

periodicidade, no mínimo, anual, na forma do regulamento. 

§ 2o As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públicos ao 

Sinir, na forma do regulamento. 

Art. 24. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do processo 

de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do 

Sisnama. 

§ 1o Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, a 

aprovação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autoridade municipal 

competente. 

§ 2o No processo de licenciamento ambiental referido no § 1o a cargo de órgão federal 

ou estadual do Sisnama, será assegurada oitiva do órgão municipal competente, em especial 

quanto à disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. 
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CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES 

E DO PODER PÚBLICO 

 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 25. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela 

efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento. 

Art. 26. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, 

observados o respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei no 

11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento. 

Art. 27. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela 

implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos 

aprovado pelo órgão competente na forma do art. 24. 

§ 1o A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, 

tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não 

isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por danos que 

vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos. 

§ 2o Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob responsabilidade do gerador que 

forem realizadas pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou 

jurídicas responsáveis, observado o disposto no § 5o do art. 19. 

Art. 28. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade 

pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo 

art. 33, com a devolução. 

Art. 29. Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou 

cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde 

pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

Parágrafo único. Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder 

público pelos gastos decorrentes das ações empreendidas na forma do caput. 
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Seção II 

Da Responsabilidade Compartilhada 

 

Art. 30. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e 

procedimentos previstos nesta Seção. 

Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

tem por objetivo: 

I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de 

gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias 

sustentáveis; 

II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando- os para a sua cadeia 

produtiva ou para outras cadeias produtivas; 

III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os 

danos ambientais; 

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de 

maior sustentabilidade; 

V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos 

derivados de materiais reciclados e recicláveis; 

VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade; 

VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. 

Art. 31. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, 

os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange: 

I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de 

produtos: 

a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra 

forma de destinação ambientalmente adequada; 

b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível; 

II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os 

resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos; 
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III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como 

sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de 

sistema de logística reversa na forma do art. 33; 

IV - compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o 

Município, participar das ações previstas no plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no sistema de logística reversa. 

Art. 32. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a 

reutilização ou a reciclagem. 

§ 1o Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam: 

I - restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à 

comercialização do produto; 

II - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e 

compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm; 

III - recicladas, se a reutilização não for possível. 

§ 2o O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem técnica ou 

econômica, não seja viável a aplicação do disposto no caput. 

§ 3o É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que: 

I - manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de embalagens; 

II - coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou 

produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio. 

Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 

mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço 

público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de: 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de 

resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 
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§ 1o Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de 

compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no 

caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de 

vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a 

extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. 

§ 2o A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1o considerará a 

viabilidade técnica e econômica da logística reversa, bem como o grau e a extensão do 

impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. 

§ 3o Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em 

normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos 

de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos a que se referem os incisos II, III, V 

e VI ou dos produtos e embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o § 1o tomar 

todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema 

de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo, podendo, entre 

outras medidas: 

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados; 

II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis; 

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1o. 

§ 4o Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou 

distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem os incisos I a VI do caput, e de 

outros produtos ou embalagens objeto de logística reversa, na forma do § 1o. 

§ 5o Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou 

aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos §§ 3o e 4o. 

§ 6o Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos 

produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a 

disposição final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do 

Sisnama e, se houver, pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. 

§ 7o Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 

por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se 

de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

nos sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as 
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ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre 

as partes. 

§ 8o Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística 

reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras 

autoridades informações completas sobre a realização das ações sob sua responsabilidade. 

Art. 34. Os acordos setoriais ou termos de compromisso referidos no inciso IV do 

caput do art. 31 e no § 1o do art. 33 podem ter abrangência nacional, regional, estadual ou 

municipal. 

§ 1o Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito nacional têm 

prevalência sobre os firmados em âmbito nregional ou estadual, e estes sobre os firmados em 

âmbito municipal. 

§ 2o Na aplicação de regras concorrentes consoante o § 1o, os acordos firmados com 

menor abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção 

ambiental constantes nos acordos setoriais e termos de compromisso firmados com maior 

abrangência geográfica. 

Art. 35. Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos e na aplicação do art. 33, os consumidores são obrigados 

a: 

I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados; 

II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para 

coleta ou devolução. 

Parágrafo único. O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos 

consumidores que participam do sistema de coleta seletiva referido no caput, na forma de lei 

municipal. 

Art. 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: 

I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

II - estabelecer sistema de coleta seletiva; 

III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno 

ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 
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IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na 

forma do § 7o do art. 33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial; 

V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com 

os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido; 

VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

§ 1o Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o 

funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como sua 

contratação. 

§ 2o A contratação prevista no § 1o é dispensável de licitação, nos termos do inciso 

XXVII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS RESÍDUOS PERIGOSOS 

 

Art. 37. A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou 

opere com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas 

autoridades competentes se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e 

econômica, além de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses 

resíduos. 

Art. 38. As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do 

seu gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de 

Resíduos Perigosos. 

§ 1o O cadastro previsto no caput será coordenado pelo órgão federal competente do 

Sisnama e implantado de forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e municipais. 

§ 2o Para o cadastramento, as pessoas jurídicas referidas no caput necessitam contar 

com responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, de seu próprio quadro de 

funcionários ou contratado, devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados 

no cadastro. 
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§ 3o O cadastro a que se refere o caput é parte integrante do Cadastro Técnico Federal 

de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e do 

Sistema de Informações previsto no art. 12. 

Art. 39. As pessoas jurídicas referidas no art. 38 são obrigadas a elaborar plano de 

gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente do Sisnama e, se 

couber, do SNVS, observado o conteúdo mínimo estabelecido no art. 21 e demais exigências 

previstas em regulamento ou em normas técnicas. 

§ 1o O plano de gerenciamento de resíduos perigosos a que se refere o caput poderá 

estar inserido no plano de gerenciamento de resíduos a que se refere o art. 20. 

§ 2o Cabe às pessoas jurídicas referidas no art. 38: 

I - manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos 

relacionados à implementação e à operacionalização do plano previsto no caput; 

II - informar anualmente ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, 

sobre a quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob sua 

responsabilidade; 

III - adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos sob 

sua responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento; 

IV - informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de acidentes 

ou outros sinistros relacionados aos resíduos perigosos. 

§ 3o Sempre que solicitado pelos órgãos competentes do Sisnama e do SNVS, será 

assegurado acesso para inspeção das instalações e dos procedimentos relacionados à 

implementação e à operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos perigosos. 

§ 4o No caso de controle a cargo de órgão federal ou estadual do Sisnama e do SNVS, 

as informações sobre o conteúdo, a implementação e a operacionalização do plano previsto no 

caput serão repassadas ao poder público municipal, na forma do regulamento. 

Art. 40. No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem 

com resíduos perigosos, o órgão licenciador do Sisnama pode exigir a contratação de seguro 

de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, 

observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação fixados em 

regulamento. 

Parágrafo único. O disposto no caput considerará o porte da empresa, conforme 

regulamento. 
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Art. 41. Sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, o Governo 

Federal deve estruturar e manter instrumentos e atividades voltados para promover a 

descontaminação de áreas órfãs. 

Parágrafo único. Se, após descontaminação de sítio órfão realizada com recursos do 

Governo Federal ou de outro ente da Federação, forem identificados os responsáveis pela 

contaminação, estes ressarcirão integralmente o valor empregado ao poder público. 

 

 

CAPÍTULO V 

DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 

 

Art. 42. O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento 

para atender, prioritariamente, às iniciativas de: 

I - prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo; 

II - desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à 

qualidade ambiental em seu ciclo de vida; 

III - implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; 

IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter 

intermunicipal ou, nos termos do inciso I do caput do art. 11, regional; 

V - estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa; 

VI - descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs; 

VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos 

resíduos sólidos; 

VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a 

melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos. 

Art. 43. No fomento ou na concessão de incentivos creditícios destinados a atender 

diretrizes desta Lei, as instituições oficiais de crédito podem estabelecer critérios 

diferenciados de acesso dos beneficiários aos créditos do Sistema Financeiro Nacional para 

investimentos produtivos. 

Art. 44. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas 

competências, poderão instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, 
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financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei Complementar no 101, de 4 de 

maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a: 

I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamenton e à reciclagem de 

resíduos sólidos produzidos no território nacional; 

II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, 

prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; 

III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas. 

Art. 45. Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei no 11.107, de 2005, 

com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos que 

envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo 

Governo Federal. 

Art. 46. O atendimento ao disposto neste Capítulo será efetivado em consonância com 

a Lei Complementar no 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como com as 

diretrizes e objetivos do respectivo plano plurianual, as metas e as prioridades fixadas pelas 

leis de diretrizes orçamentárias e no limite das disponibilidades propiciadas pelas leis 

orçamentárias anuais. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS PROIBIÇÕES 

 

Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de 

resíduos sólidos ou rejeitos: 

I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; 

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; 

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não 

licenciados para essa finalidade; 

IV - outras formas vedadas pelo poder público. 

§ 1o Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto pode 

ser realizada, desde que autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do Sisnama, do 

SNVS e, quando couber, do Suasa. 
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§ 2o Assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou 

rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do 

Sisnama, não são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso I do caput. 

Art. 48. São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as 

seguintes atividades: 

I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação; 

II - catação, observado o disposto no inciso V do art. 17; 

III - criação de animais domésticos; 

IV - fixação de habitações temporárias ou permanentes; 

V - outras atividades vedadas pelo poder público. 

Art. 49. É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como 

de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e 

animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reúso, reutilização ou 

recuperação. 

 

 

TÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 50. A inexistência do regulamento previsto no § 3o do art. 21 não obsta a atuação, 

nos termos desta Lei, das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis. 

Art. 51. Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, 

reparar os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe 

inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu regulamento sujeita os infratores às sanções 

previstas em lei, em especial às fixadas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que 

"dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente, e dá outras providências", e em seu regulamento. 

Art. 52. A observância do disposto no caput do art. 23 e no § 2o do art. 39 desta Lei é 

considerada obrigação de relevante interesse ambiental para efeitos do art. 68 da Lei no 9.605, 

de 1998, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis nas esferas penal e 

administrativa. 

Art. 53. O § 1o do art. 56 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
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"Art. 56. ................................................................................... 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: 

I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo 

com as normas ambientais ou de segurança; 

II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá 

destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. 

..............................................................................................." (NR) 

Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o 

disposto no § 1o do art. 9o, deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de 

publicação desta Lei. 

Art. 55. O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor 2 (dois) anos após a data de 

publicação desta Lei. 

Art. 56. A logística reversa relativa aos produtos de que tratam os incisos V e VI do 

caput do art. 33 será implementada progressivamente segundo cronograma estabelecido em 

regulamento. 

Art. 57. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 2 de agosto de 2010; 189º da Independência e 122º da República. 
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