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RESUMO
Os plásticos são altamente resistentes à degradação química, física e biológica.
Adicionalmente, são materiais leves e possuem propriedades de moldagem,
permitindo que tenham uma diversa variedade de formas. Todas essas
características, associadas ao seu custo económico competitivo, tornam-nos
materiais preferidos para muitas aplicações. Paradoxalmente, é devido a
algumas dessas propriedades que os plásticos representam um dos desafios de
sustentabilidade mais proeminentes da atualidade.
Desta forma, o presente documento tem como objetivo principal o
fornecimento de um conjunto de recomendações práticas para o design de
embalagens em plástico que possam servir de apoio às diversas partes
interessadas, contribuindo desta forma para a promoção da melhoria dos níveis
de reciclabilidade e consequente minimização de impactes ambientais.
O presente guia resulta do trabalho realizado no âmbito do “Grupo de Trabalho
sobre os Plásticos na Economia Circular” promovido pela Associação Smart
Waste Portugal, o qual reúne alguns dos principais players nacionais da cadeia
de valor dos plásticos.
A metodologia aplicada para desenvolvimento do mesmo teve por base a
obtenção de informação através da observação das embalagens e conhecimento
técnico adquirido, sem acesso a verificações laboratoriais, visando a avaliação
da reciclabilidade de um conjunto de embalagens de consumo doméstico
encontradas nas grandes superfícies comerciais. Os trabalhos foram efetuados
em lojas de grandes retalhistas portugueses.
Como resultado destas ações, surge um encarte onde se pode encontrar uma
compilação de dez recomendações para desenhar embalagens mais fáceis de
reciclar, bem como políticas de redução de peso, reciclagem e redesenho.
Ainda podem ser encontradas tabelas de compatibilidade de materiais para o
corpo, tampas e rotulagem de embalagens.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. RELEVÂNCIA
O plástico é um material omnipresente na sociedade moderna. Desde a sua
introdução para fins industriais em massa, nas décadas de 1940 e 1950, estimase que mais de 8.300 milhões de toneladas de plásticos virgens foram
produzidos. A produção desses materiais vem crescendo a uma taxa
exponencial, com a produção global em 2017 a alcançar 3.481 milhões de
toneladas, valor este que é esperado que duplique nos próximos 20 anos. Só na
Europa, a indústria de plásticos, um dos principais setores industriais,
representa 1,5 milhões de empregos e uma faturação de 350 mil milhões de
euros, mais de metade de todos os plásticos alguma vez produzidos pelo homem
foram produzidos depois do ano 2000 (European Commission, 2018a).
A produção de plásticos e a dinâmica económica são resultado das propriedades
únicas deste tipo de material. Os plásticos são altamente resistentes à
degradação química, física e biológica. Adicionalmente, são materiais leves e
possuem propriedades de moldagem, permitindo que tenham uma diversa
variedade de formas. Todas essas características, associadas ao seu custo
económico

competitivo,

tornam-nos

materiais

preferidos

para

muitas

aplicações. É por isso que hoje, “imaginar um mundo sem plásticos é quase
impossível” (MacArthur, 2017). Paradoxalmente, é devido a algumas dessas
propriedades que os plásticos representam um dos desafios de sustentabilidade
mais proeminentes da atualidade. Especialmente devido à sua elevada e
crescente utilização nos mais diversos tipos de aplicações, principalmente nas
de uso único, que juntamente com taxas baixas de reciclagem, tornam o
plástico um dos materiais mais poluentes, ameaçando espécies, ecossistemas e
a saúde humana. Se pretendemos continuar a beneficiar das boas
características dos plásticos, uma transição para uma economia circular é não
apenas necessária, mas imperativa.
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Contudo, é importante realçar que este problema ambiental não se justifica
apenas pelas características do material em si, mas também da forma como são
desenhados e concebidos os produtos em plástico, como são utilizados e geridos
no pós-uso pelo consumidor final, sendo um dos fatores principais a correta
deposição das embalagens usadas nos equipamentos de recolha seletiva como
forma de evitar o abandono de embalagens usadas no ambiente.
Neste contexto, temos assistido nos últimos tempos a um elevar da
preocupação, originando movimentos cívicos e políticos no sentido da
consciencialização e promoção de ações que visem alterar o panorama atual,
decorrente da utilização incorreta do material.
A Europa encontra-se em segundo lugar na produção mundial de plásticos, com
uma

produção

de

17%,

sendo

precedida

apenas

pela

China

(30%)

(PlasticsEurope, 2019). Segundo os dados de 2015 da União Europeia das 49
milhões de toneladas de plástico produzidas na Europa, 39,9% foram utilizados
em embalagens. O maior problema associado a este tipo de utilização é que
estas embalagens são, na sua maioria, de uso único, sendo que apenas menos
de um quinto de toda a produção é valorizada por reciclagem (European
Commission, 2018a).
Atendendo ao facto que atualmente a nossa sociedade assenta, e muito, em
produtos à base de plástico e considerando o aumento da pressão relativa à
capacidade disponível para o descarte deste material, o recurso à investigação,
desenvolvimento e inovação de novos materiais plásticos tem assumido uma
relevância crescente nos últimos anos, com algum destaque para os plásticos
biodegradáveis. Segundo o comunicado da Ellen MacArthur Foundation, se nada
for feito até então, em 2050 haverá mais plásticos do que peixes no mar.
A 16 de janeiro de 2018 foi publicada a Estratégia Europeia para os Plásticos, a
qual visa fazer a transição dos plásticos da Europa para um modelo de economia
circular e contribuir para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas, os compromissos climáticos globais e os objetivos da política
industrial da União Europeia. De acordo com esta estratégia, até 2030, todas as
embalagens de plástico no mercado da UE serão recicláveis, o consumo de
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objetos de plástico descartáveis será reduzido e a utilização intencional de
microplásticos será restringida (European Commission, 2019a).
Por outro lado, uma das principais ações da Estratégia Europeia para Plásticos
na Economia Circular passou por pedir compromissos voluntários para usar mais
materiais plásticos reciclados na Europa até 2025. No anexo III da Estratégia, a
Comissão Europeia instou a indústria a apresentar compromissos voluntários
para assegurar que, até 2025, 10 milhões de toneladas de plásticos reciclados
sejam introduzidos em produtos, no mercado da UE. Neste âmbito, há a
destacar a recente assinatura (em setembro de 2019) da Declaração da Circular
Plastics Alliance (CPA), que foi subscrita por diversas entidades, nacionais,
entre as quais a APIP, e internacionais, que operam na cadeia de valor dos
plásticos. De referir, ainda, que o Governo Português foi o único dos diversos
Estados-Membros a assinar a referida declaração, o que demonstra o
compromisso do país para com a promoção da circularidade dos plásticos.
Esta declaração aponta às seguintes ações:
•

Melhorar a conceção dos produtos de plástico para os tornar mais

recicláveis e neles integrar mais plástico reciclado;
•

Identificar potencialidades inexploradas de recolha, triagem e

reciclagem de resíduos de plástico em toda a UE, bem como lacunas
ao nível do investimento;
•

Definir uma agenda de investigação e desenvolvimento para o

plástico numa economia circular;
•

Estabelecer um sistema de monitorização transparente e fiável

para seguir todos os fluxos de resíduos de plástico na UE.
Num outro nível, em outubro de 2018, a União Europeia chegou a um acordo
sobre a proibição da venda de alguns produtos de plástico de utilização única a
partir de 2021. Esta proposta, entretanto, vertida em Diretiva, prevê a
proibição de categorias de produtos que representam 70% dos detritos que
poluem oceanos e praias europeus, entre os quais pratos, talheres, cotonetes,
palhinhas, agitadores para bebidas e varas para balões (European Commission,
2018c). O Parlamento Europeu acrescentou à lista inicial produtos de plástico
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oxodegradável e recipientes para alimentos e bebidas em poliestireno
expandido.
Em relação a outros produtos de plástico de utilização única, “os EstadosMembros devem tomar as medidas necessárias para obter uma redução
ambiciosa e sustentada de pelo menos 25% até 2025”, e elaborar planos
nacionais que descrevam as medidas adotadas, incentivando a utilização de
produtos que se adequem a múltiplas utilizações e que possam ser preparados
para reutilização e reciclados.
Segundo a Diretiva, os Estados-Membros terão de (European Commission,
2018b):
•

Assegurar a recolha seletiva e a subsequente reciclagem de pelo

menos 77% das garrafas de plástico para bebidas com capacidade
inferior a 3 L até 2025 e de 90% até 2029;
•

Incluir 30% de material reciclado nas garrafas de plástico até 2030;

•

Garantir a recolha de 50% de material de artes de pesca que

contenha plástico e que esteja abandonado ou perdido no mar,
estabelecendo um objetivo de reciclagem de pelo menos 15% até
2025. Os objetivos de redução serão também aplicáveis aos produtos
do tabaco, como os filtros que contêm plástico.
A nível nacional, o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020),
aprovado pela Portaria n.º 187-A/2014, de 17 de setembro, define a estratégia
para a gestão de resíduos urbanos em Portugal Continental no período 20142020. Este estabelece metas em três etapas distintas: prevenção, redução de
resíduos urbanos em aterro, reutilização e reciclagem. De facto, as metas para
2020 consistem em (APA, 2016):
•

Redução mínima de 10% da produção de resíduos por habitante

relativamente ao valor de 2012;
•

Redução para 35% da quantidade total de RUB depositados em

aterro, face aos quantitativos totais produzidos em 1995;
•

Aumento mínimo global para 50% em peso relativamente à

preparação para a reutilização e reciclagem de resíduos urbanos,
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incluindo o papel, o cartão, o plástico, o vidro, o metal, a madeira,
os resíduos urbanos biodegradáveis e outros materiais.
Em 2019, a Portaria n.º 241-B/2019 de 31 de julho, aprova o PERSU 2020+.
O PERSU 2020+ não substitui o PERSU 2020, mas efetua um ajustamento
temporal face à revisão das Diretivas Europeias.
Relativamente às medidas do Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos
(PERSU 2020) o PERSU 2020+ permite o caminho com soluções que deverão ser
complementares após fecho do PERSU 2020, para o cumprimento dos
compromissos até 2035.
Neste contexto, importa assinalar algumas matérias que ainda carecem de
aclaração/identificação para a gestão das embalagens, nomeadamente as
seguintes:
•

Ao horizonte temporal – o Plano apresenta como horizonte

temporal o ano de 2025, o que não permite uma análise das
necessidades de investimento e do contributo desses investimentos de
forma integrada para as metas previstas nas Diretivas Resíduos (para
2025, 2030 e 2035), motor da alteração em curso;
•

À Estratégia para a recolha seletiva dos biorresíduos – o documento

prescreve diversos aspetos ao nível da definição dos sistemas de
recolha seletiva de biorresíduos e multimaterial, não se afigurando
claro o racional que conduziu aos mesmos e as eventuais alterações
que poderão decorrer do estudo de mapeamento, em curso;
•

Ao destino da fração resto/CDR – o PERSU 2020+ aposta também

na gestão da fração resto/CDR. Trata-se de uma matéria bastante
relevante, tendo em conta o elevado quantitativo que continua a ter
como destino o aterro, e a ambiciosa meta definida na atual Diretiva
Aterros (10% em 2035);
•

À Partilha de Infraestruturas – a estratégia definida no Plano

baseia-se em grande parte na partilha de infraestruturas, esta é uma
matéria que carece, ainda, de aprofundamento em termos de
enquadramento legal e contratual, nomeadamente no que se refere a
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matérias concorrenciais, necessidade reforçada pelas recentes
posições assumidas pela Autoridade da Concorrência nesta matéria.
Dados da Eurostat de 2016, fixam a taxa de reciclagem dos resíduos de
embalagem em 42% como média alcançada na União Europeia, com Portugal a
acompanhar a média da UE, este valor alcançado em 2016, situa-se acima dos
22,5% requeridos na Diretiva de Resíduos de Embalagens da União Europeia
(PlasticsEurope, 2018). Por sua vez, as metas para 2030 passam por reciclar 65%
dos resíduos urbanos e 75% dos resíduos de embalagem, bem como reduzir a
deposição em aterro a um máximo de 10% de todos os resíduos, proibindo a
deposição de resíduos submetidos a recolha seletiva.
Através da Lei n.º 69/2018 de 26 de dezembro, a Assembleia da República
aprovou um programa de incentivos que estimula a devolução de embalagens
para bebidas não reutilizáveis, bem como de garrafas de vidro, latas de metais
ferrosos e alumínio (tara perdida). A medida visa a implementação até 31 de
dezembro de 2019 do sistema de incentivo, o qual foi regulamentado pela
Portaria nº 202/2019, de 3 de julho e pelo Despacho nº 6534/2019, de 19 de
julho. Este sistema de incentivo, sob a forma de projeto-piloto entrou em
funcionamento no primeiro trimestre de 2020, dispondo de um total de 23
máquinas de recolha automática de embalagens de bebidas de plástico não
reutilizáveis, de norte a sul do país. A partir de 1 de janeiro de 2022 o regime
de incentivo passará a um sistema de depósito, tendo um carácter obrigatório.
Existem à data outros projetos piloto de incentivo, como é exemplo o da Póvoa
de Varzim que possui uma média diária de recolha de 2.300 embalagens ou
artigos de embalagem.

1.2. OBJETIVOS
O presente guia resulta do trabalho realizado no âmbito do “Grupo de Trabalho
sobre os Plásticos na Economia Circular” promovido pela Associação Smart
Waste Portugal (ver anexo I), e que reúne alguns dos principais players
nacionais da cadeia de valor dos plásticos, e que aborda a reciclabilidade das
embalagens de plástico. A sua finalidade visa não só o redesenho das
14
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embalagens plásticas no que diz respeito à seleção de melhores opções que
possam integrar todos os componentes das embalagens, como sendo o corpo,
tampa, rótulos, selos, entre outros, de forma a que estes não inviabilizem a
posterior recolha e triagem das embalagens para serem reutilizadas ou
recicladas, consoante os casos. Numa fase final, a reciclagem dos resíduos de
embalagens deve permitir obter reciclados de plástico com melhor qualidade,
para que possam ser incorporados em novos produtos, numa perspetiva de
economia circular.
Assim, o presente documento tem como objetivo primário o fornecimento de
um conjunto de recomendações práticas para o design de embalagens em
plástico que possam servir de apoio às diversas partes interessadas,
contribuindo desta forma para a promoção da melhoria dos níveis de
reciclabilidade e consequente minimização de impactes ambientais.
A adoção destas recomendações, para além de ajudar ao cumprimento da
hierarquia de gestão de resíduos, conforme disposto no D.L. n.º 178/2016, de 5
de setembro, na sua atual redação, bem como no D.L. n.º 152-D/2017, de 11
de dezembro, que estabelece o regime jurídico de gestão de fluxos específicos
de resíduos, que prevê a adoção de prioridades no que se refere às opções de
prevenção e gestão de resíduos hierarquia essa que uma vez aplicada à
reciclagem dos materiais permitirá, através de novos designs de embalagens, a
possível reutilização das embalagens assim como, facilitar a reciclagem das
mesmas, dando origem a produtos reciclados ou com incorporação de material
reciclado em novas aplicações, de maior valor acrescentado.
Desta forma, este guia pretende contribuir para alcançar os compromissos da
economia circular e respetivo cumprimento das metas futuras de reciclagem de
embalagens de plástico (50% em 2025 e 55% em 2030).

1.3. ESTADO DE ARTE
Existem várias ações que podem influenciar os agentes económicos com
responsabilidade direta ou indireta pela conceção e/ou colocação de
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embalagens no mercado. Estas podem ser determinantes na prevenção e
consequente diminuição da quantidade de embalagens que ainda possam ter a
sua reciclagem inviabilizada.
A revisão bibliográfica que se segue tem como objetivo reportar estudos
desenvolvidos por entidades que desenvolveram plataformas, ferramentas ou
diretrizes que podem auxiliar as empresas na promoção do design for recycling.
Em continuação, são apresentadas as principais características das iniciativas
analisadas.
•

Global Commitment pela Ellen MacArthur Foundation

Através deste acordo, pretende-se que empresas e governos se comprometam
a alterar a forma como o plástico é produzido, utilizado e reutilizado. Para isso,
a base de trabalho foca-se na eliminação dos itens de plástico que não são
necessários; na inovação, para que todo o plástico que for necessário seja
projetado para ser reutilizado, reciclado ou compostado; e que todos os bens
que possuem circulem, por forma a mantê-los na economia e não no ambiente.
•

Indústria de plásticos lança "PackScore" para ajudar marcas a

criar embalagens sustentáveis (British Plastics Federation, 2019)
A ferramenta foi desenvolvida para marcas, retalhistas e designers usarem nas
fases iniciais do design de embalagens, para avaliar se a embalagem pode ser
facilmente reciclada e ajustar os recursos do produto para garantir que seja
possível. O PackScore, suportado pelo RECOUP e baseado no sistema Recyclass
desenvolvido pela Plastics Recyclers Europe, permite que os usuários
respondam a uma série de perguntas simples para receber uma classificação de
reciclagem de A a F. A ferramenta também destaca recursos da embalagem,
como peso leve ou uso de conteúdo reciclado, que ajudam a garantir o uso
eficiente dos recursos.
•

Pacto Português para os Pásticos

O Pacto Português para os Plásticos (www.pactoplasticos.pt) é uma iniciativa
promovida e liderada pela Associação Smart Waste Portugal, e que pertence à
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Rede dos Pactos para os Plásticos da Fundação Ellen MacArthur. O Pacto
Português para os Plásticos é uma plataforma colaborativa e de inovação, que
une a cadeia de valor dos plásticos em torno de uma visão comum – promover
a transição para uma economia circular para os plásticos em Portugal, onde
estes nunca se convertem em resíduos ou poluição.
Os membros da iniciativa comprometeram, até 2025, a atingir as seguintes
metas:
1) Eliminar os plásticos de uso único considerados problemáticos e/ou
desnecessários;
2) Garantir que 100% das embalagens de plástico são reutilizáveis,
recicláveis ou compostáveis;
3) Garantir que 70%, ou mais, das embalagens plásticas são efetivamente
recicladas, através do aumento da recolha e da reciclagem;
4) Incorporar, em média, 30% de plástico reciclado nas novas embalagens
de plástico;
5) Promover atividades de sensibilização e educação aos consumidores
(atuais e futuros) para a utilização circular dos plásticos.
O Pacto Português para os Plásticos conta com membros ao longo de toda a
cadeia de valor dos plásticos, incluindo empresas de vários setores – matériasprimas; indústria; marcas; retalho; recicladores – entidades públicas,
municípios, universidades e centros de investigação, associações setoriais e
ONGs, contando também com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente
da República, e com o apoio institucional do Ministério do Ambiente e Ação
Climática; Ministério da Economia e Transição Digital; e Ministério do Mar.
•

Pacto Nacional da Indústria dos Plásticos para a Economia

Circular e Sustentabilidade Ambiental
Este pacto, promovido pela APIP – Associação Portuguesa da Indústria dos
plásticos e apoiado institucionalmente pela Agência Portuguesa do Ambiente e
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Direção Geral das Atividades Económicas, representa o contributo da indústria
para a promoção de melhor plástico, no respeito pelo ambiente.
Apresenta como grandes eixos de ação: a limitação da perda de resinas de
plástico para o ambiente, em todos as empresas que as manuseiam, através da
implementação do Programa Internacional Operation Clean Sweep (OCS); a
monitorização dos resíduos que são reciclados e todo o material reciclado
(observatório da reciclagem) que é incorporado em novos produtos (Plataforma
MORE – Monitoring Recyclates for Europe); bem como a participação em
projetos de investigação e desenvolvimento.

•

Design for Recycling pela Plastics Recycling Europe

A Plastics Recycling Europe lançou uma plataforma denominada RecyClass, na
qual instou a indústria de plásticos e sua cadeia de valor a incentivar e garantir
uma mudança na produção de embalagens plásticas. Ao melhorar o design do
produto, a RecyClass pretende desviar quantidades substanciais de plásticos de
aterros sanitários e das centrais de incineração e, deste modo, ajudará a
alcançar metas de reciclagem mais altas, ao mesmo tempo em que economiza
recursos naturais.
•

Recyclability by Design pela British Plastics Federation and

Recoup (BPF, 2019)
A British Plastics Federation e a Recoup efetuaram um documento denominado
“Princípios Fundamentais para Reciclagem de Embalagens Plásticas”, que
mostra como designers e fabricantes podem maximizar a capacidade de
reciclagem de produtos de embalagens plásticas. Este fornece também
orientações detalhadas para uma diversidade de polímeros, com tabelas resumo
de quais as melhores práticas para os principais componentes das embalagens,
não esquecendo os rótulos e as tampas.
•

Recommendations for Packaging pela COTREP - Comité

Technique pour le Recyclage des Emballages Plastiques (COTREP,
2019)

18

INTRODUÇÃO

A COTREP, Centro de Recursos e Especialização em Reciclabilidade de
Embalagens Domésticas de Plástico, em França, apoia o desenvolvimento de
soluções de embalagens mais recicláveis há mais de 15 anos. Assim sendo, criou
um guia de orientações para desenho e conceção de embalagens, por forma a
serem compatíveis com os canais de reciclagem franceses. Desta forma,
selecionando qual o tipo de embalagens pretendido e o tipo de plástico a
utilizar, é apresentada uma lista de soluções mais ou menos viáveis para o
desenvolvimento da mesma.
•

Ponto Verde Lab pela Sociedade Ponto Verde (PontoVerdeLab,

2019)
A Sociedade Ponto Verde criou uma plataforma digital em Português,
denominada Ponto Verde Lab, esta plataforma, adaptada à realidade nacional,
permite não só acesso ao pack4recycling, um conjunto de ferramentas que tem
a finalidade de auxiliar os intervenientes na fase de conceção de novas
embalagens dos diferentes tipos de material na tomada de decisões que
permitam minimizar os impactos ambientais destas na fase de fim de vida,
nomeadamente através do aumento da reciclabilidade das mesmas, mas
também a vários exemplos práticos que pode utilizar como inspiração e
princípios fundamentais a ter em conta durante a concessão da embalagem
facilitando a sua reciclagem.
Assim, além de encontrar um variado conjunto de medidas práticas para que
uma embalagem possa ser mais facilmente reciclada, existem princípios-chave
que precisam de ser conhecidos, tais como a escolha dos materiais, cores e
rótulos de uma embalagem, mas também a fácil separação dos seus
componentes por parte do consumidor são alguns dos fatores que potenciam a
triagem das embalagens nas Estações de Triagem e permitem uma maior
reciclabilidade das mesmas por parte da Indústria de Reciclagem fazendo com
que o seu ciclo de vida seja prolongado.
Também é possível encontrar dez recomendações a ter em conta quando se
pretende conceber, produzir ou colocar embalagens no mercado, relativamente
à estética, ergonomia, facilidade de produção, custo, segurança, qualidade,
funcionalidade e os requisitos legais das mesmas, incorporando os princípios da
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Economia Circular. Tais informações poderão ser consultadas no encarte em
Anexo.
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2.METODOLOGIA
A metodologia aplicada teve por base a obtenção de informação através da
observação das embalagens e conhecimento técnico adquirido, sem acesso a
verificações laboratoriais, visando a avaliação da reciclabilidade de um
conjunto de embalagens de consumo doméstico encontradas nas grandes
superfícies comerciais.
Os trabalhos foram efetuados em lojas de grandes retalhistas portugueses: em
Lisboa e Braga foram visitados os hipermercados Pingo Doce, pertencentes à
Jerónimo Martins; em Coimbra foi visitada a Worten, pertencente à Sonae.
Desta forma, foi possível abranger as zonas de Lisboa, centro e norte de
Portugal, mas também englobar diversos materiais utilizados pela indústria das
embalagens, nomeadamente:
•

Em Lisboa foram analisados os plásticos PEBD, PEAD e PP e na zona

norte foi analisado PET.
•

Na zona centro, foram analisados Papel e Cartão, bem como o

plástico envolvente aos eletrodomésticos analisados.
Como resultado destas ações, surge a compilação de um conjunto de
informações que permite minimizar possíveis constrangimentos existentes na
identificação

dos

materiais

nas

estações

de

triagem

efetuadas

por

equipamentos óticos (processo prévio à seleção dos resíduos de embalagem
para a reciclagem), bem como nos processos mecânicos existentes na indústria
de reciclagem nacional.

2.1. CHECKLIST PARA AVALIAÇÃO DE EMBALAGENS
Por forma a uniformizar a verificação das embalagens plásticas estudadas e
promover a automatização do processo de avaliação, foi elaborado um
formulário (no Anexo IV) que também pretende minimizar falhas e facilitar uma
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comparação na avaliação final. Este formulário, efetuado pela APIP e validado
por todos os elementos do Grupo de Trabalho, foi disponibilizado aos
participantes nas visitas técnicas aos retalhistas.
Apesar do formulário ter tido como principal objetivo a verificação de
embalagens plásticas encontradas em superfícies comerciais, foi necessário
introduzir um ajuste para a visita à Worten, uma vez que, pelas características
comerciais da loja, o material predominantemente encontrado foi o papel e
cartão. Ainda assim as embalagens plásticas presentes no interior das
embalagens de cartão foram também analisadas.
Face ao exposto o formulário prevê para cada embalagem analisada o seguinte:
•

Identificar o produto, a sua utilização e marca;

•

Identificar o tipo de material do corpo da embalagem ou parte

predominante da embalagem;
•

Identificar o tipo de material da tampa, rótulo e fecho da

embalagem;
•

Campo livre para outras possíveis características da embalagem

não contempladas na ficha;
•

Campo de Observações para introdução de comentários referentes

a possíveis oportunidades de melhoria na conceção da embalagem,
possível reutilização ou incorporação de reciclado.
De realçar que durante o preenchimento do formulário, o GT contou com o
apoio técnico de, pelo menos, um representante de cada etapa da cadeia de
valor. Contudo, uma vez que não foram desenvolvidos testes laboratoriais e não
se teve acesso às fichas de produto, levou a que nem sempre tenha sido possível
preencher a ficha na sua totalidade, dando origem a respostas assinalas de
“Desconhecido | A avaliar”.

2.2. VISITAS A RETALHISTAS
Todas as visitas efetuadas contaram com a presença e apoio de diferentes
entidades da cadeia de valor, desde a indústria produtora de plásticos,
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embaladores, retalhistas, recicladores, entidades gestoras e sistemas de gestão
de resíduos urbanos, para além da Academia.

2.2.1. VISITA NR. º 1
A primeira visita realizou-se no Pingo Doce – Centro Comercial Strada, em
Odivelas, a 28 de janeiro 2019. Devido ao alargado número de embalagens
recolhidas em loja e elevada participação dos intervenientes, não foi possível
nesta visita preencher o formulário de avaliação de produtos. No entanto, esta
mostrou-se de grande utilidade e importância dado ter sido possível identificar
claramente

que

os

principais

constrangimentos

de

reciclabilidade

e

identificação dos polímeros PEAD, PEBD e PP se centram num conjunto de
embalagens, a maior parte destas flexíveis que, pela sua natureza (constituídas
por uma mistura de diferentes materiais), se englobam na fração “plásticos
mistos”, também reciclados mecanicamente em Portugal. Os “plásticos mistos”
reciclados dão origem a peças de mobiliário urbano entre outras aplicações
(Extruplás, 2018). Esta fração de plásticos inclui, não só, material multicamada
de PEAD, PEBD e PP, mas também os materiais PS, PVC e outros plásticos para
além de materiais multicamada e/ou laminados.
Os plásticos mistos são hoje a fração mais representativa da categoria
“plásticos” nas retomas do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de
Embalagens (SIGRE) (Sociedade Ponto Verde, 2018). Por motivos de
conveniência, leveza e segurança alimentar, recorre-se muitas vezes a
embalagens complexas, que na sua constituição têm mais do que um tipo de
plástico, podendo ainda conter metais e/ou papel/cartão. Estas combinações
de materiais minimizam o peso das embalagens e garantem elevados períodos
de vida útil aos produtos embalados. No entanto, na gestão destas embalagens
enquanto resíduo, a sua reciclagem fica comprometida pela amálgama de
materiais que as constitui e pela dificuldade de separação dos vários
componentes. Mesmo quando existe solução de reciclagem, a conjugação de
diversos materiais nas embalagens contribui normalmente para o envio destas
para processos de reciclagem de downcycling.
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A conclusão principal desta visita foi que a maioria das embalagens são
recicláveis em Portugal. Pretende-se, por isso, melhorar a conceção para que
mais embalagens possam integrar o fluxo de PEAD, PEBD e PP, em processos
mecânicos de reciclagem, em regime diferente do de downcycling.

2.2.2. VISITA NR. º 2
A segunda visita foi realizada na Loja da Worten no Fórum Coimbra a 21 de
fevereiro de 2019. Neste caso específico, o material predominante encontrado
em loja foram embalagens de papel/cartão. Deu-se especial atenção aos casos
de excesso de embalagem interior (EPS, sacos de plástico ou misturas de
materiais – plástico e papel).
De realçar que as marcas próprias deste retalhista mostraram ser exemplos de
“boas práticas” no que toca à conceção da embalagem exterior de
papel/cartão. Relativamente à embalagem no interior das caixas foi levantada
a questão da necessidade da existência de bolsas plásticas a envolver
eletrodomésticos (observação feita no âmbito do debate sobre o uso excessivo
de embalagem). Nesta visita foi também evidenciado que os próprios produtos
embalados

(eletrodomésticos)

podem

ser

potenciais

destinatários

à

incorporação de materiais plásticos reciclados.

2.2.3. VISITA NR. º 3
A 8 de março de 2019 foi realizada visita ao Pingo Doce – Braga Parque. Nesta
contou-se com um número considerável de embalagens para análise de
diferentes tipologias, tendo sido dado maior destaque às de PET. Também foi
possível conhecer mais sobre os efeitos de contaminação no produto reciclado
e consequentes oportunidades de melhoria de produtos.
Pelas características do material PET, foi possível concluir que um dos maiores
constrangimentos ligados à reciclagem mecânica deste material é a
incompatibilidade com o material plástico PVC, seguido pela opção de tampas
em alumínio, a escolha dos materiais e tamanho dos rótulos, estes últimos
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podem afetar a correta identificação do tipo de material do corpo da
embalagem inviabilizando que esta chegue ao reciclador.
Foram também abordadas questões ligadas à falta de resposta de reciclagem
em upcycling de embalagens de PET termoformado (existem neste momento
projetos em toda a Europa para dar resposta a este desafio.) Foi igualmente
partilhada a preocupação relacionada com o aumento de embalagens em PET
no sector de saúde, beleza, higiene e limpeza, devido ao rácio entre
embalagens do sector alimentar e não alimentar ter de ser superior a 95% para
que se possa cumprir com a especificação de percentagem máxima de PET
proveniente de uso não alimentar constante nas Opiniões Cientificas relativas
a várias tecnologias de reciclagem da EFSA (European Food Safety Authority)
para obtenção de PET reciclado apto para contacto alimentar. O PET branco
opaco foi um tema também abordado, pela eventual toxicidade do dióxido de
titânio (TiO2). Embora existam estudos realizados pela EFSA que provam que o
TiO2 não é cancerígeno a preocupação persiste.
Os constrangimentos serão identificados no Guia, com maior detalhe e
informação.

2.3. SELEÇÃO DE PRODUTOS
Em todas as visitas os participantes foram convidados a escolher várias
embalagens de produtos, conforme o local e âmbito da visita, foi solicitado
que, para cada exemplo considerado como “boa prática” no que tocasse à
reciclabilidade ou identificação do material, fosse também escolhido outro
exemplo de preferência contendo o mesmo produto, considerado como
“oportunidade de melhoria”. Foram também selecionadas algumas embalagens
sobre as quais os participantes manifestaram dúvidas, não só enquanto
profissionais, mas também enquanto consumidores finais.
O objetivo em todas as visitas foi encontrar o maior número possível de
embalagens que pelas suas características, pudessem abranger exemplos dos
constrangimentos à reciclagem mais comuns.
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3. PRINCIPAIS EMBALAGENS ANALISADAS
3.1. VISITA NR. º 1
Durante a primeira visita foi recolhido um alargado número de embalagens em
loja. Tal facto, conjuntamente com a elevada participação dos intervenientes,
não permitiu o preenchimento do formulário de avaliação de produtos. Assim,
foi decidido como relato da visita, apresentar o grupo de embalagens com
reciclagem em upcycling (embalagens em PEAD, PEBD e PP) e reciclagem
downcycling (embalagens em PVC, PS, Outros Plásticos e PET termoformado)
apenas pelo conhecimento dos peritos no grupo de trabalho.
•

Embalagens em PEAD, PEBD e PP – geralmente frascos opacos e

coloridos que servem para embalar: produtos lácteos, de higiene, para
lavagem de louça e roupa, amaciadores ou álcool.

Figura 1 - Exemplo de embalagens de PEAD, PEBD e PP (Fonte: Grupo de Trabalho).
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•

Embalagens de Plásticos Mistos – geralmente bolsas que servem para
embalar produtos alimentares e que por estarem em contacto com
produtos perecíveis necessitam de aditivos e / ou materiais-barreira
(constituídos por mais do que um material plástico, podendo ser
laminado), para melhor conservar os alimentos. Incluem-se também
nesta categoria de Plásticos Mistos embalagens em PVC, PS, Outros
Plásticos e PET termoformado.

Figura 2 - Exemplos de embalagens classificadas na categoria plásticos mistos (Fonte: Grupo de
Trabalho).

3.2. VISITA NR. º 2
Relativamente à segunda visita, o material predominantemente encontrado em
loja foram embalagens de papel/cartão, dado se tratar de uma empresa de
eletrónica de consumo e do entretenimento.
A lista de produtos analisados foi a seguinte:
•

Adaptador USB; Aparador nariz; Cabo de carregador; Rato
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Através da análise dos exemplos recolhidos e com o apoio dos técnicos da
Worten, foi possível detetar nas embalagens mais recentes uma redução da
mesma, a utilização de material reciclado (incorporação de fibras de papel e
cartão reciclado), bem como a redução da superfície de impressão e a utilização
de PET transparente, em detrimento de PET opaco.
•

Tinteiros

Foi possível verificar a incorporação de 70% de material plástico reciclado numa
das embalagens, bem como o excesso de embalagem para o produto contido
noutro caso.
•

Escova aspirador; Faca elétrica; Ferro a vapor; Mini aspirador

Foi possível detetar a utilização de material reciclado (incorporação de fibras
de papel/cartão reciclado) assim como a redução da superfície de impressão.
A face exterior de uma das embalagens de papel/cartão, encontrava-se
fortemente pintada (brilhante) aparentando ter sido plastificada. Foi
questionada a necessidade de utilização de bolsas de plástico a envolver o
produto que por sua vez vem dentro de uma caixa e igualmente sugerida a
incorporação de material plástico reciclado nos produtos uma vez que não são
para uso alimentar.
•

Fritadeira; Torradeira; Torradeira

Foi possível detetar a utilização de material reciclado (incorporação de fibras
de papel/cartão reciclado) assim como a redução da superfície de impressão.
sendo que a face exterior de uma das embalagens de papel/cartão, exterior,
encontrava-se fortemente pintada (brilhante) aparentando ter sido ser
plastificada. Foi questionada a necessidade de utilização de bolsas de plástico
a envolver o produto e verificada a utilização de placas de papel e cartão para
absorção de impacto em detrimento do EPS (vulgo esferovite).
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Figura 3 - Utilização de papel e cartão, material da embalagem em substituição de EPS (Fonte: Grupo de Trabalho).

3.3. VISITA NR. º 3
Devido ao facto de não terem sido preenchidas fichas de produto na visita a
Lisboa, foram escolhidas algumas embalagens em PEAD, PS e ECAL. Durante a
análise, foi possível evidenciar vários constrangimentos à reciclagem destas
embalagens.
Dentro destes constrangimentos, podem considerar-se a existência de um
sistema de mola metálica para retirar o produto, uma embalagem feita num
tipo de material plástico com uma reciclagem em downcycling (existindo no
mercado opções de outro tipo de material plástico com uma valorização por
reciclagem em upcycling), mistura de dois ou mais tipos de materiais diferentes
PEAD e ECAL no corpo da embalagem, embalagem com uma camada interior
(aparente, barreira EVOH preta) e embalagem multicamada e laminada.

Figura 4 - Exemplos de produtos que evidenciam constrangimentos à reciclagem das embalagens (Fonte:
Grupo de Trabalho).
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Figura 5 - Barreira EVOH preto – aumenta índice de fluidez, altera cor do reciclado para cinza e
contamina o produto reciclado (Fonte: Grupo de Trabalho).

Durante a visita também foram encontradas diversas embalagens em PET com
full sleeve em PVC, embalagem em PVC (com reciclagem em downcycling) e
embalagem de PET três camadas sendo a camada interior em PA (Poliamida),
como se pode verificar na figura 6.

Figura 6 - Exemplos das diversas embalagens em PET encontradas (Fonte: Grupo de Trabalho).

Na figura seguinte, encontra-se representado um exemplo de uma garrafa de
PET com rótulo completo em PVC. Dado que o PVC tem um ponto de fusão
inferior ao do PET, este carboniza, sendo um dos constrangimentos a
impossibilidade de utilização do reciclado numa nova embalagem transparente.
De salientar que o rótulo completo quando cobre a totalidade do corpo da
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garrafa não permite que o material principal da garrafa seja identificado pelos
sistemas óticos durante os processos de triagem.

Figura 7 - Amostra de garrafa de PET com rótulo em PVC após forno (Fonte: Ecoibéria).

O mesmo ocorre quando existe uma embalagem multicamada, sendo a inferior
em PA, tal como pode ser observado na figura 8.

Figura 8 - Garrafa de PET com camada interior em PA e placa de amostra de fusão de PET contaminadas
com PA (Fonte: Grupo de Trabalho e Ecoibéria).

Durante a análise foi igualmente possível observar embalagens em PET de
unidoses, PET com aditivo, PET opaco e PETG.
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Figura 9 - Exemplo de embalagens em PET de unidose, PET com aditivo, PET opaco e PETG (Fonte:
Grupo de Trabalho).

A amostra após forno de uma das embalagens escolhidas pelo GT mostra
novamente o constrangimento à reciclagem de PET transparente com aditivo,
para a produção de reciclado para embalagens transparentes, como se pode
observar na figura seguinte.

Figura 10 - Embalagens em PET com aditivo – amostra após forno (Fonte: Grupo de Trabalho e
Ecoibéria).

Contudo, é de realçar que ao longo da visita foram também encontrados alguns
exemplos de boas práticas de embalagem, como garrafa em PET com tampa em
plástico versus tampa em alumínio, ou garrafas de PET com rótulos em OPP.

Figura 11 - Exemplo de boa prática em embalagem de plástico tendo em conta a reciclabilidade do
produto (Fonte: Grupo de Trabalho).

De notar que no caso da garrafa de água – Fruta Kids a embalagem se encontra
bem projetada para a reciclagem, ainda que do ponto de vista da
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sustentabilidade acrescenta mais um tamanho ao longo leque de tamanhos de
garrafas para bebidas.
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4.CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Como resultado destas ações, surge a compilação de um conjunto de
informações que permitem minimizar possíveis constrangimentos existentes na
identificação

e

reciclabilidade

identificação

dos

materiais

nas

das

embalagens,

estações

de

principalmente

triagem

efetuadas

na
por

equipamentos óticos (processo prévio à seleção dos resíduos de embalagem
para a reciclagem), bem como nos processos mecânicos existentes na indústria
de reciclagem nacional.
Assim e independentemente das marcas analisadas elaborou-se um guia de
ecodesign de embalagens que visa proporcionar ajuda e orientações,
relativamente à aplicação de princípios de design for recycling, a todas as
empresas que colocam no mercado produtos embalados em plástico.

4.1. CONSTRANGIMENTOS À RECICLAGEM
Relativamente à reciclabilidade dos materiais plásticos, convém salientar que
muito embora estes possam ter uma solução de reciclagem mecânica em
Portugal, é importante que a mesma seja em regime de upcycling ou, pelo
menos, mantendo a qualidade da matéria-prima reciclada, relativamente à
original. Promovendo o potencial de incorporação de material reciclado em
novas embalagens, é possível dar seguimento à estratégia europeia para os
plásticos, o que constitui mais um passo para criar uma economia circular em
que a conceção e a produção de novas embalagens respeitam plenamente as
necessidades de reduzir, reutilizar e reciclar e em que são desenvolvidos e
promovidos materiais mais sustentáveis1.

1

Proposta de diretiva relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente. Disponível
em: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0317-AM-159-159_PT.pdf?redirect
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Nos exemplos investigados verificaram-se vários constrangimentos à posterior
reciclagem das embalagens, sendo os mais comuns:
•

Uso de materiais incompatíveis entre si

Estes constrangimentos representam custos acrescidos pela perda de
quantidades de produto reciclado, causadas pela oxidação de resíduos de outros
materiais incompatíveis, originando pigmentação escura no reciclado e no caso
do PVC pela libertação de gases e criação de componentes ácidos (ácido
clorídrico, HCl).

Figura 12 - Placas de amostra de fusão de PET com diversos contaminantes (Fonte: Ecoibéria).

Tendo presente que as embalagens com os corpos ocos (garrafas, potes,
bisnagas, entre outras) contam com vários componentes, desde o corpo, rótulo,
tampa, vedantes, sistemas de gatilho ou spray, entre outros, que fazem parte
da mesma, convém ter especial atenção a que estes componentes não sejam
de um tipo de material que inviabilize a posterior reciclagem da embalagem,
como as tampas de alumínio, molas, esferas metálicas, espumas ou borrachas
nos dispensadores de produto.
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Caso se tenha de utilizar tipos de plásticos diferentes, aconselha-se o uso de
materiais com diferentes densidades.

Figura 13 - Exemplo de embalagens que possuem componentes que poderão inviabilizar a reciclagem
(Fonte: Grupo de Trabalho).

•

Utilização de cores muito escuras nas embalagens

Este constrangimento não permite, na maioria dos casos, a identificação do
material pelos sistemas óticos convencionais, como é o caso da tecnologia de
infravermelho próximo (NIR, Near-infrared). Existe a possibilidade de ser
adotada uma alternativa à cor preta sem a utilização do negro de fumo, que é
detetável pelos sistemas óticos2. Caso se pretenda utilizar cores escuras,
aconselha-se evitar da cor preta ou então a não utilização do pigmento negro
de fumo, uma vez que este absorve a radiação infravermelha.
No caso do Polietileno, a introdução da cor preta pode significar ainda a
inclusão de material 100 % reciclado. Nestes casos, aconselha-se também a
utilização da simbologia de percentagem de material reciclado incorporado na
embalagem.

Figura 14 - Exemplo de utilização de cores escuras nas embalagens (Fonte: PontoVerdeLab, 2019).

2

Exemplo disponível em: https://grandeconsumo.com/henkel-introduz-embalagens-de-plastico-pretoreciclado/#.XNLBGPZFzVJ
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•

Uso de sleeves completos como rótulos, cobrindo todo o corpo

da embalagem
Este constrangimento não permite na maioria dos casos a correta separação e
identificação do material do corpo da embalagem, uma vez que este se
encontra coberto pelo rótulo. Este facto representa uma perda substancial de
material enviado para um incorreto processamento. Aconselha-se então que o
sleeve/rótulo não ocupe mais do que 2/3 da embalagem ou, em alternativa, a
utilização de full sleeve/ rótulo completo contendo na lateral “picotado”, para
criar uma zona de menor resistência que permita a fácil remoção do rótulo pelo
consumidor, como se pode verificar no exemplo da Figura 15.

Figura 15 - Exemplo de processo de aplicação de sleeve com picotado (verde) (Quick Pack, 2015).

•

Rótulos dificilmente destacáveis

Este constrangimento diz respeito à utilização de colas que não se consigam
eliminar no processo de reciclagem. Nestes casos, aconselha-se a utilização de
colas alcalinas ou hidrossolúveis a 60 – 80 ºC ou termofusíveis (colagem a
quente).
•

Embalagens de PET Opaco

Sempre que possível deve-se utilizar PET sem pigmentação, pois quanto maior
for a proximidade às características do polímero natural, mais elevadas serão
as taxas de recuperação no processamento deste polímero. Existem alternativas
à cor opaca em materiais plásticos, como o PEAD ou PP, onde o valor
acrescentado da cor tem mais alternativas no mercado de venda de granulado
reciclado.
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Figura 16 - Exemplo de possível substituição de materiais, por forma a manter as características
naturais dos polímeros (Fonte: adaptação da CITEO).

•
Sempre

Embalagens de multicamada ou laminadas;
que

possível,

utilizar

embalagens

monomaterial,

já

que

o

processamento de embalagens multicamada e/ou laminadas tem reciclagem em
regime de downcycling.
PET
Poliuretano – PU
Alumínio
Nylon
Polipropileno - PP
Figura 17 - Exemplo de constituintes de embalagem multicamada (Fonte: Adaptado de (Food & Drink
Business Europe, 2016)).

•

Embalagens compostáveis ou biodegradáveis, bioplásticos e

oxodegradáveis;
Os bioplásticos podem ser, ou não, compostáveis ou biodegradáveis.
Caso sejam bioplásticos, mas que não sejam compostáveis ou biodegradáveis,
são compatíveis com a reciclagem dos polímeros de base fóssil (exemplo:
bioplásticos fabricados com cana de açúcar). Já os bioplásticos biodegradáveis
(incluindo os compostáveis) não são compatíveis com a reciclagem mecânica,
pelo que deverão ser colocados no contentor dos resíduos indiferenciados ou
nos equipamentos de recolha seletiva de orgânicos (quando existam). Os
produtos / embalagens que sejam fabricados com biopolímeros devem incluir
uma marcação específica destinada a permitir a sua identificação e respetiva
separação.
A recente lei aprovada pela assembleia da República, Lei n.º 76/2019, de 2 de
setembro, apresenta-se mais restritiva que a própria Diretiva SUP. Nesta Lei, a
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louça de plástico descartável, abrangida na Diretiva SUP pelos artigos: 4º redução do consumo; 7º - requisitos de marcação (ainda a definir); 8º - 2 –
responsabilidade alargada do produtor; e 10º medidas de sensibilização, passa
a ser proibida:
•

dentro de um ano para serviços de restauração e/ou bebidas;

•

dentro de dois anos para “prestadores de serviço não sedentários

de restauração ou bebidas”; e
•

dentro de três anos para o comércio a retalho.

Tendo em consideração que a nova Lei, reforça que: “… deve ser utilizada louça
reutilizável, ou em alternativa, louça em material biodegradável” e define
biodegradável como: “material de origem 100% biológica e renovável, cuja
decomposição é efetuada por processos de compostagem doméstica, industrial
ou em meio natural”, esta medida promove a criação de um mercado de
soluções alternativas ao plástico de origem fóssil para plástico biodegradável.
Foi igualmente aprovada pela assembleia da República a Lei n.º 77/2019 de 2
de setembro que determina a obrigatoriedade de disponibilização aos
consumidores de alternativas à distribuição de sacos de plástico ultraleves e de
cuvetes em plástico nos pontos de venda de pão, frutas e legumes.
Já, no caso das embalagens de plástico contendo o aditivo oxodegradável, estas
decompõem-se em pequenas cadeias de polímeros, microplásticos e continuam
até ao momento, alvo de proibição pela Comissão Europeia – (Diretiva SUP).

4.2. CASOS DE BOAS PRÁTICAS
É cada vez mais relevante, aquando da validação de opções disponíveis relativas
aos materiais a utilizar em determinados produtos, que se tome uma decisão
adequada, tendo em conta a viabilidade de cada opção, tanto do ponto de vista
técnico, e económico, mas cada vez mais também ambiental. Esta realidade
reflete-se não só nos produtores das embalagens, mas também nas diferentes
marcas e retalhistas, uma vez que estes são quem especifica a embalagem,
enquanto clientes da indústria transformadora. Por este motivo, é fundamental
41

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

que haja um compromisso, bem como estrita cooperação entre as partes a nível
de direção técnica do produto, design e marketing, por forma a que se
comecem a projetar embalagens com características mais sustentáveis,
promovendo a melhor reutilização e reciclabilidade das mesmas.
Importa ressalvar que a reutilização da embalagem só poderá ser
verdadeiramente refletida quando a embalagem é concebida para esse
propósito, ou seja, concebidas e colocadas no mercado para perfazerem
múltiplas viagens ou rotações no seu ciclo de vida mediante o reenchimento ou
reutilização para o mesmo fim para o qual são concebidos. Atualmente a
maioria das embalagens são projetada até ao fim de vida do produto.
Assente neste princípio, e considerando a necessidade de se promover, cada
vez mais, um correto encaminhamento dos resíduos de embalagens, face às
metas e objetivos estratégicos a que o país está obrigado, a adoção de boas
práticas constitui-se como um vetor essencial para esse fim. Neste contexto,
partilhamos alguns exemplos de boas práticas correntes, nomeadamente ao
nível de:
1.

Marcação / informação

Indicação na embalagem do pictograma referente à cor do contentor-alvo
facilita a correta deposição das embalagens usadas, por parte do consumidor,
nos diversos sistemas de recolha seletiva disponíveis.

Figura 18 - Pictograma da Sociedade Ponto Verde de utilização livre (Fonte: Sociedade Ponto Verde,
2019).

São muitos os símbolos presentes nas embalagens que, com significados e
importância variável, contribuem para o esclarecimento do consumidor. Neles
pode encontrar-se informação sobre a conceção das embalagens e dos produtos,
identificar normas ambientais cumpridas pelo fabricante, encontrar uma
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garantia de respeito pela natureza ou ainda a indicação do local onde devemos
depositar a embalagem depois de consumido o produto.

Figura 19 - Exemplo de símbolos que traduzem esclarecimentos para os consumidores (Fonte: Sociedade
Ponto Verde)

2.

Indicação do tipo de polímero

Idealmente todos os componentes da embalagem (corpo da embalagem, tampa,
rótulo, etc.) deveriam fazer referência ao tipo de material constituinte,
embora esta indicação diga respeito ao corpo da embalagem.

Figura 20 - Exemplos de marcação do tipo de material (Fonte: Ponto Verde Lab, 2019).

No caso de plásticos que apresentem características de biodegradabilidade
e/ou compostabilidade é essencial que exista uma marcação específica que
permita a sua identificação e separação, a fim de serem encaminhados
corretamente para os fluxos específicos.

43

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Figura 21 - Ícones de exemplos de marcação (Adaptado de Norwex Movement).

Muito embora a marcação das embalagens não possua, à data, um carácter
obrigatório é de todo um crescendo sinal de boa prática.
Sobre a obrigatoriedade dos requisitos de marcação, a Diretiva relativa à
redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente - no
artigo 7º estabelece uma data a partir de 3 de julho de 2021 3. “Os EstadosMembros asseguram que cada um dos produtos de plástico de utilização única
do anexo que seja colocado no mercado ostente na sua embalagem ou no
próprio produto uma marcação visível (...)”.
A marcação da embalagem constituirá um excelente auxílio a todos os
intervenientes durante o ciclo de vida da mesma até à sua valorização. Desde
logo, a informação disponibilizada promoverá os seguintes benefícios:
•

Ao nível do Cidadão – uma escolha de produtos mais consciente,

além da correta deposição no contentor devido;
•

Ao nível dos operadores na estação de triagem – a correta

separação em caso de dúvida;
•

Ao nível do reciclador – a segurança de que a embalagem é

compatível com o seu processo de valorização, por reciclagem mecânica.
3.

Combinação e seleção de materiais

Do ponto de vista da reciclagem, a utilização de um único tipo de material
plástico na embalagem é a solução ideal, por isto entenda-se, uma só família
de polímeros. Por outro lado, tendo em conta o ponto de vista da segurança
alimentar, custos, marketing, etc., caso seja necessário recorrer a diferentes

3

Diretiva relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente. Disponível em:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN

44

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

tipos de materiais, na conceção da embalagem deve ter-se em atenção a
compatibilidade para reciclagem dos mesmos. Neste ponto em concreto, temse verificado alguma transição de materiais incompatíveis para materiais
compatíveis com a reciclagem, nomeadamente ao nível das cápsulas ou tampas
– transição de metal para plástico (PEAD ou PP) - e do corpo da embalagem –
de PVC para PET.

Figura 22 - Tabela de Compatibilidade (Fonte: Ponto Verde Lab, 2019).

4.

Peso e Dimensionamento

Diversas medidas têm sido adotadas, visando o princípio da prevenção através
da redução na fonte, onde a redução do peso e espessura das embalagens (e
seus componentes) são exemplos reais, como é o caso da maioria das garrafas
de água (corpo da embalagem, gargalo e tampa). Esta boa prática tem ocorrido
em muitas outras embalagens de plástico nos seus mais diversos setores ou
aplicações. Paralelamente, o bom dimensionamento da embalagem, evitando a
sobre-embalagem, é outra área de atuação que tem merecido a devida atenção
e que deverão continuar a desenvolver-se nos próximos anos.
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5.

Facilidade de escoamento

A embalagem deve permitir escoar facilmente o produto embalado, deixando o
mínimo de produto residual possível. Este conceito tem sido empregue em
muitas embalagens de diversas aplicações (detergentes, bebidas, etc.),
podendo existir ainda alguns casos onde seja possível melhorar esta função.

Figura 23 - Representação esquemática da facilidade de escoamento das embalagens (Fonte: Ponto
Verde Lab 2019).

6.

Rótulos/Sleeves

Tendo por base os problemas que os rótulos completos, sleeves ou mangas
acarretam para a diminuição da reciclabilidade da embalagem (muitas vezes
por serem de um polímero diferente do corpo da embalagem) – situação mais
visível no caso do PET algumas empresas, embora tenham mantido esta prática
nas suas embalagens, promoveram algumas alterações como a introdução de
um picotado que permite a sua fácil remoção, quando se trata de rótulos
completos ou full sleeve.

Figura 24 - Caso de boa prática relativamente ao rótulo de uma embalagem (Fonte: Ponto Verde Lab
2019).
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O ciclo de vida de uma embalagem é condicionado pelo seu design e pela sua
função, incluindo as diversas etapas, tais como a extração de matérias-primas
e o seu transporte, os processos de fabrico da embalagem e o seu enchimento,
as diferentes operações logísticas e de distribuição e, finalmente, o consumo
do produto e a gestão dos resíduos de embalagens.
O ecodesign aplicado ao pensamento do ciclo de vida da embalagem, consiste
em considerar todas as etapas sucessivas, desde a conceção da embalagem até
à sua gestão enquanto resíduo.
O uso sustentável do plástico passa, por verificar se a sua utilização na
embalagem que se projeta é a mais adequada, para o fim a que se destina,
averiguando em que etapas se consegue minimizar os impactos ambientais,
tendo em vista a reutilização e a reciclagem do material de embalagem.
Sempre se teve a necessidade de preservar e, proteger bens, desde os tempos
mais ancestrais, sobretudo alimentos, cuja conservação é de importância vital.
Já na pré-história, o homem estava rodeado de recipientes naturais que
protegiam e revestiam as frutas e outros tipos de alimentos, o que o levou a
tentar imitá-los, adaptando-os e aperfeiçoando-os consoante as suas
necessidades. Conceitos como a biomimética são abordagens inovadoras que
buscam soluções sustentáveis para os desafios humanos ao rivalizar padrões e
estratégias testados pelo tempo na natureza. O objetivo é criar produtos,
processos e políticas - novas formas de vida - bem-adaptadas à vida na Terra
num horizonte temporal de longo prazo.
O design e conceção de produtos são vistos, não só como vantagens
competitivas no mercado, mas também como catalisadores para a transição de
uma economia de consumo linear para uma economia circular, mais
restaurativa e regenerativa. Estes conceitos, não só pela redução dos custos,
mas também pelo aumento do seu potencial de reciclabilidade, constituem-se
como vetores fulcrais para a sua sustentabilidade, contribuindo ainda de forma

CONSIDERAÇÕES FINAIS

decisiva para os desígnios da economia circular. O design for recycling é uma
forma de reduzir o impacto que uma embalagem tem durante e após a sua
utilização.
As embalagens fazem parte do nosso dia a dia e estão presentes em tantos
contextos diferentes que quase nem temos noção do seu alcance. Existem
embalagens e recipientes em todo o lado e interagimos constantemente com
eles.
Fatores importantes como o marketing ligado à sustentabilidade são
importantes

ferramentas

de

podem

influenciar

comportamentos

dos

consumidores a um consumo baseado numa decisão mais cuidadosa.
Os consumos realizados com base em fatores externos de perceção de produto
no ato de compra podem ser regulados na conceção da embalagem:
•

Evitar o excesso de embalagem para criar no consumidor uma

perceção de produto premium;
•

Evitar a multiplicidade de escolhas com base em pequenas

diferenças, criando necessidades acrescentadas ao consumidor.
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7. NOMENCLATURA
CO2

Dióxido de Carbono

ECAL

Embalagens de Cartão para Alimentos Líquidos

EFSA

European Food Safety Authority

EPS

Poliestireno Expandido

EuPIA

European Printing Ink Association

EVOH

Álcool Etileno Vinílico

HCl

Ácido Clorídrico

O2

Oxigénio

ODS

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ONG

Organização Não Governamental

PA

Poliamida

PEAD

Polietileno de Alta Densidade

PEBD

Polietileno de Baixa Densidade

PET

Polietileno tereftalato

PETG

Copolímero Polietileno tereftalato glicol

PP

Polipropileno

PS

Poliestireno

PVC

Policloreto de Vinilo

RUB

Resíduos Urbanos Biodegradáveis

SIGRE

Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens

TiO2

Dióxido de Titânio

NOMENCLATURA
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8. GLOSSÁRIO
Biodegradabilidade – capacidade de degradação biológica de materiais orgânicos por
organismos vivos até obter substâncias de base como água, dióxido de carbono,
metano, elementos básicos e biomassa (Goswani & O’Haire, 2016);
Biomimética – o estudo da formação, estrutura ou função de substâncias e materiais
produzidos biologicamente e mecanismos e processos biológicos, especialmente com o
objetivo de sintetizar produtos similares por mecanismos artificiais que imitam os
naturais (Merriam-Webster, 2019);
Design for recycling – conjunto de práticas de conceção das embalagens tendo em
vista a maximização da sua reciclabilidade no final de vida;
Ecodesign – conjunto de práticas de projeto orientadas para a criação de produtos e
processos eco-eficientes, com respeito pelos objetivos ambientais, de saúde e
segurança, durante todo o ciclo de vida desses produtos e processos, sem comprometer
os seus custos, qualidade e restrições de tempo para a fabricação;
Economia Circular – este conceito visa opor-se ao antigo paradigma da economia linear
de “extração – transformação – criação de resíduos” o qual se baseava num pressuposto
de disponibilidade ilimitada de recursos. Desta forma, tendo consciência da escassez
das matérias-primas, a economia circular pretende utilizar os resíduos como recurso
para a mesma ou outras indústrias, reintegrando-os na cadeia de produção, ou seja,
trata um ciclo económico fechado. Nesta, os bens são consertados e reutilizados em
vez de serem lançados para o lixo, as matérias-primas podem provir fundamentalmente
da reciclagem em vez da extração. Este conceito é também conhecido como "C2C”
(Cradle to Cradle, em português «do berço ao berço”);
Microplásticos – partículas de plástico com dimensão inferior a 5 mm. Por serem tão
pequenas, são facilmente ingeridas e podem entrar na cadeia alimentar, sendo que o
efeito potencial na saúde humana ainda não é bem conhecido. Os microplásticos são
classificados de acordo com sua origem:
•

Microplásticos primários são libertados diretamente no ambiente como
pequenas partículas. Eles vêm principalmente da lavagem de roupas
sintéticas, abrasão de pneus de veículos durante a condução e produtos

GLOSSÁRIO

de cuidados pessoais, como esfoliantes faciais. Os grânulos de plástico
são considerados microplásticos primários, pois têm um tamanho
•

inferior a 5 mm.
Microplásticos secundários são provenientes da fragmentação de itens
plásticos maiores que entram no ambiente.

Objetivos de desenvolvimento sustentável – Os ODS definem prioridades e aspirações
do desenvolvimento sustentável global para 2030 e procuram mobilizar esforços globais
à volta de um conjunto de objetivos e metas comuns. São 17 ODS e 169 metas a serem
atingidas, as quais foram assinadas em setembro de 2015 por praticamente a totalidade
dos países do mundo, no contexto das Nações Unidas. Nesta agenda estão previstas
ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura,
saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e
saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima,
cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas
terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre
outros (BCSD, 2019);
Plástico – material composto de um polímero na aceção do artigo 3.º, ponto 5, do
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, ao qual podem ter sido acrescentados aditivos ou
outras substâncias e que pode funcionar como principal componente estrutural de
produtos finais, com exceção dos polímeros naturais que não tenham sido
quimicamente modificados (European Commission, 2019b);
Por forma a simplificar a separação e reciclagem dos materiais plásticos no pósconsumo, foi criado um sistema de identificação baseado nas resinas que compõe os
vários objetos, e que é apresentado de seguida.
Tabela 1 - Síntese dos diversos tipos de plástico e suas utilizações. Adaptado de (Planetiers, 2019).
Tipo de Plástico

Características / Propriedades

Utilização

É claro, resistente, macio ao toque e
possui boas propriedades de barreira
a gases e à humidade. É

Reciclável?

Utilizado na criação de
materiais e embalagens com
elevada qualidade, como
garrafas de água de

maioritariamente transparente

nascente/minerais e

(apresentando-se em algumas

carbonatadas, refrigerantes,

aplicações na forma opaca), e tem

tabuleiros para comida

brilho acentuado, podendo ser

(embalagens termoformadas),

colorido ou não.

fita de cintagem, fios de
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É reciclável.
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pesca, fibras têxteis, fios de
vassouras, entre outros.
É um material que se apresenta
maioritariamente na forma rígida, de
cor natural branco translúcido,

Utilizado em frascos de

podendo ser colorido e opaco. É

iogurte, embalagens de

resistente e de superfície macia.

detergentes e produtos de

Possui excelentes propriedades de

É reciclável.

higiene pessoal e doméstica,

barreira à humidade e elevada

mangueiras, entre outros.

resistência química. Permeável a
gases (oxigénio - O2 – e dióxido de
carbono - CO2).

Pode ser encontrado em

Possui excelente transparência,

brinquedos, perfis de portas e

resistência química, estabilidade a
longo prazo e propriedades elétricas
estáveis. Pode ser transparente,
translúcido ou opaco (colorido e com
muito brilho). Pode apresentar-se em
forma rígida ou flexível.

janelas, estores, caleiras,

É reciclável no fluxo

tubos de esgotos, mangueiras,

de embalagens, em

revestimento de pisos,

processos multi-

cortinas de WC, sinalética,

polímeros4.

bolsas de soro médico e nos
cartões MB.

É um material com baixa
condutividade elétrica e térmica,
com resistência química, boa

Utilizado no fabrico de sacos

propriedade barreira à humidade,

do lixo, sacos de asas,

flexível, macio, boa transparência,

películas aderentes de

pode ser colorido. É

É reciclável.

grupagem, tubos de rega

predominantemente usado em

goto-a-gota, entre outros.

aplicações de filmes devido à sua
tenacidade, flexibilidade e
transparência.

Usado no fabrico de copos,

Elevada resistência química e a

embalagens e caixas variadas,

solventes, com boa estabilidade

para-choques, seringas,

térmica. É comumente usado em
embalagens rígidas e flexíveis. Possui
um elevado ponto de fusão, sendo

É reciclável.

e mesas) e, utensílios
domésticos (bacias, baldes e

ideal para líquidos quentes.

4

mobiliário de jardim (cadeiras

vasos).

Material versátil, bom isolante

Usado no fabrico de

térmico e acústico, podendo ser

embalagens de gelado,

claro ou opaco, rígido ou em forma

iogurtes sólidos, portas e

de espuma (EPS – Poliestireno

gavetas do frigorífico, pratos

Expandido e XPS – Poliestireno

e copos descartáveis, etc. Na

Exemplo: reciclagem de plásticos mistos.
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É reciclável no fluxo
de embalagens, em
processos multipolímeros.
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Extrudido). O poliestireno de uso

sua forma expandida (EPS),

geral é claro, duro e quebradiço.

pode ser encontrado em
embalagens de pescado, de
equipamentos eletrónicos e
como isolante térmico.

Este grupo inclui todos os outros
tipos de plásticos que não têm uma

Garrafões de dispensadores de

numeração específica, como o

água, brinquedos, capacetes,

policarbonato (PC), acrílicos,

lentes, peças automóveis

poliamida (PA) e ABS, bem como

(faróis, painéis de

combinações de vários tipos de

instrumentos, etc.).

É reciclável no fluxo
de embalagens, em
processos multipolímeros.

plástico.

•

Bioplástico – podem ser feitos a partir de recursos renováveis, como
culturas e madeira, ou de fluxos de resíduos, como os resíduos do
processamento de alimentos (European Commission, 2017);

•

Plástico biodegradável – plástico capaz de sofrer decomposição física e
biológica da qual resulte a sua decomposição final em CO2, biomassa e
água, e que é, em conformidade com as normas europeias para
embalagens,

recuperável

através

de

compostagem

e

digestão

anaeróbica (European Commission, 2019b);
•

Plástico compostável – Plástico suscetível de decomposição biológica
em unidade de compostagem industrial, em que o plástico não é
visualmente percetível, sendo transformado em dióxido de carbono,
água, compostos inorgânicos e biomassa, numa percentagem compatível
os materiais compostáveis conhecidos, como por exemplo a celulose,
não produzindo resíduos tóxicos. O que significa que os plásticos
classificados

como

“compostáveis”

são

suscetíveis

de

serem

biodegradáveis durante o processo típico de compostagem sem afetar
adversamente a qualidade do composto resultante (Norma Europeia EN
13432:2000, versão portuguesa NP EN 13432:2011-pt - Embalagem;
Requisitos

para

embalagens

valorizáveis

por

compostagem

e

biodegradação; Programa de ensaios e critérios de avaliação para a
aceitação final das embalagens);
•

Plástico degradável - Plásticos que sofrem mudanças significativas em
sua estrutura física sob condições ambientais resultando em perda de
propriedades estruturais e fragmentáveis, fragmentos estes que podem
ser ou não biodegradáveis consoante o tipo de polímero;
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•

Plástico oxodegradável – materiais de plástico que incluem aditivos
que, através da oxidação, conduzem à fragmentação do material de
plástico em microfragmentos ou pela sua decomposição química
(European Commission, 2019b);

•

Plástico reciclado – material plástico resultante da valorização por
tratamento mecânico de resíduos de plástico, que tem como destino a
indústria de produção de produtos que contêm plástico;

Polímero – substância química (natural ou sintética) que consiste numa cadeia de
grandes moléculas formadas a partir de unidades estruturais menores e mais simples,
denominadas monómeros (Cambridge English Dictionary, 2019);
Produto de plástico de uso único – produto fabricado total ou parcialmente a partir
de plástico e que não é concebido, projetado ou colocado no mercado para perfazer
múltiplas viagens ou rotações no seu ciclo de vida mediante a sua devolução a um
produtor para reenchimento ou a sua reutilização para o mesmo fim para o qual foi
concebido (European Commission, 2019b);
Reciclabilidade – conceção ecológica que tenha em conta todos os aspetos ambientais
dos produtos: a composição, a reutilização e a reciclagem, para explorar plenamente
o seu potencial. Ou seja, é a adequação gradual individual de uma embalagem ou
produto que permita substituir a matéria-prima virgem por uma idêntica, na fase pósuso (Institut für Recyclingfähigkeit & Produktverantwortung, 2014);
Reciclagem – reprocessamento de materiais previamente utilizados em novos
produtos, com o objetivo de evitar o desperdício de recursos potencialmente úteis,
reduzir o consumo de matérias-primas virgens, o uso de energia, a poluição do ar e da
água, a necessidade de rejeição "convencional" de resíduos e das emissões de gases de
efeito estufa em comparação com a produção virgem;
•

Reciclagem downcycling – processo de recuperação de um material para
reincorporação num produto com menor valor acrescentado, devido à perda de
algumas características/propriedades (degradação) durante o processo de
recuperação;

•

Reciclagem upcycling – processo de recuperação de um material para
reincorporação num produto com maior valor acrescentado.

Teor de material reciclado – percentagem de incorporação (em massa) de material
reciclado num produto;
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Embalagem reutilizável – embalagem que foi concebida, projetada e comercializada
para cumprir diversas viagens durante o seu ciclo de vida, através do novo enchimento
ou da reutilização para o mesmo fim para o qual foi concebida.
Sleeve – Rótulos de manga retrátil que podem cobrir totalmente ou parcialmente a
embalagens.
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9.ANEXOS
ANEXO I – GUIA PRÁTICO PARA A RECICLABILIDADE
DAS EMBALAGENS DE PLÁSTICO

GUIA PRÁTICO PAR
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DE PLÁSTICO
O conteúdo apresentado é um resumo do Ponto Verde Lab, cedido pela SPV, com contributos do “Grupo
de Trabalho sobre os Plásticos na Economia Circular” promovido pela Associação Smart Waste Portugal.

Imaginar um futuro onde todas
as embalagens são mais fáceis de reciclar
é uma ideia da qual já fazemos parte.
Vamos evoluir a história que temos vindo a construir. Vamos criar processos
que permitam pensar as embalagens de forma mais equilibrada para
o ambiente. Vamos dar-lhes um lugar num futuro mais sustentável.
E esse lugar passa pelo Ponto Verde Lab. Em equipa, podemos desenvolver
ideias, estratégias e processos de reciclagem, que permitam encontrar
novas soluções.
Juntos iremos devolver a cada embalagem o direito de ser reciclada
e de fazer parte de um futuro mais sustentável.

JUNTOS, DESENHAMOS O FUTURO.
No âmbito deste trabalho foi possível contar com o contributo
de representantes da cadeia do plástico, academia e associações que
participaram no Grupo de Trabalho dos Plásticos na Economia Circular,
da Smart Waste Portugal.

PONTO VERDE LAB
Todos os direitos reservados à SPV.

REPENSAR O FUTURO
AS 10 RECOMENDAÇÕES

04
05-06

POLÍTICA: REDUZIR O PESO

07

POLÍTICA: RECICLAR

08

POLÍTICA: REDESENHAR

09

PACK4RECYCLING - PLÁSTICO

10

PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO

11-12

PEAD (RÍGIDO) - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

13-14

FILME PLÁSTICO

15

EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO

15

PLÁSTICOS MISTOS

15

Repensar
o futuro

“ UMA EMBALAGEM DEVE PARTILHAR

MAIS DO QUE PRODUTOS,
DEVE TER NA SUA ESSÊNCIA
UM FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL. “

PONTO VERDE LAB

AS DEZ RECOMENDAÇÕES PARA DESENHAR
EMBALAGENS MAIS FÁCEIS DE RECICLAR
FACILITE A VIDA AO CONSUMIDOR

1.

2.

Utilize componentes na embalagem
facilmente separáveis.
Rótulos, tampas ou suportes de diferentes materiais não
compatíveis com o corpo da embalagem... o ideal será
que estes sejam de fácil separação ou com indicação
de separação obrigatória para se poder consumir o produto.
Prevê-se que a evolução legislativa estabeleça
a obrigatoriedade de, nas garrafas de plástico para
bebidas, as cápsulas e tampas permanecerem fixadas aos
recipientes durante a fase de utilização prevista do produto.
Ao marcar a sua embalagem com o respetivo símbolo
de reciclagem facilitará a sua correta deposição
no ecoponto.

Embalagens de grandes dimensões desdobráveis
ou facilmente espalmáveis
Para que caibam nos Ecopontos e seja possível reduzir
o seu volume.

Embalagens de plástico, metal e ECAL:
Diâmetros inferiores a 30 cm

Embalagens de papel/cartão:
Dimensões inferiores a 1 m x 13 cm.

ASSEGURE-SE DE QUE A EMBALAGEM É IDENTIFICADA E SEPARADA CORRETAMENTE

3.

Utilizar materiais compatíveis entre si

4.

Embalagem e componentes (rótulos, tampas...) de materiais
compatíveis. Consulte a tabela seguinte:

Utilizar materiais com uma densidade diferente
do corpo principal
2

4

5

PEAD

PEBD

PP

COMPONENTE SECUNDÁRIO

6
PS

PEAD

PEBD

PP

PVC

PS

PET

PAPEL/
CARTÃO

AÇO

ALUMÍNIO CERÂMICA

PEAD
PEBD

1

3

PET

PVC

PP
PVC

Durante os processos de reciclagem de embalagens
plásticas é feita uma separação dos materiais por
densidade, chamada decantação. Por este motivo, nos
diferentes componentes da embalagem devem utilizar-se
materiais com uma densidade diferente da do corpo
principal, quando não for possível ou desejável a utilização
do mesmo tipo de material para toda a embalagem.

CORPO PRINCIPAL

PS
PET
PAPEL/
CARTÃO
AÇO
ALUMÍNIO
VIDRO

RECOMENDAR

5.

NÃO RECOMENDAR

Rótulos que não ocupem mais de 2/3
da embalagem
Nas estações de triagem automatizadas, um sistema
de separação ótica identifica as embalagens plásticas
segundo o respetivo material. Se a superfície visível
da embalagem não for superior a 33%, essa identificação
poderá ser feita segundo o material do rótulo. Se o design
da embalagem não permitir respeitar esta superfície
visível: Utilize um rótulo do mesmo material da embalagem
ou de um material de densidade diferente.

6.

Cor: os tons escuros dificultam a triagem

O preto e as cores muito escuras, que absorvem
a totalidade da luz emitida pelos sistemas de separação
ótica, impedem a correta identificação do tipo de material
da embalagem.
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REPENSAR O FUTURO

OUTROS ASPETOS A CONSIDERAR PARA MELHORAR AS APLICAÇÕES FINAIS
DO PRODUTO RECICLADO

7.

8.

As embalagens incolores são preferíveis
às coloridas. Embalagens PET: as embalagens
translúcidas ou transparentes são preferíveis
às opacas

Para não contaminar o material reciclado e impedir
a sua utilização para o fabrico de determinados
produtos, é importante que os componentes das tintas
utilizadas na impressão da embalagem e/ou respetivos
componentes, não estejam abrangidos pela “Lista
de Exclusão de Matérias-Primas para Tintas”
da EuPIA-Associação Europeia de Tintas de Impressão.

O produto reciclado obtido a partir de embalagens muito
coloridas tem menos aplicações finais do que o produto
proveniente de embalagens incolores, o que reduz o seu
valor de mercado.
As embalagens opacas têm uma menor variedade
de aplicações finais do que as translúcidas
ou transparentes. Além disso, alguns dos aditivos
usados para conferir opacidade podem interferir nos
processos de fabrico de certos produtos obtidos a partir
de PET reciclado.

9.

Utilizar colas solúveis em água a 85ºC ou colas
hot-melt solúveis em meio alcalino

Utilizar tintas não incluídas na Lista
de Exclusão de Matérias-Primas para Tintas
da EuPIA

10.

As colas insolúveis são passíveis de incorporar
contaminantes no produto final reciclado devido
à impossibilidade de os eliminar durante a fase de lavagem
do processo de reciclagem.

Sempre que possível, evitar a utilização
de componentes em silicone ou borracha
Pelas suas características, o silicone por ser de difícil
separação irá permanecer no produto final reciclado,
contaminando-o e limitando, desta forma, a sua
utilização em certas aplicações.

A MINHA EMBALAGEM FACILITA A RESPETIVA RECICLAGEM?
Materiais
Componentes facilmente separáveis pelos consumidores.
Materiais compatíveis entre si.
Materiais de diferentes densidades.
Dimensões
Rótulos ou rótulos de manga retrátil <2/3 da embalagem.
Embalagens espalmadas tipo ECAL, de metal ou plástico de diâmetro <=30cm.
Embalagens de papel e cartão <=1m x 13cm.

Cor
Embalagens incolores ou de cores claras.
Embalagem de PET transparente ou translúcida.

Componentes
Tintas não incluídas na Lista de Exclusão da EuPIA.
Colas solúveis em água a 85ºC ou hot-melt solúveis em meio alcalino
Sem silicone ou borracha.

Sim

Não

Sim
Sim

Não
Não

Sim

Não

Sim
Sim

Não
Não

Sim
Sim

Não
Não

Sim

Não

Sim
Sim

Não
Não

Se a sua embalagem não cumprir alguma destas recomendações, não significa que não seja reciclável, mas tal poderá, de alguma forma,
interferir nos processos de recolha, triagem e reciclagem atualmente disponíveis em Portugal.
Este documento define princípios genéricos para melhorar a reciclabilidade das embalagens.
Deseja saber mais? Consulte www.pontoverdelab.pt

Este documento é uma versão adaptada pela Sociedade Ponto Verde dos documentos originais da ECOEMBES.
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POLÍTICA: REDUZIR O PESO
MEDIDAS

1.

Redução do peso da embalagem através
da introdução de melhorias tecnológicas ao nível
dos materiais ou dos processos de embalamento.

2.

Aumento das unidades de embalagens
primárias por cada embalagem de grupagem

6 GARRAFAS

É possível diminuir o peso da embalagem melhorando
as características (resistência, ductilidade, maleabilidade...)
do material usado na sua produção? É possível aplicar
inovações tecnológicas aos processos de embalamento,
no sentido de reduzir o peso das embalagens?

3.

9 GARRAFAS

É possível modificar a embalagem primária, ou a sua
disposição, de forma a caberem mais unidades
na mesma embalagem de grupagem?

Aumento da quantidade de produto contido
na embalagem sem alterar as características
da mesma.

as
Sardinh
e
em azeit
300grs

as
Sardinh
e
em azeit
300grs
+50grs

É possível aumentar a quantidade de produto contido
na embalagem sem modificar as características da mesma,
nem induzir o desperdício do produto, por exemplo,
eliminando vazios técnicos através da melhoria das
máquinas de embalamento ou redistribuindo o produto no
interior da embalagem?

Este documento é uma versão adaptada pela Sociedade Ponto Verde dos documentos originais da ECOEMBES.
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REPENSAR O FUTURO

POLÍTICA: RECICLAR
MEDIDAS

1.

Utilização de materiais provenientes
de processos de reciclagem.

100%

2.

Utilização de elementos de embalagem cujos
materiais sejam compatíveis para efeitos
de reciclagem.

LÁVEL
RECIC

100% RECICLÁVEL

Já equacionou a possibilidade de incorporar materiais
reciclados na produção das embalagens?
COMPONENTE SECUNDÁRIO

3.

PEAD

PEBD

PP

PVC

PS

PET

PAPEL/
CARTÃO

AÇO

ALUMÍNIO CERÂMICA

PEAD

Utilização de materiais facilmente separáveis.

PEBD
PP
PVC

CORPO PRINCIPAL

PS
PET
PAPEL/
CARTÃO
AÇO
ALUMÍNIO
VIDRO

RECOMENDAR

NÃO RECOMENDAR

Como poderia tornar as suas embalagens mais fáceis
de reciclar? Utilizando elementos de embalagem feitos
de materiais compatíveis entre si para efeitos de reciclagem.

Como poderia tornar as suas embalagens mais fáceis
de reciclar? Utilizando componentes que se separem
facilmente entre si (papel/plástico, vidro/metal).

4.

Melhoria das características das embalagens
para facilitar os processos de recolha, triagem
e reciclagem dos resíduos.

Como poderia tornar as suas embalagens mais fáceis
de reciclar? Melhorando as características das embalagens
(facilidade em espalmar, cor, colas, tamanho, ...) para
facilitar os processos de recolha, triagem e reciclagem
dos resíduos.

Este documento é uma versão adaptada pela Sociedade Ponto Verde dos documentos originais da ECOEMBES.
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POLÍTICA: REDESENHAR
MEDIDAS

1.

Utilização de embalagens de maior capacidade.

2.

É possível usar embalagens com dimensões maiores
do que as atuais, sem induzir o desperdício do produto,
com aceitação no mercado, melhorando, assim, a relação
de peso da embalagem por unidade de produto?

3.

Redução do peso da embalagem alterando
o design.

É possível que, modificando o design da embalagem,
seja necessária uma menor quantidade de embalagem
para comercializar a mesma quantidade de produto,
por exemplo, usando reentrâncias em vez de pegas
ou recortando as abas nas caixas...?

5.

Redução do volume do produto de modo
a utilizar uma menor quantidade de embalagem.

É possível reduzir o volume do produto, para que seja
necessário usar uma menor quantidade de embalagem
na sua comercialização (produtos concentrados, empilhados,
desmontados, etc.)?

4.

Otimização do acondicionamento em paletes.

É possível otimizar o transporte dos produtos embalados,
por exemplo, alterando as dimensões ou a disposição das
caixas na palete ou diminuindo a quantidade de material
de embalagem (película retrátil, paletes, cintas, etc.)
necessária para transportar o produto?

Modificação do design da embalagem com vista
ao melhor aproveitamento do produto.

É possível desenhar a embalagem de forma a facilitar
ao consumidor um melhor aproveitamento do produto, por
exemplo, colocando a abertura da embalagem na base?
As embalagens devem permitir o escoamento fácil
do produto por forma a minimizar o teor do mesmo no seu
interior quando ficam vazias.
Este documento é uma versão adaptada pela Sociedade Ponto Verde dos documentos originais da ECOEMBES.
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“ TODAS AS EMBALAGENS
TÊM UMA HISTÓRIA
PARA PARTILHAR.

VAMOS TORNÁ-LA
A MELHOR DE TODAS

“

Pack4Recycling
- Plástico

PONTO VERDE LAB

Sinalética aconselhada
nas embalagens:

PET - POLITEREFTALATO DE ETILENO

1

PET

As garrafas PET são recicláveis.
Os resíduos de embalagens de PET são constituídos por mistura de garrafas, frascos e outros recipientes, que tenham servido para
embalar água, refrigerantes, produtos de higiene, óleos, esvaziados do seu conteúdo, perfurados e espalmados.

CORPO DA GARRAFA

COMPATÍVEL

NÃO
COMPATÍVEL

SUJEITO
A CONFIRMAÇÃO

PET

Componentes
do Corpo da Garrafa

PLA
PVC
PS
PETG
Revestimento externo de Óxido de Silício
Revestimento externo por plasma de carbono
PA multicamada com < 5% (em peso)

Barreira

PGA multicamada
Liga de PTN
PA multicamada com > 5% (em peso)
PA monocamada
EVOH
Removedor de O2
Estabilizadores de UV
Bloqueadores de AA

Aditivo

Agentes abrilhantadores
BioOxoAditivos Fotodegradáveis
Nanocompósitos

Consequências da presença de elementos de barreira e aditivos:
Amarelecimento dos produtos reciclados, presença de pontos negros,
risco de formação de aglomerados, fumos e odores.

Alternativas à utilização de materiais de barreira: Modificar a forma da garrada para reduzir
a relação entre a superfície da embalagem e o volume do líquido, modificar o sistema de fecho
para reduzir as fugas de C02 ou O2, encher mais as garrafas, utilizar o revestimento por plasma.

Para mais informações consulte as orientações da European PET Bottle Platform.

TAMPA

COMPATÍVEL

NÃO
COMPATÍVEL

SUJEITO
A CONFIRMAÇÃO

PE

Fecho/ Tampa

PP (densidade < 1 g/cm3)
Materiais com densidade > 1 g/cm3 (p.e. metais)
Materiais que não se consigam separar
PE, com densidade < 1g/cm3
PE + EVA, com densidade < 1 g/cm3

Anel de
inviolabilidade

PP, com densidade < 1g/cm3
PET expandido, com densidade < 1 g/cm3
Silicone com densidade < 0,95g/cm3
Materiais com densidade > 1 g/cm3 (p.e. PVC/silicone/metais)
PE, com densidade < 1g/cm3
PP, com densidade < 1g/cm3
OPP, com densidade < 1g/cm3
EPS, com densidade < 1g/cm3
PET expandido, com densidade < 1 g/cm3

Selo

PETG expandido, com densidade < 1 g/cm3
Materiais com densidade > 1 g/cm3
PVC, com densidade > 1g/cm3
PS, com densidade > 1g/cm3
PET, com densidade > 1g/cm3
PETG, com densidade > 1g/cm3
Materiais metalizados
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RÓTULO

COMPATÍVEL

NÃO
COMPATÍVEL

SUJEITO
A CONFIRMAÇÃO

COMPATÍVEL

NÃO
COMPATÍVEL

SUJEITO
A CONFIRMAÇÃO

Impressão a laser

Impressão direta

Data de fabrico ou prazo de validade
Outras impressões diretas
Não tóxica

Tintas

Cumprimento das orientações da EUPIA
Tintas que tingem
Tintas tóxicas/perigosas
PE
PP
OPP
EPS
PET expandido, com densidade < 1 g/cm3

Rótulos

PETG, com densidade < 1 g/cm3
Rótulo ligeiramente metalizado (densidade < 1 g/cm3)
Papel
Rótulos metalizados com densidade > 1g/cm3 (por ex.: PVC, PS, PET, PETG)
PLA
Materiais que não se consigam separar
Rótulos de manga retrátil que cobrem parcialmente o corpo da garrafa
em PE/OPP/EPS/PET expandido e PETG, todos com densidade < 1 g/cm3

Rótulos de manga
retrátil

Rótulos de manga retrátil cujos materiais sejam detetáveis nos sistemas
óticos NIR, em PE/PP/OPP/EPS/PET expandido ou PETG, todos com densidade
< 1 g/cm3
Materiais com densidade > 1 g/cm3 (por ex.: PVC/PS/PET/PETG)
Materiais metalizados
Embalagens com rótulo de manga retrátil que cobrem totalmente o corpo
Colas alcalinas ou hidrossolúveis a 60 – 80ºC

Cola

Colas termofusíveis (colagem a quente)
Colas adesivas por pressão manual
Adesivos autoaderentes

OUTROS COMPONENTES
PEAD
PP
PET
Materiais com densidade > 1 g/cm3
RFID
Não plásticos
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PEAD

(RÍGIDO) - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

Sinalética aconselhada
nas embalagens:

2

PEAD

As garrafas de PEAD são recicláveis.
Mistura de resíduos de embalagem de PEAD enfardados, como por ex.: garrafas, frascos e outros recipientes de PEAD, opacos
e coloridos, que tenham servido para embalar, produtos alimentares, de higiene, para lavagem de louça e roupa, amaciadores ou álcool,
cuidadosamente esvaziados do seu conteúdo.

CORPO DA GARRAFA

COMPATÍVEL

NÃO
COMPATÍVEL

SUJEITO
A CONFIRMAÇÃO

COMPATÍVEL

NÃO
COMPATÍVEL

SUJEITO
A CONFIRMAÇÃO

EVOH

Barreira

PA
PVDC
Talco

Aditivo

CaCo3
Outro aditivo que aumente a densidade do PEAD

RÓTULO
Impressão direta

Data de fabrico ou prazo de validade
Outras impressões diretas
PEAD
MDPE
PEBD
LLDPE
PP
OPP

Rótulos

Papel
PET
PETG
PS
PVC
Alumínio
Rótulo metalizado
PE
PP

Sleeve

Papel
PVC
PS

Cola

Não adesiva, adesivo hidrossolúvel ou adesivo alcalino ( < 80ºC )
Adesivo não solúvel em água ou álcali a 80ºC

013

GUIA PRÁTICO PARA A CONCEÇÃO DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO

TAMPA

PLÁSTICO

COMPATÍVEL

NÃO
COMPATÍVEL

SUJEITO
A CONFIRMAÇÃO

COMPATÍVEL

NÃO
COMPATÍVEL

SUJEITO
A CONFIRMAÇÃO

PEAD
PEBD
PP

Fecho/Tampa

Metal
Alumínio
PS
PVC
Termoendurecíveis
PEAD
PEBD
PE + EVA

Anel de
inviolabilidade

PP
PS
PVC
EVA com alumínio
PE
PP

Selo

OPP
Alumínio
PVC
Silicone

OUTROS COMPONENTES
PEAD
PEBD
PP
PVC
RFID
Não plásticos
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Sinalética aconselhada
nas embalagens:

FILME PLÁSTICO

4

PEBD

As embalagens de filme plástico são recicláveis.
Todos os resíduos de embalagens flexíveis de PEBD, PEAD e PP, secos e limpos, como por ex.: mistura de filmes, mangas e sacos
diversos com dimensões superiores a uma folha A3 (420 x 297 mm). A medida refere-se à superfície total do produto (ex.: saco típico
de supermercado).

MATRIZ DE COMPATIBILIDADE DE POLÍMEROS
MATERIAL PREDOMINANTE

PEAD

PEBD

PP

PEAD
PEBD
PP
PVC
PS

Embalagem

EPS
PET
EVOH
PAN
PEN
PA

O critério é dividido em 3 categorias:

Compatível

Incompatível

EPS - POLIESTIRENO EXPANDIDO

Fonte: Plastval, S.A.

Compatível em determinadas condições
(quantidades e aplicações finais)

Sinalética aconselhada
nas embalagens:

6

PS

As embalagens de EPS são recicláveis.
Mistura de Resíduos de Embalagem de EPS (esferovite), cuidadosamente esvaziados do seu conteúdo limpos e secos, que tenham servido
para acondicionar produtos secos.

ASPETOS A TER EM CONTA PARA OPTIMIZAR A RECICLAGEM:
1) Evitar a presença de materiais não plásticos e outros plásticos não especificados como sejam, por ex.: outros resíduos plásticos,
embalagens de colas, silicones, tintas, vernizes e fitossanitários e EPS com odores fortes.
2) Evitar a presença de contaminantes tais como: metais, madeiras, cerâmicos, vidros e outros que não sejam componentes
ou conteúdo das embalagens de plástico e que poderão ser susceptíveis de causar danos nos equipamentos de reciclagem

PLÁSTICOS MISTOS

Sinalética aconselhada
nas embalagens:

3

6

7

PVC

PS

OUTROS

As embalagens de plásticos mistos são recicláveis.
Diversos tipos de embalagens de plástico de uso comum, usualmente material residual da triagem dos materiais, PET, PEAD, Filme
Plástico e EPS. Além dos resíduos de embalagens residuais resultantes da triagem dos Plásticos incluem-se também nesta categoria
os resíduos de embalagem de PVC, PP e PS.

ASPETOS A TER EM CONTA PARA OPTIMIZAR A RECICLAGEM:
1) Evitar a presença de contaminantes tais como: metais, madeiras, cerâmicos, vidros e outros que não sejam componentes
ou conteúdo das embalagens de plástico e que poderão ser susceptíveis de causar danos nos equipamentos de reciclagem.
2) Evitar a presença de PET, PEAD, Filme Plástico e EPS para os quais existem soluções específicas de reciclagem.
A gestão do fluxo de resíduos de plásticos mistos, considerando o atual estado da arte dos processos de reciclagem deste tipo de
resíduos, é considerada downcycling, uma vez que a recuperação de um material para reincorporação num novo produto ocorre sem
que se consiga manter o valor acrescentado da aplicação inicial.
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ANEXO II - GRUPO DE TRABALHO DOS PLÁSTICOS NA
ECONOMIA CIRCULAR
Âmbito/Objetivos: Reutilização e a valorização de materiais plásticos, bem
como a incorporação de plásticos reciclados em novos produtos, numa
perspetiva de economia circular. Os objetivos são os seguintes:
1. Estudar soluções concretas que se possam aplicar no território nacional
para uma nova economia dos plásticos;
2. Promover e desenvolver alternativas aos produtos descartáveis de
plástico / plásticos de uso único;
3. Preparar uma lista de recomendações ao setor industrial, comunidade
científica e ao governo, numa perspetiva de design do produto com vista
a uma maior reciclabilidade;
4. Preparar o Pacto Nacional dos Plásticos.
Coordenação: Associação Smart Waste Portugal
Entidades Participantes:
•
•

AGI – Augusto Guimarães &

•

Evertis Ibérica

Irmão

•

Extruplás

Recuperação e Fabrico de

Portuguesa de Empresas de

Produtos Plásticos

CVR

-

•

Centro

para

a

Faculdade de Ciências e
Tecnologia

Valorização de Resíduos

Universidade

•

Daniel José Morais

Lisboa

•

Ecoibéria

-

•

Reciclados

EGF

-

da
Nova

de

FomentInvest – Ambiente
SGPS

Ibéricos
•

Reciclagem,

APED-Associação
Distribuição

•

-

•

Environmental

Ernesto São Simão

•

ESGRA - Associação para a

–

Gestão

Ambiental

Global Facilities
•

Gintegral

•

INEGI – Instituto de Ciência
e Inovação em Engenharia

Gestão de Resíduos
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Mecânica

e

Engenharia

Industrial
•

•

SONAE Sierra

•

TRATOLIXO - Tratamento

INESC TEC – Instituto de

de Resíduos Sólidos, EIM

Engenharia de Sistemas e

•

Computadores, Tecnologia

Universidade

Católica

Portuguesa

e Ciência

•

Universidade de Aveiro

•

Instituto Politécnico Leiria

•

Universidade de Coimbra

•

Instituto Politécnico Viana

•

Universidade de Trás-os-

do Castelo

Montes e Alto Douro

•

Instituto Superior Técnico

•

ISQ – Instituto Superior da

•

Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto

Qualidade

•

VEOLIA Portugal

•

Jerónimo Martins

•

WORTEN

•

LIPOR

–

Serviço

Intermunicipalizado

de

Gestão de Resíduos do
Grande Porto
•

Logoplaste

•

Novo Verde - Sociedade
Gestora de Resíduos de
Embalagens

•

OVO Solutions, Soluções
Ambientais

•

PIEP – Pólo de Inovação em
Engenharia de Polímeros

•

RECYPOLYM

•

SIRPLASTE

-

Sociedade

Industrial de Recuperados
de Plástico
•

Sociedade Ponto Verde Sociedade

Gestora

de

Resíduos de Embalagens
•

SONAE MC
62

ANEXOS

ANEXO III – ENTIDADES PARTICIPANTES NAS VISITAS
Como declarado ao longo do presente relatório, este trabalho não teria sido
possível sem um esforço colaborativo de diversas entidades. Desta forma,
encontra-se de seguida a lista de entidades presentes em cada visita,
discriminadamente.

Visita Pingo Doce – Centro Comercial Strada
Associação Smart Waste Portugal
APED
EGF
ESGRA
Extruplás
FCT Nova
FomentInvest | Revalor

Jerónimo Martins
Logoplaste
APIP
Sirplaste
Sonae MC
SPV
Veolia

Visita Worten Coimbra
SPV
Universidade de Coimbra
Worten

Associação Smart Waste Portugal
Ernesto São Simão
Sonae

63

ANEXOS

Visita Pingo Doce– Braga Parque
Associação Smart Waste Portugal
CVR
Ecoibéria
EGF
Ernesto São Simão
Gintegral
Jerónimo Martins

Lipor
PIEP
APIP
SPV
Sonae MC
Universidade do Porto (FEUP)
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ANEXO IV - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RECICLABILIDADE
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