
Cartilhas ilustradas

Crise dos plásticos: 
desafios, avanços e relação 
com @s catador@s.



Extração

Consumo

Descarte

Produção

O petróleo é transportado
por todos os continentes

e muitas vezes se
derrama no caminho.

As resinas são usadas para
produzir todos os tipos de itens.

Aqui, aditivos tóxicos são
adicionados para aumentar a cor,
 flexibilidade, resistência ao fogo,

raios ultravioletas, etc.
Ao consumirmos os produtos com plástico,
também consumimos os aditivos tóxicos
que eles contêm. Isso coloca nossa 
saúde em risco. 

plásticos são descartadas porque a indústria 
descobriu que ganha mais vendendo descartáveis.

Por dia, milhões de toneladas de 

Em todos os processos
industriais, altas quantidades
de emissões são liberadas
para o ar, solo e água.

O petróleo é
transformado

em resinas que
continuam a

viajar pelo
mundo.

O plástico vem
do petróleo, 
que é extraído
do fundo do mar
e da terra.

e a crise socioambiental globalizada

Apesar do enorme esforço d@s catador@s e parte da população,
 apenas 9% do plástico é reciclado. Além disso, os aditivos tóxicos do plástico

colocam em risco a saúde d@s catador@s e consumidor@s de produtos reciclados.

O plástico permanece centenas de anos
no ambiente quebrando-se em pedaços

menores, liberando gases poluentes
 e os aditivos tóxicos que contém.
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O ciclo de vida do plástico
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O ciclo de vida do plástico
Por que há uma crise do plástico? 
Porque os produtos plásticos não são biodegradáveis e são projetados para terem uma vida 
útil muito curta e serem consumidos por bilhões de pessoas, gerando enormes quantidades 
de resíduos que permanecem centenas de anos no meio ambiente. Além disso, a produção de 
plástico industrial cresce a cada ano e todas as etapas do ciclo de vida do plástico têm sérios 
impactos socioambientais:

1  A Extração do petróleo é feita perfurando o solo em terra firme ou no fundo do mar, usando  
técnicas como o fracking, que injeta centenas de substâncias tóxicas no solo. Em seguida, 
os hidrocarbonetos são transportados para outros continentes e todos os anos há grandes 
derramamentos que produzem sérios impactos ambientais nos ecossistemas aquáticos e 
terrestres.

2  Na Produção, as resinas são misturadas com produtos químicos tóxicos, o que coloca em risco 
a saúde dos trabalhadores em fábricas e comunidades próximas, porque poluem o ar, o solo e 
a água.

3 Durante o Uso de produtos plásticos, a saúde é posta em risco, porque as substâncias tóxicas 
adicionadas são liberadas durante sua vida útil. Atualmente, os usuários desconhecem esses 
riscos, que afetam especialmente mulheres e crianças, incluindo problemas de desenvolvimento 
e outros, causados por disruptores hormonais presentes em brinquedos plásticos e alimentos 
ou bebidas embrulhados em plástico.

4 Mais cedo ou mais tarde os produtos plásticos acabam se transformado em resíduos. 
O Descarte de resíduos plásticos é de responsabilidade das indústrias, que projetaram e 
colocaram no mercado determinados produtos. Atualmente, muitos dos objetos ao nosso redor 
não deveriam existir, porque são elementos perigosos para a vida no planeta. 

5  A Reciclagem é um processo industrial, e portanto, gera resíduos industriais. Ao reciclar o 
plástico, os aditivos tóxicos que ele contém permanecem tanto no novo produto, feito de plástico 
reusado, quanto nos resíduos industriais do processo da reciclagem. Essas substâncias acabam 
por ser transferidas para a água, o solo ou a atmosfera. Além disso, a maioria dos plásticos não 
são efetivamente reciclados porque aquilo não é rentável.

6 Na Disposição final, o plástico é descartado como lixo e muitas vezes é enterrado em aterros 
sanitários onde lentamente se quebra, liberando as substâncias tóxicas que impactam os 
ecossistemas.

Seja reciclado, enterrado ou dispersado na natureza, o plástico permanece centenas de anos no 
ambiente, pois é um material completamente artificial e não é decomposto pela natureza. Animais 
de todos os tipos morrem por se envolverem com objetos plásticos ou, quando conseguem  
comê-lo, afogam-se com objetos que entopem seus sistemas respiratórios e digestivos, morrendo 
de desnutrição. Além disso, o plástico não desaparece, pelo contrário, se quebra em pequenos 
pedaços conhecidos como microplásticos, gerando problemas ainda desconhecidos e que afetam 
o desenvolvimento do sistema reprodutivo e imunológico.

A crise do plástico



De todo esse plástico já produzido, estima-se que 79% se acumulou em aterros sanitários e no 
meio ambiente, 12% foi incinerado e apenas 9% foi reciclado.

O COMÉRCIO TRANSFRONTEIRIÇO DE PLÁSTICO:

A produção do plástico

Anos 50 Anos 90 Atualidade 2034

Desde a década de 50, a produção global de plásticos aumentou mais de 20 vezes e tudo indica que será 
duplicada em 2034, se não forem tomadas medidas para regulamentar o ciclo de vida completo a partir 
da concepção e elaboração de produtos plásticos.

O plástico em aterros sanitários e no meio 
ambiente se decompõe lentamente e os 
microplásticos acabam no solo e na água.

O plástico incinerado 
polui o ar e agrava o 
aquecimento global.

Do plástico reciclado, apenas 
1% é transformado em produtos 
que podem ser reciclados 
novamente.  O resto, tem como 
destino inevitável tornar-se lixo.

Os países enriquecidos do Norte Global têm altas taxas 
de separação de resíduos para reciclagem, mas apenas 
reciclam plásticos que são rentáveis, como o PET. O restante 
é exportado para países empobrecidos do Sul Global, regiões 
como América Latina, o Sudeste Asiático ou Europa Oriental.  
Apenas uma pequena parte dos plásticos que chegam nesses 
países são usados para reciclagem; o restante acaba sendo 
despejado em aterros ilegais, enterrados, queimados ou 
co-incinerados em fábricas de cimento.

6300 Milhões 
de Toneladas

5000 Milhões 
de Toneladas

750 Milhões 
de Toneladas

560 Milhões 
de Toneladas
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aditivos tóxicos do plástico

BISFENOL  A 
BISFENOL  A 

É encontrado em garrafas de bebidas, recipientes 
de alimentos, bilhetes com impressão térmica, etc. 
Tem  efeitos no desenvolvimento e comportamento 
cerebral, a saúde reprodutiva e está associado ao 
câncer de mama, próstata, ovário e uterino.

FTALATOS

COMPOSTOS 
PERFLUORADOS

FTALATOS
São usados para aumentar a flexibilidade e reduzir 
o brilho de produtos como PVC, recipientes de 
alimentos e bebidas, brinquedos, etc.

COMPOSTOS
PERFLUORADOS 

São encontrados em embalagens de alimentos, 
tintas, roupas impermeáveis, etc.

São encontrados em PVC e isopor, telgopor, 
plastofor, icofor,  entre outros nomes. Relacionados 
à infertilidade masculina, baixa contabilidade do 
esperma, interrupção do desenvolvimento da 
próstata, câncer de mama masculino e feminino 
em pessoas expostas em seus trabalhos.

São encontrados em brinquedos, plásticos 
reciclados, eletrônicos, etc. São disruptores 
do desenvolvimento reprodutivo em homens e 
mulheres, alteram o desenvolvimento da tireoide, 
afetam o desenvolvimento do sistema nervoso.

Ambas as substâncias afetam especialmente as 
crianças, gerando problemas no desenvolvimento 
do sistema nervoso, distúrbios digestivos, anemia, 
baixo QI; mais de 100 microgramas de chumbo 
por decilitro de sangue podem causar a morte. O 
cádmio danifica os órgãos do corpo e pode levar 
ao câncer.

Ftalatos e compostos perfluorados, são 
disruptores das funções do sistema imunológico, 
fígado e tireoide. Estão relacionados ao baixo 
peso ao nascer, puberdade prejudicada, aumento 
do risco de câncer de mama, nos rins, testículos, 
próstata, ovários e linfoma não-Hodkin.

PLÁSTICOS

ALQUILFENÓIS 

ALQUILFENÓIS

RETARDANTES 
DE FOGO 

BROMINADOS

RETARDANTES DO 
FOGO BROMINADOS

METAIS 
PESADOS 

COMO CHUMBO 
E CÁDMIO

METAIS 
PESADOS



As falsas soluções
e os negócios que pretendem acabar com a poluição

800°C

Produz cinzas extremamente tóxicas que devem ser 
descartadas em aterros de segurança.  

A eletricidade gerada com sistemas WTE é a mais cara e 
poluente entre todas as tecnologias de geração de 
energia.

As emissões na atmosfera contêm substâncias 
tóxicas como dioxinas, furanos e metais pesados que 
permanecem no ambiente por centenas de anos e se 
bioacumulam no corpo dos seres vivos. WTE = waste to energy

          = do lixo à energia

Estratégia 
comercial das

grandes indústrias

Dizem que produzem
o plástico usando

energia limpa

Afirmam que o plástico
como combustível vai reduzir
o uso de combustíveis fósseis

 e as emissões

Pagam as indústrias pequenas 
para reduzirem suas 

emissões. Em troca, os 
produtores de plástico podem 

continuar poluindo

A construção com plástico apenas adia sua liberação
para o meio ambiente, mas no futuro não sabemos como 

será tratado e apresenta uma falsa ideia de utilidade segura 
do material descartado.

Grandes quantidades de bactérias ou fungos comedores de
 plástico seriam precisos para remover todos os plásticos
que existem e isso poderia desequilibrar os ecossistemas.

Ecotijolos e madeira plástica Bactérias que comem plásticos?

A reciclagem química é um processo que dissolve o plástico 
em monômeros usando altas quantidades de energia e 
gerando mais poluição.

Gases efeito
estufasolventesplástico

O produto obtido é altamente 
contaminado com substâncias 
tóxicas, incluindo dioxinas 
(cancerígenas).

energia

Os altos níveis de poluição do produto fazem 
com que seja difícil produzir plástico com ele, 
por isso é usado como combustível (é 
queimado) em lugares onde as emissões 
para o ar não são regulamentadas, como em 
alto mar.

polímeros monômerospolímeros

Reciclagem Química

Incineração e WTE

Neutralidade plástica ou zero neto
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Devido à urgência em resolver a crise do plástico, a indústria promove soluções falsas com as que 
visam fazer mais negócios com a poluição, usando plásticos descartados como matéria-prima 
para alimentar outros processos industriais. Em geral, esses sistemas geram mais poluição e não 
abordam as causas do problema, tais como: má concepção e superprodução. 

As soluções falsas incluem:

1   A Reciclagem química usa tecnologias como pirólise e solvólise que aquecem plásticos na ausência do oxigênio 
ou adicionam solventes para que se dissolvam em seus componentes mais básicos: monômeros. Esses 
componentes poderiam ser usados para fazer mais plástico, mas estão tão contaminados com substâncias 
tóxicas que precisam de processos de limpeza que requerem mais energia, emitem mais gases de efeito 
estufa e geram novos resíduos ainda mais tóxicos e difíceis de manipular. Portanto, o plástico transformado 
com reciclagem química é usado como combustível, ou seja, se queima e deve ser misturado com outros 
combustíveis mais puros para atender aos padrões de qualidade para uso em motores.

2  Incineração. Queima plásticos e outros resíduos transformando-os em cinzas, gases e partículas. As cinzas 
são muito tóxicas e devem ser depositadas em aterros de segurança. Os gases e partículas que deixam na 
atmosfera contêm dioxinas, furanos e metais pesados que permanecem no ambiente por centenas de anos e 
se bioacumulam no corpo de seres vivos. Além disso, eles se biomagnificam, aumentando sua concentração 
passando de vegetais para animais no processo de alimentação e os bebês são os que recebem as doses mais 
concentradas através do leite materno. Às vezes, o calor da incineração é aproveitado em uma turbina para 
produzir eletricidade, mas a eficiência é pelo menos 20 vezes menor do que a energia economizada através da 
reciclagem mecânica de plásticos e o custo ambiental e econômico é muito alto em comparação com outras 
alternativas de geração de eletricidade.

3 O Zero Neto. Os países têm compromissos para reduzirem o consumo de combustíveis fósseis (petróleo e outros 
hidrocarbonetos) e suas emissões de gases de efeito estufa, limitando o aquecimento global. É por isso que a 
indústria petroquímica está procurando outras formas de continuar enriquecendo com o petróleo, pensando 
na produção de plásticos como uma forma de salvar seus negócios. Essas indústrias dizem que realizam sua 
produção usando energia limpa e é por isso que o plástico será zero emissões. Eles também afirmam que o 
uso de plástico como combustível reduzirá o uso de combustíveis fósseis. Mas, os plásticos em si são feitos de 
hidrocarbonetos.  Adicionalmente, existem sistemas internacionais de comércio de emissões, que permitem 
que a indústria de plásticos pague a outras empresas menores por reduzirem suas emissões  ou plantarem 
árvores para absorver o CO2 que emitem. Mas, as árvores levam dezenas de anos para crescerem e armazenarem 
o carbono que é liberado hoje e os sistemas de comércio de emissões só permitem que as indústrias continuem 
emitindo enormes quantidades de poluentes. Embora o plástico seja feito de outras fontes, como vegetais, ele 
ainda contém carbono que será liberado quando descartado e também são adicionados os mesmos aditivos 
tóxicos que são usados na fabricação de plástico feito de petróleo.

Portanto, nenhuma dessas promessas funciona e a única solução real é a redução da produção e a elaboração de 
produtos sem aditivos tóxicos, que sejam reutilizáveis, reparáveis e duráveis.

As falsas soluções
mais detalhes sobre os negócios que pretendem acabar com a poluição



O tratado global de plásticos
PARA CONTROLAR SEU CICLO DE VIDA COMPLETO

unea unea

• Acabar com a poluição plástica em todos os ecossistemas e não apenas no mar;

• Ser obrigatório para os países que o assinarem;   
• Considerar o ciclo de vida do plástico completo: extração > produção > consumo > descarte;

• Contar com suporte financeiro, técnico e científico;

• Ser aberto para incluir atualizações sobre o clima, tóxicos e saúde.

UNEA, a Assembleia das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente, é um fórum global 
de governos com a participação de mais 

de 170 países

Em março de 2022 foi 
decidido iniciar a elaboração 
de um tratado para controlar 

os plásticos no mundo

O tratado global de plásticos deve:

• Reconhecer a contribuição histórica e o papel vital desempenhado pel@s catador@s na gestão de 
resíduos, estabelecendo políticas públicas que melhorem suas condições de trabalho para a
recuperação de plásticos.

• Valorizar os conhecimentos que incluem: operação e gestão de sistemas de coleta e recuperação
de materiais, educação ambiental, pesquisa e treinamento.

• Garantir que se escute a voz d@s catador@s como participantes cruciais nas discussões sobre 
opções para melhorar os sistemas de gestão e prevenção de resíduos plásticos.     

• Fornecer políticas nacionais e municipais para garantir direitos e reconhecer economicamente o 
trabalho de resgate e reciclagem de plásticos que realizam @s catador@s.
 

Em relação @s Catador@s, o Tratado Global deve:
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Para resolver a crise socioambiental gerada pelo plástico, é essencial regulamentar seu ciclo de vida completo. 
É por isso que há anos dezenas de organizações, incluindo GAIA, vêm promovendo a adoção de um tratado global 
que regule todos os produtos plásticos desde a extração até o descarte final.

Em março de 2022, foi realizada a quinta Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, UNEA, um fórum 
global onde os governos membros das Nações Unidas tomaram decisões sobre as questões ambientais. Nesse 
encontro, mais de 170 países concordaram em começar a elaborar um tratado global que regulamentasse todo o 
ciclo de vida dos plásticos.

 As principais características deste acordo internacional são:

• Cobrir toda a poluição plástica em qualquer ambiente ou ecossistema. Esta é uma grande extensão do 
mandato desde a primeira ideia que era abordar apenas a poluição plástica no mar.

• Ser legalmente vinculativo, ou seja, vincular os países que o ratificam. Ações voluntárias podem complementar 
as ações obrigatórias, mas não substituí-las.

• Considerar o ciclo de vida completo do plástico, incluindo a extração de hidrocarbonetos e a produção de 
resinas para plásticos.

• Garantir o apoio financeiro, técnico e científico e a possibilidade de um fundo global específico. Os detalhes 
foram deixados para o processo de negociação do tratado.

• É um mandato “aberto”, o que significa que os negociadores podem adicionar novas matérias que considerarem 
relevantes. Isso é importante para incorporar matérias que não foram discutidas ou tiveram pouca importância 
nas negociações atuais, como clima, tóxicos e saúde.

@S CATADOR@S GANHARAM UM ESPAÇO SIGNIFICATIVO
NO FUTURO DAS NEGOCIAÇÕES DO TRATADO PLÁSTICO

A participação de representantes de organizações de catador@s de base na UNEA 2022 foi muito importante 
para alcançar os objetivos comuns da coalizão, que promovem um tratado de plásticos que esteja alinhado com 
as necessidades planetárias. Entre esses objetivos, está o reconhecimento do trabalho histórico daqueles que 
recuperaram mais materiais e da forma mais eficiente: @s catador@s. Dado que não somente a quantidade de 
materiais que recuperaram é valiosa, mas também o conhecimento que desenvolveram sobre seu ofício, todo 
esse aprendizado deve ser valorizado e utilizado para desenvolver novos e melhores sistemas de recuperação do 
plástico, ao mesmo tempo em que se faz justiça aos benefícios que @s catador@s têm gerado na sociedade, no 
meio ambiente e na economia.

Por essas razões, a participação contínua das organizações de catadores em todo o mundo é crucial para alcançar 
um tratado global eficiente na resolução da crise do plástico. Este tratado, além de eficiente, deve ser justo com 
as comunidades e setores que até agora assumiram o ônus da poluição, entre os quais estão @s catador@s.

POR UMA TRANSIÇÃO JUSTA PARA @S CATADOR@S!

O Tratado Global de Plásticos


