
Européia mexeu com a vida de 700 mil
pessoas do semi-árido da Bahia, Paraí-

ba e do Rio Grande do Norte. Até 2015, 85%
da massa média dos veículos na Europa deve-
rá ser reciclada e reutilizada. Hoje, o índice
por lá atinge 75% - o equivalente à parte me-
tálica do automóvel. Graças a essa decisão, os
produtores de sisal do Nordeste vislumbram a
oportunidade de agregar valor à planta, que
até então era vendida como matéria-prima
para cordas, embalagens, feixes de feno e ar-
tesanato, e incluí-la em outras partes do

automóvel para permitir melhor reciclagem.
Isso porque a fibra vegetal é uma alternativa
para substituir a fibra sintética de vidro.
"Logo, os EUA farão a mesma exigência, já
que eles acabam seguindo os acordos firmados
na Europa", afirma Wilson Andrade, presi-
dente do Sindicato de Fibras Vegetais do Es-
tado da Bahia (Sindifibras). Outras aplicações,
como a substituição do amianto, podem fazer
do sisal a fibra da vez. Mas nenhuma está tão
avançada quanto a da indústria automobilísti-
ca. Desde 2003, a Ford, em parceria com a
Universidade Federal de São Carlos, desen-
volve tecnologias com sisal e promete, para o
segundo semestre, lançar o primeiro veículo



com peças internas feitas com a fibra - princi-
palmente no acabamento e na forração de
itens como porta, tampa traseira e painéis. A
montadora pretende que, até 2010, 70% do
material de seus veículos seja reciclável.
"Pretendemos acompanhar a tendência do
mercado externo", afirma o supervisor de en-
genharia da empresa, Celso Duarte.

Para atender a essa demanda, o Sindifibras
firmou convênio com a Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil) no valor de R$ 2 milhões para
pesquisar novas utilizações para o sisal.
Atualmente, a receita anual gerada pela plan-
ta gira em torno de US$
150 milhões. Dois terços
desse total vêm de exporta-
ção. "Já superamos nossa
meta para 2008 porque a
receptividade está ótima
por se tratar de um mate-
rial ecológico", diz Rogério
Bellini, gerente-geral de
projetos da Apex. Outras
montadoras, como a Volks-
wagen, também fazem es-
tudos com o sisal ou com-
pram peças que têm a fibra
corno matéria-prima. "O si-
sal substitui a fibra de vi-
dro com a vantagem de que
as peças são mais leves",
explica Narciso Lereno, ge-
rente de vendas e desen-
volvimento de mercado da
Plásticos Novacor, que há
cinco anos desenvolve téc-

nicas com fibras naturais. Nesse período, a
empresa investiu R$ 700 mil.

Além do setor automotivo, outra boa notícia
para os produtores de sisal veio do Supremo
Tribunal Federal (STF), que, na semana passa-
da, vetou o uso do amianto no Estado de São
Paulo. O sisal pode ser um substituto. "O
amianto é cancerígeno e custa 22% mais caro
que nossa matéria-prima", enfatiza Andrade, do
Sindifibras. Mesmo assim, ele acredita que o
preço possa ser baixado pela metade. Hoje, os
agricultores cultivam quatro mil plantas por
hectare e produzem a fibra longa, o que resulta
em US$ 700 a tonelada. "As novas aplicações

nos permitem cultivar a fibra
curta e, assim, poderemos plan-
tar 30 mil plantas por hectare e
reduzir nosso preço final a US$
400 a tonelada", revela. As
perspectivas são promissoras,
segundo o professor de Agro-
nomia da Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp) Alcides
Leão. "Estamos estudando
misturas de sisal ao polipropile-
no extraído da cana-de-açúcar,
o que tornará o produto 100%
ecológico. Com este mix, pode-
remos fazer desde cremes cos-
méticos até tevês." Até o fim
do ano, a Unesp abrirá uma fá-
brica em Botucatu e outra em
Camaçari, na Bahia, em parce-
ria com o Sindifíbras. "Nin-
guém consegue competir com o
Brasil em termos de custo de
biomassa", diz Leão.
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, a. 11, n. 559, p. 66-67, 18 jun. 2008.




