
COLETA SELETIVA

uma trajetória que se sustentou
durante anos até meados de 2008, a
reciclagem de embalagens no Brasil
vinha sendo beneficiada pela valo-
rização dos materiais pós-consumo.

As turbulências na economia mundial, contudo,
mudaram a situação. Com a recessão e as quedas
dos custos das commodities, o mercado de resí-
duos sólidos passou a sofrer progressiva depre-
ciação. O preço do papelão ondulado descartado,
por exemplo, despencou 70% em poucos meses.
Menina-dos-olhos dos catadores, a latinha de alu-
mínio hoje vale 57% menos do que há um ano. O
baque foi geral (veja o quadro).

O atual cenário alimenta preocupações. Ocorre
que, no Brasil, as cotações das sucatas influenciam
fortemente a coleta, uma vez que ela é lastreada
em boa parte na informalidade. Com as quedas
acentuadas de preços, não é incoerente supor que
muitos catadores possam passar a priorizar outros
tipos de resíduos, ou até mesmo abraçar atividades
diferentes, momentaneamente mais rentáveis. De
acordo com notícias veiculadas em jornais e em
outros meios de comunicação, as cooperativas
vêm se ressentindo de acúmulos repentinos de
produtos, contrastantes com as demandas que, até

o ano passado, não davam conta de atender.
A questão que se coloca, então, é se a recicla-

gem de embalagens no Brasil corre risco.
No caso das latinhas de alumínio, a Associa-

ção Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta
Reciclabilidade (Abralatas) diz que não. "Não
acreditamos numa redução dos níveis de coleta",
afirma Renault de Freitas Castro, diretor execu-
tivo da entidade. Segundo a Abralatas, além da
queda nos preços internacionais das commodities,
a depreciação do alumínio pós-consumo se deveu
a uma redução na demanda da indústria de bebi-
das, que experimentou leve queda de vendas no
último verão, e pela desaceleração do setor auto-
mobilístico, que num passado recente já chegou a
ser responsável pela compra de 40% da sucata em
circulação no mercado. Castro estima que o índice
de 97% de reciclagem de latinhas de alumínio em
2007, recorde mundial, será mantido em 2008 - e
aposta na manutenção desse nível em 2009.

Apesar da conjuntura desfavorável, outros seg-
mentos da indústria de embalagens não demons-
tram pessimismo. A Associação Técnica Brasileira
das Indústrias Automáticas de Vidro (Abividro),



por exemplo, diz que a reciclagem de embalagens
de vidro não sofreu abalos sérios, devido a uma
grande tradição de reuso do material. A entidade
projeta um índice de reciclagem de cerca de 47%
em 2009 - taxa que vem se mantendo na média de
45% desde 2003.

Por sua vez, Alfredo Sette, presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria do PET (Abipet),
visualiza uma recuperação do preço da resina
pós-consumo em curto prazo, impulsionada por
aumentos das demandas de fabricantes de roupas,
tintas, vassouras e acessórios automotivos.

O dirigente da Abipet, entretanto, adverte
que, para que a indústria nacional da reciclagem
se desenvolva de forma saudável e sustentável,
gerando ainda mais benefícios sociais, econô-
micos e ambientais, é preciso incrementar os
programas de coleta seletiva no país. O diretor
executivo do Compromisso Empresarial para
Reciclagem (Cempre), André Vilhena, concorda
com Sette, entendendo que a fase crítica pode
escancarar a necessidade de se aprimorar o reco-
lhimento criterioso dos resíduos sólidos - apon-
tado, não de hoje, como o grande obstáculo para
o crescimento da reciclagem no País (apenas 405
dos mais de 5 500 municípios brasileiros pos-
suem programas dessa natureza). "A ineficiência
da coleta seletiva repercute como um demérito
para a atividade", lamenta Vilhena.

Se a coleta seletiva estivesse mais avançada
no Brasil, assegurando o abastecimento dos reci-
cladores, a atratividade de se investir em produtos

baseados em materiais recicláveis, ante os preços
em queda, poderia estar mais clara para o setor
produtivo. Há quem defenda que, apesar dos pesa-
res, essa possibilidade continua latente. "Sob o
cenário atual, temos chance de impulsionar o sta-
tus de matéria-prima industrial que os recicláveis
adquiriram ao longo dos anos", avalia Vilhena.
"Aplicações em embalagens, para o lançamento
de produtos, estão entre as principais oportunida-
des ao alcance das indústrias." (AES)

Depois de tombo,
papéis aguardam alta
Reduções drásticas dos valores dos materiais reci-

cláveis também afetaram o setor de papéis. Em

um ano, o preço da tonelada dos papéis brancos

pós-consumo caiu mais que pela metade. Para o

papelão ondulado, o tombo foi ainda pior: a tone-

lada do produto pós-consumo valia em janeiro

de 2008 4,5 vezes mais que hoje. A Associação

Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa) aponta a

desvalorização do dólar, antes da crise, como um

dos responsáveis pela derrubada dos valores dos

recicláveis. Com o aumento das importações, relata

o responsável pela área de estatísticas da entidade,

Pedro Vilas Boas, o volume de material (aparas)

tornou-se maior que a demanda interna, forçando

a derrubada dos preços. "Entretanto, com a atual

valorização do dólar e a redução das importações,

os preços já estão estáveis e prevemos que eles se

recuperem a partir de maio", comenta Vilas Boas.

Text Box
Reflexos do viés de baixa. Embalagemmarca, São Paulo, ano 10, n. 116, p. 18-20, abr. 2009.




