
Em 2008, o volume de PET reciclado evoluiu 9,5%
impulsionado pelo desenvolvimento de novas aplicações

e acordo com o 5° Censo da Reciclagem do PET no Brasil,
encomendado pela Associação Brasileira da Indústria do
PET (Abipet) e realizado pela Noûs Consulting, em 2008
houve um aumento de 9,5% no volume de embalagens de

PET recicladas, em comparação ao ano anterior. No período, 253
mil toneladas do produto receberam destinação ambientalmente
adequada, ante 231 mil toneladas de 2007. O volume corresponde a
54,8% das embalagens produzidas no ano. Com o resultado, o
Brasil consolida sua posição como o segundo país no ranking dos
maiores recicladores, atrás do Japão que tem a maior taxa de coleta
do mundo. "Ao contrário do Brasil, a maioria dos países do mundo
faz a coleta de embalagens PET pós-consumo, porém não tem
capacidade interna de reutilização e exporta, principalmente para a
Ásia, que é um grande comprador de PET reciclado, e para os paí-
ses do Leste Europeu", ressaltou o diretor da Noûs Consulting,
Leandro Fraga. A taxa de reciclagem dos EUA é de 27%, da

Europa, 46%, da Argentina 34%. No Brasil existem mais de 500
empresas recicladoras, que geram um faturamento anual de R$ 1,09
bilhão. Além de eliminar o descarte indiscriminado, a reciclagem da
embalagem de PET implica na economia de 97% de energia e 86%
de água. Segundo o presidente da Abipet, Auri Marçon, um dos
principais impulsionadores do crescimento da reciclagem de PET é
o trabalho que o setor vem desenvolvendo para ampliar a demanda
por PET reciclado através da criação de novas aplicações.

ntre as aplicações do PET reciclado, o destaque é o aumento do
uso do material na produção de resina estrutural, atingindo uma

participação de 18%. A resina é utilizada para a fabricação de itens
diversos, como piscinas, caixas d'água ou bancadas de mármore
sintético. Além disso, o produto tem grande presença na indústria
de caminhões, especialmente na fabricação de partes das cabines.
Atualmente, o segmento que mais usa o PET reciclado é o têxtil,
com 38% de participação. "A indústria têxtil tem importância fun-
damental para a reciclagem, pois desenvolve novas aplicações a
cada ano, o que contribui muito para o aumento da demanda pelo
material reciclado", ressaltou Marçon. O PET reciclado é também
utilizado na fabricação de cordas, vassouras, tubos e até novas
embalagens, entre outros produtos.
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pesar do crescimento na reciclagem do PET em 2008, o setor
ainda enfrenta grandes desafios, sendo que o maior entrave para a

ampliação da reciclagem do PET no Brasil é a coleta seletiva.
"Infelizmente, muito projetos de ampliação de capacidade continuam
suspensos e novos desenvolvimentos para aplicação do PET reciclado
não evoluem porque existe carência de embalagens para serem recicla-
das. Sem um sistema de coleta seletiva, as embalagens acabam no meio
ambiente, ao mesmo tempo em que faltam garrafas PET para reciclar
na indústria", explicou Marçon. Segundo o executivo, há na indústria
de reciclagem do PET uma ociosidade em tomo de 20%, o que torna
o setor capaz de absorver rapidamente qualquer aumento de volume,
sem necessidade de novos investimentos. WWW.abipet.org.br
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