
A lição ecológica 
do livro de plástico 
Escolas técnicas de São Paulo adotam livros 
didáticos feitos com sacolas e garrafas recicladas. 
Além de reduzir o lixo, eles duram mais 
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quela velha desculpa escolar de 
que o suco caiu na lição de casa, 
que o irmão mais novo rasgou a 

página do exercício ou que o cachorro 
mastigou o livro vai acabar. Pelo menos 
para os alunos de informática das escolas 
técnicas vinculadas ao Centro Paula Sou
za, de São Paulo. Eles estão usando livros 
que se assemelham aos comuns, mas fo
ram produzidos com plástico reciclado. As 
folhas lembram o papel-cuchê, geralmen
te empregado em livros de fotos, folhetos 
publicitários e revistas. É possível escrever 
normalmente, a caneta e a lápis. Mas os 
alunos perceberão algumas diferenças: a 
folha de plástico não absorve líquidos, 
não rasga e, por isso, dura mais tempo. 

Uma boa solução para livros didáti
cos, que em geral devem ser usados por 
mais de um aluno. Foi isso que chamou a 
atenção da coordenação do Centro Paula 
Souza, que administra escolas e faculda
des técnicas no Estado de São Paulo. A 
instituição comprou 170 toneladas do pa
pel de plástico e mandou imprimir mais 
de 260 mil livros didáticos. "Esses livros 
vão ficar na escola e serão manipulados 
por três turmas: manhã, tarde e noite", 
afirma Fernando Almeida, coordenador 
do núcleo de educação da Fundação Pa
dre Anchieta, que comprou o material em 
parceria com o Paula Souza. "O material 
tende a ser sujo até por alimentos. É bom 
que tenha resistência." 

Para Almeida, o livro de plástico é uma 
lição ambiental em si. "O bom aproveita
mento do papel também ensina ao aluno 

que o compromisso em preservar o meio 
ambiente vai além do que é dito nas aulas 
de biologia." 

A folha sintética é uma tecnologia bra
sileira, desenvolvida e patenteada por pes
quisadores da Universidade Federal de São 
Carlos (Ufscar), do interior de São Paulo, 
em parceria com engenheiros da empre
sa de embalagens Vitopel. Sua produção 
parte de resíduos como sacolas, garrafas 
e frascos descartados e encaminhados a 
cooperativas de reciclagem. O princípio 
da pesquisa feita na Ufscar era aproveitar 
melhor o material descartado. O grupo, 
coordenado pela engenheira de materiais 
Sati Manrich, pesquisou durante dez anos 
e recebeu US$ 4 milhões da Vitopel. "O 
plástico é ruim se for para o lixo. Mas, se 
descobrirmos mais formas de reaproveitá-
lo, deixa de ser um resíduo problemático", 
diz Sati. "Todo esse processo de fabricação 
usa menos energia e água que o ciclo con
vencional de produção do papel comum." 

Antes de as primeiras amostras serem 
produzidas na fábrica da Vitopel, o gru
po teve de fazer ajustes na quantidade 
de aditivos acrescidos à mistura plástica. 
O desafio foi adequar as proporções de 
aditivos para gerar resistência, densidade, 
alvura e brilho específicos do papel. Isso 
porque as folhas são feitas com misturas 
de diferentes plásticos (de uma sacolinha 
ou um pote de iogurte), com caracterís
ticas distintas. 

A fabricação do livro começa depois 
que o lixo, triturado e limpo, chega à 
fábrica da Vitopel, em Votorantim, São 
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