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A indústria quer apagar a imagem de que o plástico é o grande vilão do meio ambiente. No 
entanto, enfrenta dificuldade nessa empreitada. "O obstáculo para aumentar a reciclagem de 
materiais plásticos está na separação dos resíduos e na transformação e recuperação desse 
material numa atividade econômica viável", diz José Ricardo Roriz Coelho, presidente do 
Conselho de Administração da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast) e da 
Vitopel, uma das maiores fabricantes mundiais de filmes flexíveis.  
 
Segundo o Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre), associação empresarial 
dedicada à promoção da reciclagem e gestão integrada do lixo, a participação do plástico na 
composição da coleta seletiva dos resíduos sólidos é de 22% do total. Em 2007, último ano do 
levantamento realizado pela Abiplast, foi reciclado um volume de 960 mil toneladas de 
plástico, com crescimento de 9% ao ano. Isso é pouco, pelo menos em relação ao panorama 
atual da indústria brasileira de plásticos, composta por 11.520 empresas e perto de 320 mil 
empregados.  
 
A produção do setor está em torno de 5,1 milhões de toneladas de transformados plásticos, 
com o consumo aparente (inclui produção local, importações menos as exportações) chegando 
a 5,2 milhões de toneladas. O faturamento bruto do setor em 2009 atingiu R$ 35,9 bilhões.  
 
O volume de plástico que pode ser reciclado, excetuando o PVC-Poli (Cloreto de Vinila), que vai 
para a construção civil, segundo Coelho, é de aproximadamente 4 milhões de toneladas. E 
apenas um quarto desse total está sendo reciclado hoje. "Nosso desafio é aumentar cada vez 
mais o aproveitamento do lixo plástico e explorar essa riqueza que todo o dia é descartada", 
diz.  
 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, avalia, de certa forma vai ajudar a impulsionar esse 
crescimento, com a obrigatoriedade de recuperação de um volume cada vez maior de plástico. 
"Ou seja, isso vai acabar criando escala de produção para as empresas recicladoras, 
estimulando o desenvolvimento de novas demandas para o produto reciclado", indica Coelho. 
 
São 564 empresas de recuperação de material plástico ativas no país (26,9% em SP), que 
proporcionam 6,4 mil empregos diretos e uma receita de R$ 1,8 bilhão (dados de 2007). Mais 
de 50% das embalagens PET, por exemplo, já são reciclados no Brasil.  
 
O setor também recicla 21,2% do total de plásticos rígidos e filmes, algo como 326 mil 
toneladas por ano. Nesse campo, a Vitopel tem obtido excelentes resultados, informa Roriz 
Coelho, presidente da empresa. "Produzimos diferentes tipos de filmes flexíveis com tecnologia 
BOPP (metalizado, mate e transparente) aplicados em rótulos, embalagens de biscoitos, 
salgadinhos, pet food, na indústria gráfica, entre outros", diz ele. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 set. 2010, Especial Negócios Sustentáveis, p. 
F4. 


