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Termotécnica armazena produto
reciclado que será transformado
em embalagens e peças industriais

Martha San Juan França
mfranca@brasileconomico.com.br

Um produto até recentemente
pouco reciclado começa a ser
objeto de uma estrutura de ne-
gócios em expansão: o isopor.
Empresas geradoras do mate-
rial, usado em grande quanti-
dade como embalagem prote-
tora, como Carrefour, Grupo
Pão de Açúcar, Walmart, Maga-
zine Luiza, Casas Bahia, Mitsu-
bishi, LG Eletronics, Renault, se
associam a recicladoras e bene-
ficiadoras para que o isopor re-
ciclado seja utilizado na fabri-
cação de rodapés, molduras,
construção civil, ou volte para a
cadeia produtiva.

Uma das maiores indústrias
transformadoras desse material,
tecnicamente chamado de EPS
(poliestireno expandido), a Ter-
motécnica, com sede em Join-
ville, espera reciclar 5 mil tone-
ladas do produto este ano para
abastecer suas seis fábricas em
vários pontos do Brasil. É o do-
bro do que fazia no ano passado.

De acordo com o seu presi-
dente, Albano Schmidt, mais
do que ao aquecimento da eco-
nomia, esse crescimento se
deve à estruturação do proces-
so. “Nos últimos três anos, nós
nos organizamos de modo a en-
trar em contato com as empre-
sas, coletar o material e repro-
cessar tudo”, diz. “Agora esta-
mos colhendo os frutos.”

Logística complexa
Schmidt explica que a tecnolo-
gia para reciclagem do isopor
não é difícil, o complicado é a
logística. Como o hábito de re-
ciclar o isopor é pouco difundi-
do, foi necessário, no começo,
fazer com que as cooperativas e
as empresas colaborassem na
coleta do material. “Tivemos
de fazer parcerias e convencer
os fabricantes a recuperar as
embalagens e guardá-las para
nos entregar”, conta.

Ele acredita que a Política
Nacional de Resíduos Sólidos
fará com que os próprios vare-
jistas instituam em suas lojas o
sistema leva e traz. Assim, ao
fazerem as entregas os funcio-
nários vão trazer de volta o iso-
por que protege o produto. De-
pois, caberá à Termotécnica
buscar o material. Hoje, a em-

presa já atua próximo de suas
plantas industriais onde é feita
a compactação do material; e
este ano está se estruturando
para ampliar a captação no Rio
de Janeiro e Nordeste.

Outra empresa catarinense,
a Santa Luiza Molduras, asso-
ciou o seu negócio à reciclagem
do isopor. Para substituir a ma-
deira, matéria-prima tradicio-
nal, ela encontrou uma fórmula
de produzir madeira plástica
em seus rodapés, frisos e outros
tipos de adornos usados na ar-
quitetura de interiores. Hoje, a
Santa Luzia trabalha com uni-
dades de reciclagem em vários
estados, emprestando máqui-
nas para compactação de isopor
às cooperativas e empresas par-
ceiras, como a Proeco em São
Paulo, só para reciclagem de di-
versos tipos de resíduos.

O uso dessas máquinas facili-
ta o trabalho para os dois lados.
Isso porque o isopor é feito 98%
de ar e apenas 2% de plástico. O
material descartado ocupa um
espaço muito grande de arma-
zenagem. As máquinas de dega-
sagem (processo que retira o gás
embutido no isopor), permitem
que ele seja moldado em forma
de pequenos tarugos que são
posteriormente moídos, extru-
sados (ficando em formato de
uma fita cilíndrica), resfriados e
segmentados de forma granula-
da. Só então são enviados para
serem transformados em novos
produtos plásticos.

“Emprestamos as máquinas
em um sistema de comodato,
treinamos mão de obra e vamos
buscar o material”, diz o geren-
te de logística da empresa, Re-
nato Arlindo Sombrio. Ele cal-
cula que a Santa Luzia recicla
200 toneladas do produto por
mês. “Poderíamos fazer mais,
se as indústrias e a própria so-
ciedade reservassem o material
para reciclagem”, diz Sombrio.

Para ele, falta uma campanha
de informação na sociedade
para esclarecer que o isopor é
uma matéria-prima nobre para
ser jogada nos aterros. O Depar-
tamento de Limpeza Urbana
(Limpurb) de São Paulo, por
exemplo, incentiva a entrega
desse material em Ecopontos.
Mas nem todo mundo sabe que
pode dispor desse serviço e aca-
ba jogando o isopor no lixo. ■

Isopor é novo
campo de negócios
da reciclagem
Varejistas e fabricantes armazenam embalagens compactadas
que servem de matéria-prima para arquitetura de interiores

Para substituir
a madeira tradicional,
empresa de Santa
Catarina usa isopor
para produzir
madeira plástica
em rodapés, frisos
e outros itens
de decoração

O QUE É FEITO DO MATERIAL 

Isolamento térmico e acústico
na construção civil

Drenagem de jardins e campos de futebol

Chapas de proteção para o transporte
de produtos

Preenchimento de lajes

Concreto leve
(misturado com areia e cimento)

Réguas, esquadros, brinquedos

Rodapés e molduras de quadros

Solados plásticos para calçados

VÁRIAS FASES

Fardos, tarugos, espaguetes e grânulos

O isopor é um material feito com
resina plástica de poliestireno
e todos os produtos em que
ele entra como matéria-prima
são 100% recicláveis. Mas se
for parar no lixo, duram muito
tempo e acabam poluindo o solo.
Quando coletado, o isopor passa
por um processo longo. Em
primeiro lugar, os coletores e/ou
cooperativas separam os resíduos
e o classificam. O material
é enviado em fardos prensados
ou a granel para as unidades
recicladoras. Como ocupam área
muito extensa para armazenagem

(cada 120 m3 equivale a 500 kg
apenas), devem ser colocados
em uma máquina de retirada
do ar embutido. Após essa fase,
os resíduos são moldados em
forma de tarugos, moídos,
extrusados (ficam parecidos
com um fio de espaguete)
e segmentados até formar
grânulos. Após essa etapa são
comercializados com empresas
capazes de transformar essa
matéria-prima em novos produtos,
como molduras, solados para
calçados, insumos para concreto
leve, brinquedos, réguas e outros.
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Um serviço de grande
valia até para poluidores
O isopor, ou poliestireno expandido, é tipicamente uma
solução industrial que se transformou em problema am-
biental. Uma de suas principais qualidades como mate-
rial — baixa densidade — é justamente um dos grandes
empecilhos para sua reciclagem. Utilizado como emba-
lagem ou como isolante térmico e acústico em constru-
ções, tubulações e veículos, tem uma ampla gama de
aplicações e seu uso se estendeu a uma enorme varieda-
de de setores nas últimas décadas.

Sua reciclagem é muito mais complexa do que a de
outros derivados de petróleo, porque exige a retirada do
gás que lhe proporciona a baixa densidade. Antes disso,
porém, se apresenta o desafio da coleta: como é muito
leve, os apanhadores, que protagonizam a primeira
etapa do processo, costumam desprezar esse material
em troca de outros objetos que, ocupando menos espa-
ço, rendem mais dinheiro.

Quando abandonado no ambiente, o isopor costuma
provocar uma série de intercorrências. Além de entupir
córregos e bueiros, porque flutua facilmente e tende a se
aglomerar, forma balsas ou ilhas que retêm a sujeira e
contribuem para agravar os alagamentos. Nos chamados
“piscinões” construídos em São Paulo, os aglomerados

de isopor costumam re-
presentar um desafio
adicional nas operações
periódicas de limpeza.

Também representa
um problema nos lixões
e mesmo nas usinas de
reciclagem porque ocu-
pa muito espaço e não
pode ser facilmente
compactado. Lançadas
nos aterros, placas e
bolinhas de isopor pro-
duzem vazios onde se
concentra o metano da
decomposição de mate-
riais orgânicos.

Com o advento da Lei
Nacional de Resíduos Sólidos, que levou mais de dez anos
passeando pelos arquivos de temas inconclusos do Sena-
do Federal, o problema da destinação adequada do isopor
deixa de ser uma questão difusa na sociedade, uma vez
que os fabricantes que utilizam o material passam a ser
também responsabilizados pelos danos ao ambiente.
Com isso, aparecem soluções que representam muito
mais do que esperar pelo tirocínio dos recicladores que
percorrem as ruas com suas carroças. A complexidade da
tarefa de separar e reaproveitar o poliestireno expandido
passa a ser assumida por empresas específicas, e começa
a se desenvolver um negócio completamente novo, que
envolve inovação tecnológica e uma logística comple-
mentar ao ciclo de vida das embalagens.

Como em todas as mudanças, surgem também as
controvérsias, como a decisão oportunista de algumas
redes de varejo, que tentam cobrar das empresas de reci-
clagem para fornecer o isopor descartado. Além disso,
persiste em quase todos os estados brasileiros, com exce-
ção de Santa Catarina, a cobrança de imposto sobre ma-
teriais descartados, como se o lixo fosse um produto.

Os novos negócios que se desenvolvem com a necessi-
dade de separar e recuperar os dejetos industriais ainda
carecem de uma regulamentação que reconheça sua na-
tureza de utilidade pública. Mesmo que venham a obter
resultados financeiros significativos, essa não deveria ser
uma razão para serem oneradas. Afinal, embora possam
fazer bom dinheiro com a coleta, seleção e recuperação
do lixo, o essencial é que prestam um serviço de grande
valor para a sociedade — inclusive para os poluidores. ■

A complexidade
da tarefa de separar
e reaproveitar
o isopor passa
a ser assumida
por empresas
específicas,
e começa a se
desenvolver um
novo negócio

AÇÃO SOCIAL

Projeto dissemina
informação e valoriza
cooperativas

Quando foi criado, em 2006,
o Projeto Repensar era uma
novidade exótica. Ninguém na
época pensava em reciclar isopor.
Hoje, diz Geraldo Pires, consultor
da Plastivida e idealizador do
projeto, das 7 mil toneladas
do material que teve como
destino a reciclagem, 80%
foram coletadas por empresas
ligadas ao Repensar. Poderia
ser mais, garante. “Seria preciso
mais incentivo do governo
para as cooperativas porque
o trabalho de coleta é difícil e
o armazenamento complicado.”
Como outros tipos de lixo
(pneus, óleo de fritura, produtos
eletrônicos), a logística da
coleta de isopor exige uma
complexidade que as
cooperativas não têm.
Os cooperados classificam
o isopor em EPS (embalagem)
ou XPS (bandejas), retiram
as impurezas, fazem a lavagem
do material e vendem os resíduos
às recicladoras associadas
ao projeto, que dão início
aos processos industriais de
pré-reciclagem e reciclagem.
Segundo Pires, a reciclagem
permite que o isopor volte para o
sistema produtivo gerando renda.
“Ganho para a sociedade que
tem a sua disposição produtos
reciclados mais econômicos
do que os confeccionados
com matéria-prima virgem,
e para os cooperadores que têm
aumentada a sua renda”, diz.

BAIXO ÍNDICE

8%
É a porcentagem de isopor
produzido cujo destino é a
reciclagem. A média geral, entre
embalagens e bandejas, é de
83 mil toneladas/ano do produto.

DESCONHECIMENTO

60%
das pessoas não sabem que
o isopor é um plástico e
pode ser reciclado em outros
produtos, segundo pesquisa
realizada pela Plastivida.

INTERESSE DIVERSO

40%
do isopor reciclado é aproveitado
na construção civil; o restante
vai para a indústria. Na Europa,
essa porcentagem é inversa;
60% serve para a construção civil.

LUCIANO
MARTINS COSTA
Jornalista e escritor, consultor
em estratégia e sustentabilidade
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 out. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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