
parentemente, um dos mais avança-
dos projetos mundiais de cuidados 
com a destinação do lixo urbano, 
a lei 12 305, que institui a Políti-
ca Nacional dos Resíduos Sólidos 

(PNRS), caminha para consagrar-se no lado posi-
tivo dos diplomas legais brasileiros - isto é, entre 
os "que pegam", em contraposição aos "que não 
pegam". Regulamentada no final de dezembro de 
2010 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
a PNRS terá em 2011 seu primeiro ano de implan-
tação. A lei institui o princípio de responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 
o que abrange fabricantes de produtos e embala-
gens, importadores, distribuidores e comerciantes, 
consumidores e titulares dos serviços públicos de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Para que a PNRS comece a valer de fato, o 
governo federal tem até junho deste ano para ela-
borar uma proposta referente à nova lei que inclua, 
entre outros aspectos, metas de redução e recicla-
gem de resíduos e prazos para os diversos seto-
res se adequarem às novas obrigações. Atentas 
à PNRS, associações integrantes da cadeia de 
valor da embalagem começam a se adaptar à 
nova legislação. Os setores do aço, do vidro 
e do PET foram os primeiros a apresentar 
planos de logística reversa. 

O objetivo do projeto é elevar a remuneração 
de quem entregar o material. No centro de rece-
bimento, qualquer um - catadores, cooperativas, 
varejistas, indústria envasadora, consumidor final 
- poderá vender o aço diretamente. Todos recebe-
rão o mesmo valor pelo quilo da sucata. Em valo-
res de fevereiro de 2011, cada quilo de embalagem 
de aço valia 25 centavos. Hoje, cooperativas de 
catadores recebem cerca de 7 centavos por quilo 
do metal. O restante fica com os atravessado-
res. "Temos a intenção de 
reduzir a informalidade 
do setor e minimizar 
a ação dos interme-
diários, elevando o 



interesse na coleta de embalagens de aço", diz 
Antonio Carlos Teixeira Alvares, presidente do 
Siniem. 

Até o final do ano, a entidade projeta inau-
gurar outros três centros de reciclagem na capital 
paulista. A expectativa é de que outras capitais 
também recebam esses centros. "Nossa meta é 
ampliar, em cinco anos, o índice de reciclagem 
de embalagens de aço dos atuais 47% para 70%", 
adianta o presidente do Siniem. A idéia central de 
criar um centro específico para embalagens de 
aço, além de atender às exigências da lei, é reduzir 
custos. "O aço é um metal valioso que, se coletado 
junto com outros materiais menos nobres, acaba 
subsidiando a reciclagem de outras embalagens de 
menor valor de mercado", ressalta Teixeira Álva-
res. "Cada tonelada de aço reciclado equivale a 1,5 
tonelada de minério de ferro, 0,65 tonelada de cal 
e 0,3 tonelada de calcário", lembra Thaís Fagury, 
gerente-executiva da Abeaço. 

Paralelamente à inauguração do centro de cole-
ta, haverá uma campanha educativa dirigida aos 
consumidores finais. Também serão distribuídos 
sacos plásticos na cor oficial das embalagens metá-

licas em programas de coleta seletiva - o amarelo 
- com capacidade para cerca de 2,5 quilos em cada 
unidade. Inicialmente, as sacolas serão subsidiadas 
pela indústria, mas o objetivo é que mais adiante o 
consumidor pague por elas. 

A iniciativa será o ponto de partida, no Brasil, 
para a organização de uma cadeia exclusiva de 
reciclagem de embalagens metálicas, especial-
mente o aço, já que o problema do alumínio está 
praticamente solucionado, com a reciclagem de 
98% das embalagens. O investimento no projeto é 
de 2 milhões de reais. O custo será dividido entre 
fabricantes de embalagens de aço, siderúrgicas e 
indústrias usuárias. 

No vidro, gerenciadora 
A partir de um estudo desenvolvido pela consulto-
ria Monitor Group, a Associação Técnica Brasilei-
ra das Indústrias Automáticas de Vidro (Abividro) 
encaminhou ao Ministério do Meio Ambiente um 
plano de implementação de logística reversa para 
o setor, comprometendo-se a recolher todo tipo de 
embalagem de vidro pós-consumo. 

A associação propõe instalar no Brasil uma 
gerenciadora, que terá o papel de interme-

diar as relações entre o poder público, 
cooperativas de catadores, beneficiadoras, 

fabricantes de vidro e indústrias usuárias. 
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mente viável, são necessárias a adesão e a parti-
cipação dos envasadores e empacotadores, que 
compartilham a responsabilidade sobre a logística 
reversa do resíduo. 

Segundo Belmonte, a indústria vidreira inves-
tirá inicialmente 10 milhões de reais na criação 
da gerenciadora, que será administrada por uma 
equipe profissional independente e terá um conse-
lho composto por membros das várias instâncias 
envolvidas. A previsão é de que em quatro anos a 
gerenciadora esteja operando a todo vapor. 

PET visa ampliar 
A Associação Brasileira da Indústria do PET (Abi-
pet) lançou o programa LevPet, que visa ampliar 
a coleta de embalagens de PET pós-consumo 
(ver EMBALAGEMMARCA 137, janeiro de 2011). 
Utilizando o mesmo modelo do programa Rota da 
Reciclagem, da Tetra Pak (ver quadro), o LevPet 
(www.levpet.org.br) é um serviço que fornece pela 
internet, através do Google Maps, a localização 
dos pontos de coleta onde os cidadãos podem dar 
destinação às suas embalagens pós-consumo. 

O serviço conta com mais de mil pontos de 
coleta cadastrados por todo o Brasil. A meta é 
aumentar gradativamente esse número, com o 

apoio dos próprios usuários. Para isso, 
o site possui um sistema colaborativo 
de atualização, onde os usuários podem 
indicar novos locais. Desde o lançamento 
do programa, em dezembro de 2010, o 
número de pontos de coleta do serviço 
aumentou cerca de 20%. O site une con-
ceitos de educação ambiental à moderni-
dade da Internet, para despertar no cidadão 
a importância do seu papel para o fluxo 
reverso das embalagens. 

"Com o LevPet, a indústria se ante-
cipou às diretrizes da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, que estabeleceu a 
responsabilidade dos três elos envolvi-
dos na questão: cidadão, poder público e 
indústria", afirma Auri Marçon, presidente da Abi-
pet. "Estamos trabalhando para resolver o grande 
entrave que dificulta a ampliação da reciclagem 
em nossa indústria: a falta de um sistema público 
abrangente de coleta seletiva." De acordo com o 6a 

Censo da Reciclagem do PET no Brasil, divulgado 
no final de 2010, o País recicla 55,6% de todas as 
embalagens produzidas, índice superior ao desem-
penho verificado nos Estados Unidos e em alguns 
países da União Européia. 

http://www.levpet.org.br
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