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O novo papel do plástico
na defesa do meio ambiente
Leonardo Wen/Folhapress

demora a acumular quantidade
suficiente para gerar renda, firmamos parcerias com recicladores que pegam esse material e fazem sua reciclagem", explica.
No entanto, o acesso a este
produto não se limita apenas a livro de educação, ele pode também ser usado por editoras para
elaboração de revistas. "Esse
produto tem a capacidade de
atender todo o mercado editorial", argumenta Patrícia.
Apesar da boa ação oferecida e do interesse pelo produto,
ele encontra dificuldade na parte tributária, dificultando sua
expansão.
Diferente do papel convencional que com isenção do IPI e do
ICMS, seu similar não contempla os mesmos benefícios. Apesar de ter conquistado o benefício da isenção do IPI, a tributação do ICMS persiste. "O ICMS
ainda pesa no bolso das editoras, o que acaba sendo um entrave para que ele tenha mais participação no mercado", contesta,
porém otimista com a conquista também desta isenção.
"Quando formos contemplados, cinco das 10 maiores editoras do país certamente irão optar pelo produto", completa.
Mas essa tributação não existe além do mercado editorial,
por conta disso já há empresas
que fazem uso desse tipo de papel. "O relatório anual da Petrobrás é um exemplo. Pensando
na sustentabilidade, a empresa
decidiu optar pelo produto, que
pode também ter muitas outras
utilidades, como, por exemplo,
na confecção de cardápios cardápios", explica. •
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Filme de polipropileno biorientado, produto totalmente reciclado, pode ser usado na confecção de livros
ccarvalho@brasileconomico.com.br
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Para que os investimentos voltados a ações de preservação do
meio ambiente tenham um efeito cada vez mais abrangente e
duradouro, precisam, na avaliação de especialistas, ser dirigidos também ao público infantil.
O livro pode funcionar como
um eficiente colaborador nessa
conscientização. Mas, uma das
condições para isso é que ele tenha o diferencial de ser por si só
um objeto sustentável.
Um dos caminhos para isso é
o lançamento no mercado de
um produto similar ao papel, o
chamado filme de polipropileno biorientado (BOPP), feito a
partir de plástico totalmente reciclado, muito utilizado para
embalar alimentos como chocolate, biscoito, batata frita e até
para fazer rótulos de refrigerantes. "O papel feito a partir dessa fonte é capaz de produzir o livro da capa a contra capa. E como esse público infantil precisa
cresCer consciente sobre este tema, não apenas ouvindo, mas
também mantendo contato
com o produto, nada melhor
do que o próprio livro fabricado nestas condições", conta a
gestora de produtos e mercados
da Vitopel, Patrícia Gonçalves.
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Produção de livros infantis a partir do plástico reciclado: bom começo sustentável no banco escolar

O diferencial do livro feito a
partir desse material é a oportu
nidade encontrada de reciclar
esse material, evitando que seja
enviado para aterros sanitários
após o descarte. "Como o BOPP
não tinha uma cadeia de reciclagem muito importante, porque
o fio do plástico é muito leve e
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Guerra e Paz na primeira lição
" P a p e l " produzido a partir
de partículas de plástico
prolonga a vida útil dos livros
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A Vitopel, fabricante do "papel
plástico", feito por meio do filme de polipropileno biorientado (BOPP), já possui parcerias
com o governo do Estado de
São Paulo que compra o produto para produzir livros para
Etecs e Fatecs, segundo conta a
gestora de produtos e mercados
da Vitopel, Patrícia Gonçalves.
Além do governo, a editora
Cria Mineira também usa "papel plástico" em seu livro Guerra e Paz, inspirado nos painéis

de Candido Portinari. Para tentar levar a mensagem condizente com a proposta do livro, que
tem o objetivo de ser sustentável, Nádia Alonso, diretora da
Cria Mineira conta que encontrou dificuldades. "Tinha de ser
um material que tivesse um
bom efeito visual, ainda mais
porque trabalhamos com cores.
Encontramos no BOPP um efeito visual na impressão até melhor do que o do papel convencional, justamente por isso decidimos por ele", diz.
Apesar de optar pela escolha
mais cara, Nadia argumenta que
o investimento valeu a pena, já

que oferece vida útil mais longa
ao livro, que não amassa com facilidade. "Para livros didáticos
isso é muito bom", garante.
Para Guerra e Paz, especificamente, foram impressos mil
exemplares para demonstração
com previsão de três mil cópias
na tiragem inicial. "Estamos em
uma era em que temos de pensar
em soluções inteligentes para o
consumo, trabalhando a paz e a
sustentabilidade em conjunto.
Por isso, queremos que muitas
editoras assim como nós comecem a utilizar esse material, uma
deve estimular as outras, nesse
sentido", sugere. • C.R.C.
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 12.

