
Com o aumento da consciência dos consumidores e da 
força do Programa Nacional de Resíduos Sólidos, aumenta a 
prática da reciclagem, apesar de haver boa parte de simulação 

DIFICILMENTE alguém duvida 
rá de que a reciclagem de embalagens 
usadas, sobretudo na forma de matéria-
-prima para novos recipientes, é uma 
das melhores soluções para resolver o 
grave problema do acúmulo de detritos 
no planeta. Tanto é assim que no mundo 
inteiro se instituem normas e leis para 
dar rumos ao descarte e à destinação de 
tudo o que se joga fora, volume incalcu-
lável no qual as embalagens, depois de 
usadas, têm peso considerável, se não o 
mais expressivo. O que se percebe é que 
a cada dia mais pessoas se dão conta de 
que a era do descartável tem algum limi-
te, sob pena de o planeta se ver tomado 
por irreversível montanha de lixo. 

No Brasil, cada habitante produz, 
em média, pouco menos de i quilo de 
lixo por dia, um terço, por exemplo, do 
que gera cada americano. De qualquer 
forma, o volume diário de detritos no 
País beira 170 000 toneladas, das quais 
são reaproveitados apenas u%, ou um 
quinto do registrado em países mais 
desenvolvidos. Ainda assim, o Brasil é 
líder mundial no reaproveitamento de 
latas de alumínio (94% do total comer-
cializado) e tem grande expressão em 
papelão ondulado (65%) e garrafas de 
PET (57%). Enquanto isso, recipien-
tes feitos de outros materiais, como 
plásticos e aço, são em grande parte 
despejados em "lixões" a céu aberto ou, 
o que é mais grave, em qualquer lugar. 
Dada a enorme variedade de resinas 

utilizadas, que resultam em diferentes 
tipos de materiais para a produção de 
embalagens, o plástico, por exemplo, 
tem ainda muito espaço para avançar 
em termos de sustentabilidade. No Bra-
sil são consumidos por ano cerca de 3,3 
milhões de toneladas de plástico. Ape-
nas 21,7% são reciclados, o que equivale 
a 736 000 toneladas, segundo pesquisa 
da Plastivida (Instituto Socioambiental 
dos Plásticos). 

Nesse quadro de insuficiência - e 
portanto de oportunidades - cresce o 
número e o volume de propaganda de 
empresas que invocam para seus pro-
dutos a propriedade de serem "100% 
recicláveis" e que apregoam promover a 
atividade. Muitas vezes não ocorre nem 
uma coisa nem outra. 

MAS DEIXE-SE de lado o muito que 
existe em termos de simulação, aquilo 
que incontáveis embalagens e peças de 
marketing apregoam como "sustentável" 
e que na verdade não passam de green 
washing - ou seja, apelos que dão ao 
consumidor a falsa impressão de pre-
ocupação ambiental. Na contrapartida 
positiva, várias empresas e entidades 
representativas de setores vinculados à 
cadeia de valor de embalagem vêm efe-
tivamente trabalhando para minimizar 
o impacto ambiental, reduzindo a dis-
posição inadequada de recipientes pós-
-consumo, com bons resultados merca-
dológicos ou, pelo menos, favoráveis à 

sua imagem e à de suas marcas. 
O Grupo Boticário, por exemplo, 

lançou em 2010 o Programa Reciclagem 
de Embalagens O Boticário, oferecendo 
aos consumidores um canal para a devo-
lução dos recipientes usados. A parti-
cipação é simples: basta levar as emba-
lagens vazias a uma das lojas da rede. 
Todas elas fazem parte, o que garante a 
presença do programa em mais de 1650 
municípios de todo o País e, portanto, a 
capacidade de recolher 100% das emba-
lagens da marca que vão para o mercado. 
A empresa faz o controle do proces-
so de recolhimento. Suas consultoras 
informam o consumidor sobre o pro-
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grama no momento da venda e as lojas 
contam com materiais de comunicação 
para reforçar a iniciativa. As embalagens 
recolhidas nos estabelecimentos são 
enviadas a destinatários regionais para 
descaracterização e encaminhamento à 
reciclagem, a fim de ser transformadas 
em matéria-prima e reaproveitadas em 
novos ciclos produtivos. 

Do lado dos fornecedores, numa 
ação, em tese, de maior visibilidade, 
entre outras iniciativas a Tetra Pak ins-
tituiu na internet o buscador Rota da 
Reciclagem, com cerca de 3 000 pontos 
de coleta seletiva cadastrados, distri-
buídos por todas as regiões do Brasil. 
A ferramenta auxilia os consumidores 
a encontrar locais para destinarem não 
só as embalagens longa-vida, mas tam-
bém as feitas de outros materiais rea-
proveitáveis para reciclagem. Idealizada 
pela empresa em plataforma do Google 
Maps, a ferramenta completou recente-
mente cinco anos de existência, quando 
ultrapassou a marca de 650 000 visitas. 
A Rota da Reciclagem está disponível 
também como aplicativo, que pode ser 
baixado gratuitamente via Apple Store 
para os usuários de iPhone e iPad, desde 
o início de 2012. "O sucesso da ferra-
menta brasileira estimulou a empresa 
a lançar uma versão em espanhol que 
traz os principais pontos mapeados na 
Argentina, no Chile, no Panamá e no 
Uruguai. Hoje, o www.rutadelreciclado. 
tem cerca de 540 pontos cadastrados 
e ainda deve ser ampliado para toda 
a América Central e do Sul, informa 

Fernando von Zuben, diretor de Meio 
Ambiente da Tetra Pak. 

NA PRÁTICA, o programa encaminha 
as embalagens pós-consumo a usinas de 
reciclagem mais próximas dos pontos de 
coleta. O papel reciclado é transforma-
do principalmente em caixas de pape-
lão, enquanto o plástico e o alumínio, 
reciclados por diferentes tecnologias, 
podem ser usados, em conjunto, para 
a fabricação de telhas e placas. Podem 
também ser submetidos a tecnologia de 
separação térmica, gerando alumínio 
em pó e parafina. Separados, servem de 
matéria-prima para objetos como cane-
tas, vassouras, réguas e outros. Segundo 
von Zuben, "é interessante observar a 
evolução dos números, comprovando 
que as pessoas estão cada vez mais enga-
jadas nas causas ambientais, em especial 
na coleta seletiva e na reciclagem". Em 
2012, mais de 65 000 toneladas de emba-
lagens assépticas foram recicladas, num 
incremento de quase 10% em relação a 

2011, ele informa. Nesse período, 29% de 
caixinhas comercializadas em território 
nacional seguiram para reciclagem após 
o consumo. "Os trabalhos para aumento 
da conscientização ambiental e fortale-
cimento da cadeia de reciclagem serão 
fundamentais para alcançar a meta de 
35% do total em 2015." (Cabe aqui lem-
brar que o setor de PET tem um progra-
ma semelhante, com indicação de pon-
tos de coleta de garrafas feitas daquele 
material em todo o território nacional e 
disponível no site da Associação Brasilei-
ra da Indústria do PET, www.abipet.org. 
br; veja mais na Entrevista da pág. 30). 
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A rigor, a PNRS prevê a união entre 
os diversos stakeholders na busca de 
soluções para o incremento da recicla-
gem. E foi esse o caminho seguido pela 
coalizão formada por 22 associações 
setoriais, representando produtores, 
importadores, usuários e comerciantes, 
com apoio do Cempre (Compromisso 
Empresarial para a Reciclagem), da Con-
federação Nacional das Indústrias (CNl) 
e da Confederação Nacional do Comér-
cio (CNC). Após um ano de discus-
sões e estudos, essa coalizão elaborou 
uma proposta de acordo setorial para 
expandir a reciclagem de embalagens de 
produtos não perigosos e a entregou, no 
final de 2012, diretamente à ministra do 
Meio Ambiente, Izabella Teixeira. Além 
do setor de embalagem, outros devem 
aderir, incluindo os de lâmpadas, de 
medicamentos e de resíduos eletroele-
trõnicos. A área de óleos lubrificantes 
foi a primeira a aderir (veja quadro na 
pág anterior). 

Junto com a proposta de ações, a 
ministra recebeu um estudo de viabi-
lidade econômica elaborado pela LCA 
Consultoria. Para todas as categorias de 
insumos cobertos pelo acordo (papel e 
papelão, plástico, alumínio, aço, vidro e 
embalagem longa vida), a análise aponta 
vantagens econômicas na produção a 
partir de material reciclado, em termos 
de custos com energia e insumos, refle-
tindo-se na geração de renda ao longo 
da cadeia de coleta, triagem, transporte 
e reciclagem. O documento destaca, 
porém, que "para potencializar esses 
benefícios é preciso, entre outras ações, 
disseminar boas práticas entre os con-
sumidores finais, aumentar a oferta e a 
abrangência da coleta seletiva e eliminar 
os entraves produtivos que decorrem 
principalmente da baixa qualificação 
técnica de muitos catadores". Enfim, "o 
País se encontra em meio a uma grande 
oportunidade de consolidar de vez a ges-
tão adequada do problema dos resíduos 
sólidos", como destacou a ministra do 
Meio Ambiente na ocasião. "É impor-
tante darmos um bom arranque nos 
três primeiros anos para seguirmos de 
maneira bem estruturada em relação a 
investimentos e termos total controle da 
sustentabilidade do negócio". Em suma, 
o recado está dado. 

-consumo por ano, mas o setor tem 
capacidade de absorver 100%" diz Thais 
Fagury, gerente executiva da Prolata e da 
Abeaço. A idéia é criar centros de reci-
clagem, inicialmente, nas cidades-sedes 
da Copa de 2014 (São Paulo, Curitiba, 
Cuiabá, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Manaus, Salvador, Recife, Natal, Brasília 
e Fortaleza) e, futuramente, atingir a 
totalidade dos municípios brasileiros, 
dentro dos objetivos da Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos (PNRS), de ins-
tituir programas de coleta seletiva em 
todo o País. Os resíduos sólidos gerados 
nessas capitais representam, em peso, 
aproximadamente 23% do lixo urba-
no do País. Se consideradas as áreas 
metropolitanas ao redor dessas cidades, 
o índice sobe para 38%. 

O percentual e o ano estabelecidos 
como meta pela Tetra Pak são os mes-
mos almejados pelo setor das embala-
gens de aço: chegar a 2015 reciclando 
até 35% dos 7 milhões de toneladas do 
metal consumidas por ano, em média, 
no mercado nacional. Para esse fim, 
com aporte de 1 milhão de reais e a par-
ticipação de quinze empresas filiadas à 
Abeaço (Associação Brasileira da Emba-
lagem de Aço), o setor criou a Associa-
ção Prolata Reciclagem, com espaço a 
ser inaugurado na cidade de São Paulo 
"nos próximos meses" e com projeção 
de chegar a 40% de latas recicladas em 
2019, 45% em 2023, 50% em 2027 e 60% 
em 2031. 

"Hoje, são recicladas em média 
600 000 toneladas de latas de aço pós-
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 14, n. 165, p. 36-40, maio 2013.




