
Reciclagem dos plásticos será abordada no IX Seminário Reciclagem e 
Valorização de Resíduos Sól idos da Escola Pol itécnica da USP 

 
O índice brasileiro de reciclagem mecânica de plásticos pós-consumo e programas de 

reciclagem como a de cartões de PVC serão debatidos durante o evento 
 
O índice de reciclagem dos plásticos no Brasil, a importância da coleta seletiva, do 
descarte responsável e da educação ambiental, assim como programas inovadores de 
reciclagem, como a de cartões de PVC serão alguns dos temas abordados no IX Seminário 
Reciclagem e Valorização de Resíduos Sólidos, evento que será realizado no dia 30 de 
maio, na Universidade de São Paulo (USP), sob a coordenação do Prof. Dr. Hélio Wiebeck. 
 
A iniciativa é destinada a estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores, 
professores, consultores, associações, profissionais de empresas, funcionários de órgãos 
públicos que atuam ou tenham interesse em reciclagem de resíduos.  
 
A Plastivida Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos apresentará um panorama da indústria 
de reciclagem de plásticos no Brasil. “Os resultados obtidos na pesquisa que realizamos 
anualmente desde 2004 podem melhorar consideravelmente com o aumento da coleta 
seletiva no País e este é um dos pontos que faz com que essa discussão seja de extrema 
importância”, afirma Miguel Bahiense, presidente da Plastivida.  
 
Bahiense é também presidente do Instituto do PVC, entidade que estabeleceu parceria 
com a R. S. de Paula, empresa fabricante de cartões e idealizadora do "Papa Cartão®", um 
sistema de coleta seletiva de cartões de PVC, na qual eles são inutilizados e 
posteriormente enviados para reciclagem. Segundo Renato Soares de Paula, diretor da 
empresa: “hoje é possível reciclar 100% dos cartões, mesmo os que contêm chip”. E 
completa: "o principal objetivo é mostrar que esse tipo de resíduo é 100% reciclável e o seu 
descarte deve ser realizado adequadamente, facilitando a reciclagem e consequentemente 
aumentando o ciclo de vida útil do plástico”. 
 
A edição 2014 do Seminário Reciclagem e Valorização de Resíduos Sólidos vai abordar 
ainda temas como o saneamento e meio ambiente, o modelo de gestão para disposição 
zero de resíduos a aterros, o Programa Coleta Mais Seletiva de São José dos Campos, a 
reciclagem na cidade de Crateus/CE, o LAREX – Laboratório de Reciclagem, Tratamento de 
Resíduos e Metalurgia Extrativa, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as boas práticas 
do Sistema Metropolitano de Transporte, o POLIRECICLA – Gestão de Resíduos da Escola 
Politécnica, entre outros.  
 
O evento, em todas as suas edições, tem contado com a presença de professores 
renomados, executivos de empresas, membros de associações e pesquisadores que 
atuam com atividades desenvolvidas na área da reciclagem, logística reversa, biopolímeros 
e biodegradáveis. 
 
Serviço 
IX Seminário Reciclagem e Valorização de Resíduos Sólidos 
Data: 30 de maio 
Local: Auditório “Prof. Dr. Francisco Romeu Landi” - Av. Prof. Luciano Gualberto, travessa 3, 
nº 380 – Butantã – Cidade Universitária – São Paulo/SP 
Informações adicionais: www.reciclagemevalorizacao.com.br 
 
 
Sobre a Plastiv ida – é a entidade que representa institucionalmente a cadeia produtiva 
do setor para divulgar a importância dos plásticos na vida moderna, promover sua 
utilização ambientalmente correta e conscientizar a população para a prática da coleta 
seletiva e reciclagem, com base no conceito dos 3 R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 



 
Sobre o Instituto do PVC – tem como compromisso promover o crescimento de 
mercado do PVC, difundir o produto e a marca PVC, suas qualidades técnicas e ambientais, 
versatilidade e reciclabilidade, além de orientar as empresas para adotarem posturas 
socialmente responsáveis. 
 
Informações adicionais para a imprensa 
M.Free Comunicação 
Tel (11) 3171-2024 
Roberta Provatt i ,  Marcio Freitas 
  


