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8° Fórum da Agenda Ambiental na 

Administração Pública, do Ministério do Meio 

Ambiente, terá credenciais de plástico reciclado 
 
As credenciais, feitas em PVC reciclado, serão coletadas ao final do evento e 

transformadas em novos produtos para reforçar os conceitos de descarte 
adequado, da coleta seletiva e que os plásticos são 100% recicláveis 
 

Com o objetivo de reforçar a importância da educação ambiental, da coleta 

seletiva e da reciclagem, o Ministério do Meio Ambiente, por meio da 

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, e do 

Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental, realizará, nos 

dias 03 e 04 de junho de 2014, o 8º Fórum e o 5º Prêmio da Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P), no qual todas as credenciais serão 

feitas de plástico reciclado. Esta edição terá como tema os 15 Anos de A3P e 

seus destaques e debaterá sobre os avanços na implementação de políticas de 

gestão ambiental na Administração Pública. O evento será no Teatro da Caixa 

Cultural, SBS Quadra 4 Lotes 3/4 – Brasília/DF e será aberto ao público. 

A ação com as credenciais é uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente, 

a Plastivida Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos, Instituto do PVC e a R.S. 

de Paula. Ao final, as credenciais serão coletadas e destinadas para serem 

recicladas novamente e transformadas em novos produtos. Além disso, o 

evento contará com uma exposição de produtos fabricados com cartões e 

credenciais de plástico reciclado. 

A reciclagem no Brasil vem numa crescente e ainda há potencial para 

aumentar ainda mais. “Para tanto, é preciso reforçar os conceitos de educação 

ambiental, o consumo responsável, descarte correto, coleta seletiva e 

reciclagem e trazemos os plásticos para darmos um exemplo concreto e 

mostrarmos para a sociedade que a cadeia produtiva dos plásticos está 

empenhada e fazendo a sua parte para contribuir com o desenvolvimento da 

reciclagem no Brasil”, afirma Miguel Bahiense, presidente da Plastivida e do 

Instituto do PVC. 

Muitas vezes as pessoas não sabem que os plásticos são 100% recicláveis e os 

descartam no lixo comum. Hoje, o país recicla 21% dos seus plásticos pós-

consumo e essa quantidade tem potencial para crescer se ampliados os 

processos de coleta seletiva e educação ambiental.  

Exemplos de resíduos plásticos descartados no lixo comum são os cartões de 

débito, crédito, seguro-saúde, fidelidade, cartões-presentes, credenciais, 

cartões telefônicos, bilhete único e outros. A empresa R. S. de Paula 

desenvolveu a tecnologia para a reciclagem desses cartões, mesmo os que 
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contêm chip e viabilizou a produção de produtos como porta-copos, jogos 

americanos, relógios de mesa e parede, placas sinalizadoras, entre outros.  

Segundo Ana Carla de Almeida, Coordenadora de Projetos do Ministério do 

Meio Ambiente, a informação correta e o esforço de todos pelas boas práticas 

de consumo e descarte é o que vai ampliar a coleta seletiva e a reciclagem no 

País. “Esse tipo de ação mostra de forma prática como é possível transformar 

resíduo em produto e renda, com a preservação do ambiente. Ou seja, a 

informação pode levar o Brasil a patamares ainda maiores quando o tema é 

reciclagem”, afirma Ana de Almeida. 

Reciclagem dos plásticos no Brasil - Pesquisa aponta que a indústria 

brasileira de reciclagem mecânica de plásticos (IRmP) recicla 21% do total dos 

plásticos pós-consumo no país, ou seja são recicladas aproximadamente 684 

mil toneladas do total de 3,26 milhões de toneladas de  plástico pós-consumo 

gerado em 2012. Os dados são resultados de pesquisa encomendada 

anualmente pela Plastivida e desenvolvida de acordo com metodologia do 

IBGE. 

Para se ter uma ideia, a média da União Europeia em 2011 foi de 25,4% de 

reciclagem mecânica de plásticos pós-consumo. O Brasil está à frente de 

países como Reino Unido (20%), França (19%), Finlândia (18%) e Grécia 

(17,6%). Vale lembrar que tais países já têm a questão do lixo resolvida, 

diferente do Brasil que ainda está em fase de estruturação do real 

gerenciamento de seus resíduos através da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS. 

Para saber mais sobre o evento acesse: http://hotsite.mma.gov.br/a3p/  

Informações adicionais para a imprensa 
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