Reciclagem, ecoeficiência de janelas e estudos que discutem a
questão dos resíduos nos oceanos serão temas de workshop
na Plástico Brasil
Plastivida e Instituto Brasileiro do PVC vão abordar temas relevantes sobre as
aplicações dos plásticos e seu viés da sustentabilidade
Os plásticos têm tudo a ver com sustentabilidade e, por essa razão, será realizado
na feira Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha um workshop
sobre o tema que vai mostrar diversos exemplos de aplicações nas quais os
plásticos trazem benefícios sociais, econômicos e ambientais. Temas como a
ecoeficiência de janelas, estudos que discutem a questão dos resíduos nos oceanos,
a reciclagem do EPS (conhecido como Isopor®, marca registrada da empresa
Knaupf Isopor) no Brasil, as ações responsáveis da indústria química e a reciclagem
dos plásticos, serão abordados nesse workshop.
Para tanto, o evento, que será realizado no dia 23 de março a partir das 14h,
contará com a presença de Miguel Bahiense, presidente da Plastivida e Instituto
Brasileiro do PVC; Prof. Dr. Alexander Turra, docente do Instituto Oceanográfico da
Universidade de São Paulo; Andrea Carla Barreto Cunha, diretora de Assuntos
Técnicos da ABIQUIM; Ivam Michaltchuck, coordenador do Comitê de EPS da
Plastivida e Paolo de Filippis, diretor da Wortex.
Estes palestrantes trocarão experiências e conhecimentos, abordando temas como
o Fórum Setorial dos Plásticos – Por um Mar Limpo, criado em 2016 com o intuito
de ampliar os debates sobre os caminhos e as alternativas de mitigação para o
problema dos resíduos nos oceanos.
Também será discutido o Estudo de Ecoeficiência de Janelas, realizado pela
Fundação Espaço ECO® para o Instituto Brasileiro do PVC, que comprovou em seus
resultados que as janelas de PVC apresentam melhor desempenho ambiental em
relação à janela de alumínio. Dentre as categorias avaliadas as janelas de PVC se
destacaram principalmente na categoria Consumo de Energia com grande
vantagem principalmente quanto ao conforto térmico, Consumo de Recursos,
Potencial de Toxicidade e Potencial de Doenças Ocupacionais e Acidentes.
O workshop também abordará os sistemas completos de reciclagem de plásticos
pós-consumo, além de mostrar detalhes específicos da reciclagem do EPS, que é
uma realidade no país e que gera emprego e renda.
O Programa Atuação responsável, uma iniciativa do ICCA – International Council of
Chemical Associations e implementado no Brasil pela Abiquim em 2012, reforça
compromisso da indústria química com as questões de saúde, segurança e meio
ambiente, também será abordado no evento.
Um segundo workshop será ministrado para tratar de um tema social através do
uso do PVC em mobiliários adaptados para crianças com disfunção neuromotora.

Todas essas iniciativas são parte do Recicla Plástico Brasil, projeto que será
realizado no evento pela Plastivida e o Instituto Brasileiro do PVC, em parceria com
a ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e da
ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química e com apoio institucional das
Secretarias do Verde e Meio Ambiente e da Pessoa com Deficiência, ambas da
cidade de São Paulo.
O Projeto ocupará um estande de 300m2 e contará com um espaço de simulações
de ambientes, como cozinha, sala, área de lazer e médica, onde os visitantes
poderão conhecer as aplicações de plástico presentes nestes locais.
Ações trabalhadas pela Plastivida em todo o Brasil, como o Papa Cartão e o
Tampinha Legal® também estarão no estande, além da possibilidade de
acompanhar uma linha de reciclagem e transformação completa do plástico em
funcionamento no local.
SERVIÇO - Workshop Sustentabilidade
Local: AUDITÓRIO MEZANINO
Data 23 de março
Informações e credenciamento:
http://plasticobrasil.com.br/pt/workshop-de-sustentabilidade
PLÁSTICO BRASIL – Feira Internacional do Plástico e da Borracha
Data: 20 a 24 de março de 2017
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Realização: ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos e ABIQUIM - Associação Brasileira da
Indústria Química.
Promoção e organização: Informa Exhibitions
Mais informações, acesse: www.plasticobrasil.com.br

Sobre a Plastivida – A Plastivida é o instituto socioambiental dos plásticos e atua
de maneira colaborativa, por meio da educação ambiental, para disseminar
informações precisas e científicas sobre os plásticos - suas propriedades,
aplicações, reciclabilidade, além do uso responsável e descarte adequado - a fim de
contribuir com o desenvolvimento social e ambiental. Para mais informações:
www.plastivida.org.br
Sobre o Instituto Brasileiro do PVC – O Instituto Brasileiro do PVC é uma
associação de classe que existe para reunir e promover conhecimento técnicocientífico sobre o PVC, com a crença de que através da sua versatilidade podemos
oferecer soluções sustentáveis para a saúde, habitação e bem-estar da sociedade.
Desta forma buscamos disseminar a correta percepção da sustentabilidade do PVC
na sociedade. Para mais informações: www.pvc.org.br
Sobre a Plástico Brasil - Uma iniciativa da ABIMAQ – Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos e da ABIQUIM – Associação Brasileira da
Indústria Química, com organização e promoção da Informa Exhibitions, a Plástico

Brasil será palco dos últimos avanços tecnológicos e tendências globais dos diversos
segmentos que compõem a cadeia produtiva do plástico: instrumentação, controle
e automação, máquinas, equipamentos e acessórios, moldes e ferramentas,
produtos básicos e matérias-primas, reciclagem, resinas sintéticas, serviços e
projetos técnicos e outros. Para negociar com esses players, o evento vai receber
uma visitação altamente qualificada de transformadores e profissionais de setores
consumidores, como como construção civil, automóveis e autopeças, agricultura,
móveis, eletrônicos, instrumentos médicos, vestuário e calçados, eletrodomésticos
e químico.
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