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ABSTRACT: 

The sustetabilidade concept has been widely propagated in recent times and, since then, has become 

prominent in business and is closely linked to social responsibility, which brings a competitive advantage in the 

market. The industry has also advanced in this direction by using recycled raw material for their production. A good 

example is the textile industry, which can use PET bottles processed in the form of wires, and employ in their 

products. This brings an economic gain in obtaining raw materials, cheaper than normally marketed, as well as 

saving energy and water during its transformation process. Concomitantly, such use in the textile industry also 

brings social benefits, in relation to social inclusion that would be promoted by processing the waste pickers, 

responsible for the initial part of the recycling process - recovery - enabling a source of income. In addition to this 

segment, it is proposed to form a group of women to act in the second stage of the recycling process - the revaluation 

- preparing recyclable more specifically to the industry. This phase is very importance in view of providing a source 

of employment and income for women in the community. In succinctly, this project proposes to combine industrial 

interests to socio-environmental view of the principles of sustetabilidade as well as social and environmental 

responsibility by promoting employability and promoting social inclusion. The project has already obtained 

favorable results with the acceptability of the textile industry and the waste pickers. 
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DESENVOLVIMENTO DE INTERELAÇÕES PARA ESTABELECIMENTO DA 
RECICLAGEM DE PET NA INDÚSTRIA TÊXTIL 

 
RESUMO: 
O conceito de sustetabilidade tem sido bastante propagado nos últimos tempos e, desde então, passou a ser destaque 
no meio empresarial e está intimamente ligado a responsabilidade social, o que traz uma vantagem competitiva no 
mercado. A indústria também tem avançado nesse sentido ao utilizar matéria-prima reciclada para sua produção. Um 
bom exemplo disso é a indústria têxtil, que pode usar garrafas PET processadas em forma de fios, e empregar em 
seus produtos. Isso traz um ganho econômico na obtenção da matéria-prima, mais barata do que a comercializada 
normalmente, bem como na economia de energia e àgua durante o seu processo de transformação. 
Concomitantemente, tal uso na indústria têxtil também traz benefícios sociais, no que concerne à inclusão social que 
seria promovida pelo beneficiamento aos catadores de recicláveis, responsáveis pela parte inicial do processo de 
reciclagem – a recuperaçao -, potencializando uma fonte de renda. Além deste segmento, propõe-se a formação de 
um grupo de mulheres para agir na segunda fase do processo de reciclagem - a revalorização - preparando mais 
especificamente o reciclável para a indústria. Esta fase é de grande importância tendo em vista que proporciona uma 
fonte de trabalho e renda às mulheres da comunidade. Em suma, este projeto se propõe a aliar os interesses 
industriais aos sócio-ambientais, atendendo aos princípios da sustetabilidade, bem como da responsabilidade sócio-
ambiental, fomentando empregabilidade e promovendo inclusão social. O mesmo já obteve resultados favoráveis 
com a aceitabilidade da  indústria têxtil e dos catadores de recicláveis.  
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1. Introdução 
 

Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são termos que tem sido utilizado de forma recorrente pelas 
mais diversas áreas. Conjuntamente, estes termos pregam no âmbito ambiental um consumo consciente, com o 
mínimo possível de degradação do meio ambiente, afim de não afetar as necessidades das futuras gerações. Contudo, 
tais termos se tornam mais abrangentes a medida em que agregam aspectos sociais,econômicos, dentre outros. Para 
alcançar os objetivos trazidos pelos conceitos acima, alguns instrumentos legais, políticos e educacionais são de 
suma importância. Dentre eles, podemos citar a reciclagem, também por ser um dos mais conhecidos pela população.            
 O ato de reciclar está intimamente ligado à questão da sustentabilidade, uma vez que se propõe a 
transformar resíduos convertendo-os em matéria prima para processo, trazendo impactos positivos do ponto de vista 
econômico, social, e ambiental. Mais especificamente, a reciclagem também se mostra importante por trazer 
benefícios como a diminuição do uso do espaço em aterros sanitários. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos - 
estudo feito pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe, 2011), a 
média de lixo gerado por pessoa no país foi de 378 quilos (kg) em 2010, valor 5,3% superior ao de 2009 (359 kg). E, 
no entanto, apenas 14% da população brasileira são atendidos pela coleta seletiva, segundo dados do CEMPRE – 
Compromisso Empresarial para a Reciclagem. Há também uma diminuição da extração de matéria prima e, para 
alguns materiais, menor gasto energético. Porém, os benefícios da reciclagem tem ainda representatividade na área 
social, por se tornarem uma nova fonte de trabalho, captando uma mão de obra que talvez estivesse ociosa. Têm-se 
então, a geração de renda para os catadores de recicláveis.  

A junção desses termos- sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e reciclagem- tem alterado ações e 
hábitos individuais e coletivos. Seguindo tal tendência, estão as indústrias e empresas que tem se preocupado cada 
vez mais em promover ações que empreguem tais conceitos. Um exemplo disso é a indústria têxtil, que tem cada vez 
mais feito o uso de garrafas PET reciclado na produção de tecidos e malhas, cerdas, monofilamentos e cordas. De 
acordo com  Eleandro(2001), dessa forma a indústria que economiza na obtenção de matéria prima, ainda economiza 
com a reciclagem ao utilizar apenas 0,3% da energia para a produção da resina virgem e 30% na produção do 
poliéster reciclado. Tendo este cenário em vista, é que foi percebida a possibilidade da criação de um elo entre 
indústria e comunidade, onde haveria uma relação mutualística entre os mesmos.  

O presente trabalho é embasado na Lei 12.305 de 2 de Agosto de 2010 –  na qual é instituída a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos -, que estimula a criação deste elo, assim como a inclusão social dos catadores de 



4 
 

materiais reutilizáveis e recicláveis e na necessidade de criação de artifícios que executem a coleta seletiva nas 
cidades brasileiras. 

 

 

2. Objetivos 
  
O presente trabalho tem como objetivos promover a coleta seletiva na região, diminuir a quantidade de 

resíduos sólidos, gerar trabalho e renda à comunidade, promover a aliança entre Indústria e Comunidade, bem como 
ações de economia verde e propagação de consciência ambiental no âmbito familiar.  

 
 
3. Metodologia 
 
O trabalho inicialmente contou com uma observação da conjuntura geral da cidade e da comunidade do 

Planalto PICI, em questão e do mercado existente. Posteriormente, foi feita uma análise desta situação e foram 
destacadas as necessidades envolvidas para a implantação da coleta seletiva inicialmente em um bairro, vizinho ao 
Campus do PICI onde se localiza a Universidade Federal do Ceará.  

Foi então, realizada uma ação de educação ambiental para a promoção da coletiva seletiva, e a mesma foi 
desenvolvida e ainda o é pelo grupo PET -Conexões de Saberes- Engenharia Ambiental, que é um programa que 
permite associar a participação acadêmica a um canal de comunicação e interação entre a Universidade e os 
assentamentos urbanos populares.  

Posteriormente, foi visto que se a comunidade pudesse ser beneficiada concomitantemente ao meio 
ambiente esta seria uma importante aliada, e logo, foram vistos mecanismos que estimulassem essa participação e 
que gerassem renda à população, tendo em vista que a população do bairro apresenta baixa renda. Entre as possíveis 
linhas, optou-se pela produção de fios de garrafas PET.  

A captação destas garrafas necessita de certa regularidade na quantidade adquirida, sendo necessário o 
estabelecimento de parceria com cooperativas ou associações de catadores de recicláveis. Do ponto de vista social, 
os catadores passam a ter uma fonte segura de renda e a indústria a garantia de matéria prima.   

Foi realizada então uma pesquisa de aceitabilidade dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis para 
a criação de uma associação de catadores, a fim de apoiar a criação da mesma para, posteriormente, fomentar a 
parceria entre esta e a indústria.  

De forma conjunta, o projeto pretende também fomentar a criação de um grupo de mulheres de economia 
verde, que atuaria na etapa de revalorização do material reciclável. Sendo de suma importância também pelo papel 
social que isto geraria por proporcionar uma fonte de trabalho e renda às mulheres da comunidade, sem que estas 
saiam de casa, permitindo que as mesmas ainda possam exercer seus papéis de dona de casa e mães, tendo em vista, 
também, que estas, muitas vezes, são responsáveis pelo sustento da própria família e teriam no projeto uma 
oportunidade de sair da situação de vulnerabilidade social em que se encontram. A proposta da formação de um 
grupo de mulheres é ainda favorável por contribuir para a propagação do ecofeminismo construtivista, uma tendência 
em formulação e ascensão, no meio urbano, que afirma que a mulher possui uma maior sensibilidade à causa 
ambiental,  e que propaga a consciência ambiental no âmbito familiar, possibilitando assim a concretização de uma 
consciencia ambiental.  

 
 
4. Resultados  
 
Como para a geração de matéria prima para a indústria deve ser regular, foi então iniciado o apoio à 

formação de uma associação de catadores de recicláveis para que esta forneça de forma constante o resíduo. Tal 
associação se situará no bairro próximo à Universidade Federal do Ceará e contará com o apoio da mesma. 

Para a implantação desta houve então uma pesquisa de  aceitabilidade dos catadores de recicláveis, e os 
resultados desta se encontram no gráfico abaixo. 
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Figura 1. Aceitabilidade para a formação de uma associação de catadores de recicláveis no bairro 

Planalto PICI, Fortaleza-CE 
 
Como pode-se constatar, a aceitabilidade foi considerada alta e suficientemente relevante para que fosse 

dada continuidade ao projeto.  
Como segunda fase do projeto, iniciou-se então as negociações acerca do terreno para a implantação do 

projeto e a mesma já está se encontra em estado avançado. 
Em um terceiro momento, uma manifestação positiva por parte da indústria mostrou-se necessária para que 

o projeto tivesse embasamento. Então, foi dado o início às pré-negociações com uma indústria têxtil, da região, de 
significativa importância e obteve-se o apoio confirmado, onde a mesma se comprometeu a comprar o produto 
gerado e a ajudar na execução da implantação do projeto, incluindo a formação do grupo de mulheres de economia 
verde. 

 
 
5. Conclusão 
 
Com a consolidação do projeto de implantação de uma cooperativa de catadores na comunidade Planalto 

PICI, fomentada pelo grupo PET Engenharia Ambiental, será dado um grande passo para o estabelecimento da coleta 
seletiva no bairro, reduzindo assim o envio de matérias recicláveis ao aterro sanitário, pois segundo a legislação 
vigente do país, que se mostra na Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, os mesmos devem ser criados, ou a cidade 
deverá ter uma redução de incentivos financeiros por parte do governo federal.  

O trabalho visa também a geração de renda à população carente, tanto aos catadores de recicláveis como às 
mulheres que poderão assumir participação na geração de renda da família, ainda alcançando a sua autonomia 
financeira. Tudo isto, não deixando de englobar a questão ambiental, propagar o conceito de sustentabilidade ao 
oferecer um produto ambientalmente correto e ser benéfico à indústria, levando-a a exercer seu papel socioambiental 
e ainda obter lucros com o mercado de consumidores conscientes que cresce constantemente. 
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