
 

 

PLÁSTICO BRASIL 2019 TEM VARIEDADE DE TECNOLOGIAS E EQUIPAMENTOS PARA 
RECICLAGEM DO PLÁSTICO 

Feira oferece aos visitantes uma gama de fornecedores de máquinas voltadas para o 
processamento de resíduos plásticos de origem pós-consumo ou pós-industrial 

 

Tema de grande interesse da indústria do plástico, a reciclagem ganha destaque na Plástico 
Brasil 2019 – Feira Internacional do Plástico e da Borracha, de 25 a 29 de março, no São 
Paulo Expo. De acordo com a Fundação Instituto de Administração (FIA/USP), atualmente a 
indústria recicla 25% do plástico, em especial as embalagens, o que comprova o enorme 
potencial desta atividade. 

A programação do Parque de Ideias vai se engajar no tema. Além das palestras 
apresentadas no Especial Plastivida de Sustentabilidade, a TriCiclos, empresa de engenharia 
de economia circular aplicada, vai fazer a apresentação “Demanda Tecnológica para 
Plásticos Mais Sustentáveis”.  

A área de exposição da feira, por sua vez, reflete o constante investimento em pesquisa e 
desenvolvimento feito pelos fornecedores de máquinas voltadas para o processamento de 
resíduos plásticos de origem pós-consumo ou pós-industrial.  

Entre as grandes marcas que levam para a Plástico Brasil 2019 seus equipamentos e 
soluções voltados para operações primárias e secundárias, bem como para a separação do 
plástico, estão Seibt, Wortex, Wefem Extrusores, Tria do Brasil, Kie Máquinas, Shini, Rone 
Moinhos, Rocla, Lindner, Erema Plastic Recycling Systems, Erema Group, Atema e Steinert 

A Steinert destaca o separador Unisort Film, destinado à separação de plástico filme para 
reciclagem. O equipamento possui uma esteira de aceleração de alta velocidade que 
permite atingir 4,5 m/s, resultando em um rendimento de 50% a mais em relação aos 
sistemas convencionais. 

Dois equipamentos desenvolvidos para trabalhar com plásticos e materiais escuros também 
serão apresentados pela marca aos visitantes da Plástico Brasil 2019. O primeiro é o Unisort 
Black, usado para a separação de plásticos escuros. Já o Unisort Blackeye faz a separação 
de plásticos na cor preta por tipo, sendo o primeiro separador ótico lançado no mundo para 
esse tipo de aplicação.  

A Wortex Máquinas, fabricante de equipamentos para a indústria plástica, destacará na 
Plástico Brasil 2019 suas soluções de ponta para reciclagem. No estande da empresa, o 
visitante poderá conferir in loco novidades como a Linha Challenger Recycler Geração II, 
agora aprimorada, e a Linha Challenger Recycler Conical 55mm, de dimensões compactas 
e que estará em operação durante o evento.  



A Linha Challenger Recycler Geração II se destaca pela flexibilidade. Além da capacidade de 
processar somente materiais flexíveis ou rígidos, a máquina permite o trabalho com até 20% 
de rígidos agregados a flexíveis (filmes lisos, impressos, metalizados e multicamadas, entre 
outros). É possível reciclar variados tipos de termoplásticos, entre eles polietileno, 
polipropileno, poliestireno, policarbonato e ABS. A produtividade é de até 750 quilos por 
hora. 

A Linha Challenger Recycler Geração II recebeu uma série de aprimoramentos mecânicos e 
eletrônicos. As melhorias compreendem, por exemplo, avanços na degasagem de materiais 
altamente impressos. Um sistema opcional de dupla filtragem viabiliza o processamento de 
materiais com níveis maiores de contaminação. Segundo a empresa, a deterioração no 
processo de extrusão é o mínimo possível e o sistema de granulação garante maior 
rendimento e homogeneidade na produção. Desse modo, o resultado é material reciclado 
de altíssima qualidade obtido a ao menor custo de produção do mercado. 

Por sua vez, a Linha Challenger Recycler Conical 55mm, compacta (moinho e máquina 
ocupam 27 m2), proporciona uma solução ideal para reciclagem ao pé da máquina (aparas 
industriais limpas) de filmes lisos de polietileno e polipropileno. A capacidade de produção 
é de 90 quilos/hora, no trabalho com polietileno, e de 60 quilos/hora, no trabalho com 
polipropileno. O equipamento oferece baixíssimo consumo de energia aliado a 
processamento veloz e de alta qualidade. Um exemplar do equipamento estará em 
funcionamento no estande da Wortex Máquinas durante todo o período da feira. 

Além das variadas linhas de granulação/reciclagem, capazes de produzir até 2.500 
quilos/hora, em seu estande a Wortex também divulgará extrusoras, sistemas de 
seleção/preparação, linhas de lavagem e a gama de roscas e cilindros para máquinas de 
injeção, sopro e extrusão. Vídeos mostrarão equipamentos em operação e o 
funcionamento do complexo industrial da empresa, em Campinas (SP). 

Comprometida com a importância da reciclagem para a indústria de plástico, a Wortex 
investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento de novas soluções que tenham, 
principalmente, custo acessível a fim de viabilizar a reciclagem de diversos tipos de 
materiais. “São máquinas com elevado conteúdo tecnológico, que resultam em produtos 
confiáveis nas áreas de separação e materiais provenientes da coleta seletiva, sistemas de 
lavagem e extrusão, tais como sacos de lixo, sacos para embalagem de uma maneira geral, 
tubos de irrigação, madeira plástica, compostos de materiais de engenharia, entre outros”, 
ressalta Paolo De Filippis, diretor geral da empresa. 

 

Sobre a Plástico Brasil 

Uma iniciativa da ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
e ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química e Informa Exhibitions, a feira vai 
reunir mais de 600 marcas nacionais e internacionais, que representam os setores de 
máquinas, equipamentos e acessórios, matérias-primas e resinas, moldes e porta moldes, 
automação industrial e robótica, periféricos, entre outros produtos, serviços e soluções. 



Parte significativa das marcas expositoras é representada por 13 países: Alemanha, 
Argentina, Áustria, China, Estados Unidos, Hungria, Índia, Itália, México, Portugal, Taiwan, 
Turquia e Suíça, sendo que quatro deles – Alemanha, Áustria, China e Itália – participam 
com grupos de empresas reunidas em seus respectivos pavilhões. Mais de 60 entidades 
representativas nacionais e internacionais já garantiram seu apoio ao evento. 

São esperados mais de 45 mil visitantes, entre transformadores de plástico, compradores 
e demais profissionais da construção civil, alimentos e bebidas, embalagens, automóveis e 
autopeças, perfumaria, higiene e limpeza, farmacêuticos, entre outros, que vislumbram na 
Plástico Brasil a melhor oportunidade para se modernizar e competir num mercado em 
ascensão. 

A feira vai oferecer uma programação técnica com cerca de 80 horas de seminários, 
palestras e workshops, a maioria deles gratuita, como o Parque de Ideias, VDI Road Show, 
1º ABINFER BUSINESS CENTER – ABC 2019, PETtalk 2019, SEBRAE Móvel e o SMED (Single 
Minute Exchange of Die), demonstração de troca rápida de moldes sem qualquer interação 
humana, formato nunca apresentado em feiras setoriais na América Latina. 

Ao lado dos negócios, conhecimento e relacionamento, a Sustentabilidade é um dos pilares 
da Plástico Brasil 2019. A feira vai destacar uma série de ações que vão não só colaborar 
com a preservação do meio ambiente, mas também inspirar os fornecedores, 
transformadores e demais visitantes profissionais a replicarem tecnologias ambientalmente 
corretas em seus negócios. 

O credenciamento é gratuito e já pode ser feito no site da feira: 
https://www.plasticobrasil.com.br/pt/credenciamento.html. 

 

REALIZAÇÃO 

ABIMAQ - A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos representa 
cerca de 7.500 empresas dos mais diferentes segmentos fabricantes de bens de capital 
mecânicos, cujo desempenho tem impacto direto sobre os demais setores produtivos 
nacionais e está estruturada nacionalmente com a sede em São Paulo, nove regionais e um 
Escritório Político em Brasília. Muito além da representação institucional do setor, a 
ABIMAQ tem a sua gestão profissionalizada e as suas atividades voltadas para a geração de 
oportunidades comerciais para as suas associadas, realizando ações junto às instâncias 
políticas e econômicas, estimulando o comércio e a cooperação internacionais e 
contribuindo para aprimorar seu desempenho em termos de tecnologia, capacitação de 
recursos humanos e modernização gerencial. 

A ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química é uma entidade sem fins 
lucrativos fundada em 16 de junho de 1964, que congrega indústrias químicas de grande, 
médio e pequeno portes, bem como prestadores de serviços ao setor químico nas áreas de 
logística, transporte, gerenciamento de resíduos e atendimento a emergências. A 
associação realiza o acompanhamento estatístico do setor, promove estudos específicos 
sobre as atividades e produtos da indústria química, acompanha as mudanças na legislação 
e assessora as empresas associadas em assuntos econômicos, técnicos e de comércio 

https://www.plasticobrasil.com.br/pt/credenciamento.html


exterior. A entidade ainda representa o setor nas negociações de acordos internacionais 
relacionados a produtos químicos. 

Sobre a Informa Exhibitions  

A Informa Exhibitions, divisão de exposições globais da Informa PLC, permite que as 
comunidades em todo o mundo se engajem, experimentem e façam negócios, fornecendo-
lhes plataformas poderosas para se conectarem a regiões-chave e mercados verticais. O 
conhecimento do setor, aliado a uma abordagem inovadora e centrada no cliente, oferece 
aos clientes e parceiros da Informa Exhibitions a oportunidade de criar vantagens 
comerciais e acessar os mercados, tanto digital quanto presencial, 365 dias por ano. 

Sobre a Informa PLC 

A Informa PLC é um grupo líder internacional de serviços de informações entre empresas 
que opera em mais de 30 países. Nós criamos feiras lideradas por transações e eventos 
baseados em conteúdo, dados de especialistas, produtos de serviços de inteligência e 
marketing, bem como pesquisas acadêmicas e conteúdo acadêmico especialista orientado 
por referências. Nossos produtos e serviços ajudam empresas e profissionais a se conectar, 
aprender, fazer negócio e conquistar uma vantagem sobre a concorrência. A Informa é 
cotada na Bolsa de Valores de Londres e é membro do FTSE 100. 

 

PLÁSTICO BRASIL - Feira Internacional do Plástico e da Borracha 

Data: 25 a 29 de março de 2019  

Horário: Das 10h às 19h 

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – 
São Paulo – SP) 

Iniciativa: ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e 
ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química.  

Promoção e organização: Informa Exhibitions  

Expositores: mais de 600 marcas nacionais e internacionais  

Setores: máquinas; equipamentos e acessórios; matérias-primas e resinas; moldes e porta 
moldes; automação industrial e robótica; periféricos; entre outros produtos, serviços e 
soluções. 

Público: em torno de 45 mil visitantes/compradores 

Entrada: Gratuita para profissionais do setor, com credenciamento online 
(www.plasticobrasil.com.br) ou no local 

Mídias Sociais: facebook.com/plasticobr 

 

Informações para a imprensa 

http://www.plasticobrasil.com.br/
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