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Nos lixões, o resíduo é
armazenado sem nenhum trata-
mento ou cuidado. Os dejetos
ficam expostos, atraindo ratos,
baratas, insetos, e o chorume
(líquido formado a partir da
decomposição de matéria orgânica
presente no lixo) não é tratado,
contaminando o solo e a água.

Nos aterros sanitários, existe
tratamento do solo para impedir
que o chorume se espalhe. Além
disso, o lixo fica aterrado, e o gás
metano (liberado pela decom-
posição dos orgânicos) pode ser
utilizado para gerar energia.

Qual a diferença entre

lixões e aterros sanitários?

próprios instrumentos musicais. A
escola que tiver o melhor desem-
penho se apresentará no Auditório
do Ibirapuera ao lado do aclamado
maestro João Carlos Martins. “Além
disso, ONGs e escolas se cadastram
em nosso site para recolher as
embalagens e, em contrapartida,
devolvemos dois centavos por cada
uma”, afirma o gerente.

Outra importante mudança diz
respeito à logística reversa. Na prática,
significa que fabricantes, importa-
dores, distribuidores e comerciantes de
alguns materiais se responsabilizarão
pelo recolhimento e destinação ade-
quada de embalagens e outros resí-
duos pós-consumo. Neste caso, a lei
contempla as indústrias de pilhas e
baterias (já coletadas em muitas lojas e
supermercados), agrotóxicos, pneus,
lâmpadas e eletrônicos.

A Casas Bahia não precisou do
empurrão da lei e tomou iniciativa
em 2008, com o projeto Amigos do
Planeta, que já coletou 50 mil
toneladas de papelão, vidro, madeira
e metal, entre outros. Ao fazer a
entrega do produto, a embalagem já
é recolhida e encaminhada para um
centro próprio de triagem. O lucro
obtido com a venda desses materiais
é investido em projetos de educação
em parceria com o Instituto Brasil
Solidário, que atua especialmente
em escolas das regiões Nordeste,
Norte e Centro-Oeste. Somente nos
dois primeiros anos, 60 instituições
de ensino foram beneficiadas com
bibliotecas, capacitação de profes-
sores, computadores, máquinas foto-
gráficas e equipamentos para elabo-
ração de jornal impresso e trans-
missão de rádio.◆

Amigos do Planeta, da Casas Bahia, reverte lucro com venda de recicláveis para projetos de educação em parceria com o Instituto Brasil Solidário
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