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A produção de lixo no mundo cresce

assustadoramente. Uma das causas é a

necessidade de manter a roda do consumo

girando. Quanto mais as pessoas compram,

mais a economia cresce e mais materiais

são descartados na natureza. Para atenuar

o problema, o Brasil elaborou o Plano

Nacional de Resíduos Sólidos, que

estabelece metas a serem atingidas tanto

pelas indústrias quanto por população e

governos. Conheça o cenário atual e alguns

exemplos de mudanças já implementadas.

cultura do

lixo
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Texto: Aggnes Franco

Qualquer pessoa com mais de 30 anos lembra-se do
tempo em que as coisas eram feitas para durar.
Esse conceito acabou. Hoje, é impossível falar de
resíduos sólidos sem questionar o rastro de sujeira
deixado pelas sociedades de consumo, que pro-

duzem 48 bilhões de toneladas de lixo por ano no mundo.
Só no Brasil, 188 toneladas de resíduos sólidos são cole-
tadas diariamente, de acordo com dados de 2008 levanta-
dos pelo MMA (Ministério do Meio Ambiente), sendo que
30% a 37% são recicláveis.

Segundo o mestre em Geologia Ambiental Mauricio
Waldman, a Grande São Paulo é a terceira maior metrópole
produtora de lixo no planeta, apesar de ter o 14° PIB (Pro-
duto Interno Bruto), o que parece um contrassenso. “Algo
está profundamente errado. Estamos jogando mais coisas
fora do que deveríamos”, declarou o pesquisador durante
conferência. Os governos pagam o ônus da má gestão
ambiental. Por ano, R$ 8 bilhões são desperdiçados no País
devido à falta de reciclagem, indica o Ipea (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada). E o número é crescente.

De acordo com a Abrelpe (Associação Brasileira de
Limpeza Pública e Resíduos Especiais), a geração de lixo
urbano sofreu aumento de 6,8% entre 2009 e 2010. “O
consumo de plástico cresceu 41 vezes em 40 anos. Estamos
virando o planeta plástico. E o uso de cobre (utilizado em
sistemas elétricos, de telefonia e na produção de tintas,
entre outros) cresceu 25 vezes, saltando de 400 milhões
para 10 bilhões de toneladas”, observa Waldman.

Para atenuar o problema, o governo federal aprovou em
2010, após 19 anos de tramitação pelo Congresso Nacio-
nal, o PNRS (Plano Nacional de Resíduos Sólidos), que está
em vigor e estabelece prazos para a adequação de todos os
setores sociais. A ideia é que cidades e regiões de Norte a
Sul se ajustem e organizem projetos estaduais, municipais e
conferências, como a realizada em 13 de junho na Funda-
ção Santo André, reunindo representantes das administra-
ções municipais, empresários e moradores da região.

As cidades que optarem por implementar planos regionais
– como no caso do Grande ABC, que se organiza através do
Consórcio Intermunicipal – terão prioridade no repasse de
recursos advindos da União, embora também possam elabo-
rar seus próprios planos de gestão integrada de resíduos sóli-
dos. O prazo para a entrega de tais projetos à União expirou
em agosto do ano passado, e até a ocasião apenas Santo
André, São Bernardo e Ribeirão Pires haviam cumprido a
meta, o que lhes facilitará a captação de recursos.S
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INCLUSÃO SOCIAL
O PNRS traz importantes

mudanças. Uma delas – inovadora
em termos mundiais – é a preocu-
pação com a inclusão social. O
plano fomenta a inserção de cata-
dores de lixo na cadeia produtiva e
formaliza a atividade. “O texto é
ótimo. Todo o plano foi elaborado
para apoiar as cooperativas de cata-
dores, mas a prática está sendo con-
trária. Eles (poder público e empre-
sas) alegam que os catadores não
têm competência para fazer a cole-
ta, e isso acaba indo para o setor
privado, o que, claro, atende a mui-
tos interesses”, diz Armando Octa-
viano Junior, presidente da Coope-
rativa Central do ABC. Segundo ele,
Ribeirão Pires, Mauá, São Bernardo,
Santo André e Diadema encami-
nham resíduos às cooperativas, mas
não há subsídios. “Na realidade,
fazemos o trabalho de graça. Cada
catador tira em torno de R$ 400 por
mês, que é o resultado da venda
dos resíduos. Isso sem falar nas
despesas fixas que todas as coope-
rativas têm. É difícil.”

O Semasa (Serviço Municipal de
Saneamento Ambiental de Santo
André) informa que, atualmente, os
resíduos da cidade são levados a
duas cooperativas do município:
Cidade Limpa e Coopcicla, que jun-
tas somam 54 colaboradores.

José Batista (Dedé), diretor finan-
ceiro da Cooperativa Cidade Limpa,
diz que 36 pessoas sustentam suas
famílias desta maneira. “A Prefeitura
cede o espaço e envia os resíduos.
O resto é com a gente”, revela.

O Semasa diz também que pre-
tende dobrar os postos de trabalho
nesses empreendimentos, além de
buscar parcerias para a aquisição de
equipamentos, a adequação dos
galpões e o intercâmbio com outros

departamentos da Prefeitura para
garantir a formação e gestão de
cooperativas e cooperados.

Já São Caetano não tem parceria
com cooperativas. “Encaminhamos
o resíduo para leilão, mas temos 25
pessoas em um programa para tria-
gem dos materiais. Trabalhamos
para identificar os catadores da
cidade e então formar uma coope-
rativa. Estamos iniciando conversas
com a universidade daqui para
fazer estudos de viabilização do
projeto. Portanto, não há como
definir prazos”, afirma Vitória
Garcia, responsável pela divisão de
resíduos sólidos do DAE (De-
partamento de Água e Esgoto de
São Caetano).
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LIXÕES
Outra ambiciosa meta da nova

política é erradicar os lixões em
todo o País, objetivo já cumprido
pelas sete cidades da região.
Entretanto, segundo o Ministério do
Meio Ambiente, 19,8% dos resíduos
ainda vão para lixões. “Acredito que
o governo precisará prorrogar o
prazo, porque não vejo possibili-
dade de todas as cidades do Brasil
cumprirem a meta até 2014”, afir-
mou Marcelo Furtado, diretor do
Greenpeace, durante a Conferência
de Mídia e Sustentabilidade, no Rio
de Janeiro. A Dia-a-Dia questionou
esta viabilidade com o ministério,
mas não obteve retorno até o
fechamento desta edição.

RECICLAGEM
O governo federal não definiu a

quantidade mínima de lixo seco a ser
coletada ou reciclada, mas os muni-
cípios devem estabelecer suas metas.
Santo André, que recolhe 370 mil
toneladas por ano, e que já reciclou
15% do lixo retornável, hoje enca-
minha para reciclagem apenas 8%,
mas pretende ampliar para até 20%
nos próximos anos. Em 2012, a
cidade gastou R$ 52 milhões com
coleta, tratamento e destinação final
de lixo úmido.

São Caetano, por sua vez, recolhe
73 mil toneladas de lixo por ano, mas,
de acordo com Vitoria Garcia, o
município não tem estimativa de gas-
tos. Apenas revelou que recicla 4,5%
do material descartado e pretende
encaminhar o lixo verde (de podas,
por exemplo) para compostagem.

Já Diadema coleta 1.300 toneladas
de lixo anualmente e recicla apenas
1,2% deste total, por meio de duas
cooperativas. As demais cidades do
Grande ABC foram procuradas pela
Dia-a-Dia, mas não se pronunciaram.

Quanto aos resíduos da cons-
trução civil, obras de grande porte,
como casa ou edifício, já eram obri-
gadas a dar destino adequado aos resí-
duos por meio da resolução n° 358/05
do Conama (Conselho Nacional de
Meio Ambiente). Entretanto, as peque-
nas reformas domésticas também
merecem atenção, e a maioria dos
municípios parte da estaca zero nesse
quesito. “Estamos mal nesta área.
Santo André já teve uma pequena
fábrica que fazia pedras, blocos e ban-
cos de jardim reaproveitando as
sobras da construção civil. Não há
mais. Temos estações de coleta na

Lançamento do programa Cidade Limpa

em Mauá; município encaminha resíduos

a cooperativas, mas não há subsídios

Orlando Filho 15/3/2013

LLiixxoo nnoo CCóórrrreeggoo

CCaassssaaqquueerraa,, eemm

SSaannttoo AAnnddrréé

Claudinei Plaza 28/3/2012
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cidade, que serão ampliadas. A ideia
é que, a cada um quilômetro de dis-
tância das casas das pessoas, elas
tenham um posto de coleta. Faremos
uma grande estação de triagem no
nosso aterro sanitário para reutilizar
todo esse material. Acredito que em
no máximo dois anos já teremos isso
pronto”, afirma o diretor-geral do
Semasa, Ney Vaz Júnior.

INCINERAÇÃO
Polêmicas sempre surgem na

região, dada a importância do tema.
A protagonista da vez é São
Bernardo, que encabeça a lista de
municípios da região a favor de
incineradores, que queimam lixo e
promovem poucos empregos, apesar
de gerar energia. De acordo com
especialistas, lixo não existe, pois

todo resíduo sólido gera recursos. Os
catadores sabem disso há muito
tempo. “A incineração é muito cara,
envolve milhões de reais. É um des-
perdício, porque o plástico, por
exemplo, pode ter sete ‘vidas’ (ser
reciclado sete vezes), e ao invés de o
reaproveitarmos, usamos ainda mais
matéria-prima. Além disso, como
haverá concessão, a Prefeitura estará
presa por 20 ou 30 anos. Não há
como voltar atrás”, afirma Jutta
Gutberlet, doutora em Geografia
Humana e especialista em desen-
volvimento sustentável comunitário.

Para Jutta, quando a Prefeitura
opta por incineradores, muitos jo-
vens perdem oportunidade de traba-
lho, o que acaba influenciando nos
índices de violência do presente e do
futuro. “As cooperativas criam mui-

tos postos de trabalho, os incine-
radores não. Essas organizações tam-
bém recuperam muita gente. Os
políticos deveriam passar um dia em
uma cooperativa para saber o que
realmente acontece ali”, provoca.

A Usina Verde (nome da incinera-
dora a ser construída no antigo lixão
do Alvarenga), que será erguida
através de parceria público-privada,
poderá operar a partir de 2015, e
será capaz de gerar cerca de 20
megawatts por hora, que serão desti-
nados à iluminação pública. O custo
estimado é de R$ 350 milhões. A
Prefeitura de São Bernardo preferiu
não comentar o assunto.

LOGÍSTICA REVERSA
A nova lei abrange também a

produção e o descarte de embala-
gens, que deverão ser obrigatoria-
mente recicláveis, o que já mudou
o impacto socioambiental de mui-
tas empresas. Um exemplo da nova
postura no mercado é o trabalho da
marca de refrescos Tang, da empre-
sa Mondelez Brasil. “O material la-
minado é o único possível para
armazenar o produto, mas não
tinha condução adequada. Em
parceria com a Wise Waste (empre-
sa que trabalha com novas tecnolo-
gias para reciclagem), desenvolve-
mos uma tecnologia capaz de pro-
duzir resina a partir das embala-
gens. E agora a resina está se trans-
formando em flautas, que serão
usadas pelas crianças que fazem
parte do programa Reciclar é
Show”, relata Théo Vieira, gerente
de marketing da marca.

A iniciativa envolverá mais de
50 mil crianças de 100 escolas
públicas de todo o Brasil – dez
delas em São Bernardo – em um
programa que ensinará os estu-
dantes a confeccionar e tocar seus

Tang transforma resíduos em instrumentos musicais, sob a batuta do maestro João Carlos Martins

André Henriques 17/4/2013
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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

Casas Bahia/Divulgação
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