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O
lixo
que
não é lixo
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O casal Erich e Ana Luiza
com seu cão Pavê e objetos
caseiros que retratam o
consumo excessivo típico
da classe média paulistana

Novos hábitos nas residências
impulsionam a grande onda da
reciclagem, indispensável na luta
contra o aquecimento global
texto sérgio adeodato
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mbalagens de alimentos e produtos de
limpeza, caixas, brinquedos, bolas de
futebol americano e basquete. Sobram
pilhas de roupas, cabides, baldes, garrafas, livros de todo tipo. E também sacolas, mochilas, monitores antigos de computador,
celulares. Isso sem falar dos móveis, quadros e
objetos de decoração diversos, lâmpadas, martelo,
pregos, panelas e eletrodomésticos em geral. Ufa!
Por entre a talha doméstica, o sufoco do casal
paulistano Erich Burger e Ana Luisa Beall – e
seu inseparável cão, o Pavê – retrata algo mais
que o nível de consumo típico da classe média
brasileira. Revela a quantidade do lixo que produzimos todos os dias e o tamanho do desafio
de encontrar soluções para evitar seus efeitos ao
meio ambiente e à saúde.
Ao reunir na sala de estar uma amostra de tudo
o que tem em casa, no bairro do Jardim Aeroporto,
em São Paulo, a dupla descobriu que o amontoado
poderia ser ainda maior, caso não tivesse o hábito
de evitar exageros no consumo. Mas o conforto da
vida moderna, aliado à correria nas cidades, cria
necessidades difíceis de despachar. “Travamos
uma cruzada contra a cultura do descartável, mas
não dispenso caprichos, como minha coleção de
camisetas e os acessórios que sempre compro para
a bike”, conta Burger, administrador de empresas
que descobriu um novo campo de trabalho. No
escritório, poltronas de pneus usados e lixeiras e
mesas produzidas com caixas de leite descartadas
após o consumo dão pistas sobre a sua principal
atividade profissional: a reciclagem do lixo – ou
seja, o reaproveitamento do que jogamos fora em
nossas casas como matéria-prima para a fabricação de novos produtos nas indústrias.
Após viajar para a Alemanha e a Austrália,
Burger trouxe um novo modelo de lidar com o lixo,
que começa a ser empregado em condomínios
residenciais de São Paulo. “Lá fora vi cenas que
pareciam utópicas, como pessoas lavando potes

"Lá fora vi cenas que pareciam
utópicas, como pessoas
lavando potes de iogurte antes
de jogar na lixeira"
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de iogurte antes de jogar na lixeira”, conta o administrador. Ele montou a empresa Recicleiros,
voltada para organizar a reciclagem em grandes
eventos e facilitar a vida de moradores que querem achar um caminho ecológico e socialmente
adequado para seus resíduos. “Nosso trabalho
começa por despertar a responsabilidade de cada
um em fazer a sua parte”, explica Burger.

Resíduos com selo verde
O método inclui um kit com cartilha para
conscientização dos condôminos e montagem de
uma central para receber separadamente resíduos
secos e orgânicos, além do treinamento das empregadas domésticas, zeladores e outros funcionários do prédio. Com um detalhe que faz toda
a diferença: a separação criteriosa de plásticos,
vidros, papéis, latas e outras embalagens, lavados
após o consumo, garante a qualidade do que é
encaminhado para a cooperativa de catadores.
No trabalho de “limpar” o lixo, a conta de água
do prédio é monitorada para evitar o consumo
além da média. Caso necessário, os moradores
economizam no banho para seguir praticando a
boa reciclagem. Além de evitar riscos de manuseio pelos catadores, o material limpo permite
melhores preços de venda e, consequentemente,
maior renda para as cooperativas. Os resíduos
ganham um selo verde, conferido pela Recicleiros,
assegurando a aplicação dos critérios. “No fim das
contas, o objetivo é promover o desenvolvimento
socioambiental e diminuir o lixo que vai para os
aterros sanitários”, afirma Burger.
No condomínio de alto padrão Prince of
Kronberg, no bairro de Moema, em São Paulo,
capital, palco do primeiro projeto desse modelo,
o lixo que deixa de ser levado pelos caminhões
da prefeitura ocupa espaço nobre na garagem.
“Temíamos a reação dos moradores a algo que iria
custar dinheiro e poderia ser difícil, mas a adesão
foi total”, revela Gilberto Massarente, síndico
do edifício. Tudo começou quando o Corpo de
Bombeiros proibiu lixeiras nas escadas do prédio,
levando os condôminos a decidir pela separação
dos materiais recicláveis, sem misturá-los com
a sujeira que causa mau cheiro. Os resíduos
são inicialmente armazenados nas residências
em sacolas confeccionadas pelas costureiras da
ONG Aldeia do Futuro. Como acontece nos
hotéis para as camareiras arrumarem o quarto,
os apartamentos daquele edifício colocam uma
plaqueta na porta solicitando a coleta do lixo

No painel “Carlão”,
criação do artista plástico
Vik Muniz, a coleta do
lixo reciclável com suas
dimensões sociais
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O destino do lixo reciclável

reciclável. Tudo é estocado em compartimentos
especiais na garagem. Lâmpadas, pilhas, óleo
de cozinha e todos os objetos sem contato com
restos orgânicos são reaproveitados. O material
vai para a Cooperativa Planeta Verde, na qual
quatro famílias fazem a separação dos diferentes
materiais, ganhando cada uma R$ 400 mensais
com a venda para depósitos de sucata.
“O modelo chama a atenção pela simplicidade e pelo caráter didático”, afirma o síndico, ao
admitir que antes não se importava com o que
jogava fora. Hoje tem orgulho de ver faxineiros
como agentes ambientais, moradores que trazem
resíduos do trabalho para juntar aos do edifício e
crianças que crescem com uma nova consciência
sobre o lixo. O condomínio paga R$ 300 mensais
pelo serviço, “o que é muito pouco a contar pelos
ganhos ambientais e sociais”, avalia Massarente,
propondo que a prefeitura ofereça redução de impostos para que a ideia se multiplique por outros
edifícios da cidade, com economia de custos para
o serviço de coleta municipal.

Material

usos

Sacolas, embalagens,
brinquedos e objetos plásticos

Triturados e derretidos, voltam como matéria-prima nas
indústrias para fazer novos produtos

Caixas de leite e suco

O papel contido na embalagem se transforma em papel
reciclado para caixas de papelão ou para escrever e
imprimir. O plástico vira parafina e o alumínio assume a
forma de lingotes para uso em latas e outros produtos.
Papel, plástico e alumínio unidos podem compor placas
para a construção civil

Tubos de creme dental

Moídos e prensados, se transformam em placas para fazer
móveis, divisórias ou painéis para a construção civil

Papel e papelão

Retornam para as fábricas e viram papel
de embalagens ou para escrever e imprimir

Latas de aço

São usadas para fazer novas latas ou compor produtos
à base de aço, como automóveis

Latas de alumínio

Transformam-se em lingotes para a produção de novas
latas ou objetos metálicos para diversos fins

Garrafas PET

Recicladas como fibras para uso em cordas, vassouras,
carpetes e tecidos. São usadas para fazer resinas e tintas
ou novas garrafas

Pilhas e baterias

Os componentes químicos e metais, separados,
são usados para fazer novos produtos

Eletrodomésticos

O metal e o plástico das peças são reaproveitados
pelas indústrias

Computadores e celulares

Computadores velhos podem ser doados para reutilização
em projetos sociais ou desmontados para aproveitamento
dos metais, plásticos e outros componentes. Celulares se
transformam em novos objetos metálicos

Menos matéria-prima virgem

fotos: samara assi/horizonte

No condomínio Prince of Kronberg, em Moema,
São Paulo, o lixo tem tratamento nobre.
Os resíduos são armazenados em sacolas e estocados
em compartimentos especiais na garagem
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Somadas, pequenas ações podem definir o
futuro do planeta. Não podemos crescer economicamente nos mesmos padrões dos países ricos.
Eles concentram 20% dos habitantes da Terra e
consomem 60% de toda matéria industrial. Em
20 anos, a população mundial cresceu 40%, mas
o consumo de plástico aumentou 200%. O de
cimento, 77%. É um ritmo insustentável, contra o qual surgem novos hábitos, tanto em casa
como nas empresas. Nas indústrias, a reciclagem
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Eles estão estrategicamente instalados no saguão do
Conjunto Nacional, edifício da avenida Paulista no
qual transitam 30 mil pessoas por dia. No coração
da maior metrópole do país, Dom Quixote, Sancho
Pança e o Cavalo Rocinante – personagens do
romance de Miguel de Cervantes, lançado há
400 anos – apresentam formas típicas do século 21.
Foram “esculpidos” com materiais do lixo: latas de
bebida, papel, restos de plástico e outras sucatas.
A obra espelha o trabalho da Cooperaacs (Cooperativa
de Arte Alternativa e Coleta Seletiva), responsável pela
coleta do lixo reciclável gerado naquele condomínio.
Os cooperados também recolhem resíduos em
eventos, vendendo os materiais para indústrias ou
reaproveitando-os em obras de arte e projetos de
decoração em shopping centers. “Quixote e Sancho
representam as lutas diárias e o ideal perseguido
com esperança e trabalho”, afirma Vilma Peramezza,
idealizadora do projeto. A obra foi concebida pelo
artista plástico Silvio Galvão, à frente de uma equipe
de 12 artesãos, que trabalharam para dar um exemplo
de como a arte tem o poder de sensibilizar
a população para novas atitudes em favor do
meio ambiente.
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a reciclagem contribui contra o
aquecimento global ao reduzir o
consumo de energia das indústrias
montanhas de objetos às vezes inúteis em casa,
já não está de braços cruzados. Começa a usar a
sua força de compra para garantir um futuro mais
limpo para o planeta. Preferir produtos e embalagens que podem ser reciclados é um caminho
que fará a diferença.
Especialistas que buscam alternativas para os
resíduos urbanos dizem que a tarefa é uma responsabilidade de todos – do governo, das empresas e
da população. Separar o lixo reciclável em casa é o
ponto de partida para movimentar toda uma cadeia
que depende dos materiais para o sustento. São
depósitos de sucata, empresas de coleta domiciliar,
indústrias recicladoras que transformam papel,
plástico, aço e alumínio em nova matéria-prima
e as fábricas que absorvem esses materiais para

Os aterros
sanitários podem
gerar energia
elétrica a partir
de resíduos
orgânicos,
como o Aterro
Bandeirantes,
em São Paulo

o que foi usado
DOM QUIXOTE
2.000 latinhas de Coca-Cola
2.000 lacres de latinha
30 quilos de papel
Sobras de isopor
SANCHO PANÇA
4.000 tampinhas de garrafa de cerveja
10 quilos de retalhos de pano
120 câmaras de bicicleta
30 quilos de papel
Sobras de isopor
CAVALO ROCINANTE
200 metros de barras e sucatas de ferro
150 quilos de plástico duro e sucatas diversas
3.000 lacres de plástico para fixação das peças
Pente, escovas, brinquedos, manequim,
liquidificador, vassouras, relógio, óculos,
medalha, pincel, lanterna, filtro, teclado de
computador, calota, chapéu, cabo de guitarra,
bomba de descarga e ferro de passar roupa

ANTONIO MILENA/AE

Arte conscientiza população

substitui o uso da matéria-prima virgem, como o
petróleo, sempre extraída da natureza com impactos ambientais. Em tempos de aquecimento
global, separar o lixo é importante porque diminui
a quantidade de resíduos despejada em aterros
e lixões, onde há liberação de metano – um dos
gases de efeito estufa. Recebendo menor volume
de materiais reaproveitáveis, os aterros sanitários
– uma solução cara – têm maior vida útil. São
utilizados por mais tempo, recebendo o depósito
dos resíduos orgânicos em sua maior parte. Com
novidades: aumenta no Brasil o número de aterros
com sistema que transforma os gases em energia
elétrica, evitando a emissão para a atmosfera.
Além disso, a reciclagem contribui para frear
o aquecimento global, ao reduzir nas indústrias
o consumo de energia, muitas vezes gerada por
combustível fóssil que emite carbono. Dos automóveis ao xampu, do papel de imprimir aos
alimentos – praticamente tudo que consumimos
envolve na sua fabricação o uso de energia, água,
substâncias poluentes e recursos naturais que
nem sempre percebemos. E o consumidor, com
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fazer os novos produtos que chegam às vitrines.
A cadeia da reciclagem movimenta R$ 10 bilhões
por ano no Brasil. “Teria potencial para crescer
muito mais, levando em conta a quantidade de
materiais que poderia ser reaproveitada, mas vai
para os aterros”, ressalta André Vilhena, diretor do
Cempre (Compromisso Empresarial para Reciclagem). “Para melhorar o quadro, precisaríamos de
incentivos econômicos, como o alívio de tributos
para quem pratica a reciclagem.”

As cooperativas de catadores
Novas tecnologias são desenvolvidas para
ampliar a reciclagem. Um exemplo é o método
concebido no Brasil, pioneiro no mundo, para

recuperar todos os materiais – o plástico, o alumínio e o papel – contidos nas embalagens longa
vida, as caixas de suco, leite e outros alimentos.
As embalagens também podem ser reaproveitadas
inteiras, transformando-se em base de vassouras
e chapas para móveis e construção civil. Placas
também são produzidas com tubos de creme
dental reciclados e é cada vez maior o leque de
aplicações para as garrafas PET, usadas para
fornecer resinas de tintas e fibras para tecidos e
fios plásticos para diversos fins.
Há todo um mundo em evolução por trás da
reciclagem, com destaque para a força de trabalho que impulsiona a atividade. Os personagens
mais importantes são os catadores de materiais
recicláveis. No Brasil, eles já somam 800 mil,
sendo responsáveis por 60% dos resíduos reciclados no país. Organizados em cooperativas, uma
parte dos tradicionais carroceiros que transitam
nas ruas das cidades se profissionaliza, é mais
respeitada e assume novo perfil. Em Curitiba, na
Unidade de Valorização de Recicláveis, Antônio
Ângelo Prates achou na esteira da reciclagem a

sxc

Cresce o comércio global de lixo
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A polêmica sobre o recente episódio que
envolveu o lixo de plástico exportado da
Inglaterra para reciclagem no Brasil coloca
em evidência um problema que é mundial:
o comércio de resíduos entre fronteiras.
No caso brasileiro, foram recebidas (e
devolvidas) 1,4 mil toneladas de materiais que
incluíram restos de embalagens, televisores e
computadores velhos, mas também banheiros
químicos, fraldas sujas e até camisinha.
Embora o Brasil tenha lixo reciclável
suficiente para abastecer as suas indústrias,
a importação acontece porque lá fora os
materiais são separados do lixo com critérios
que garantem maior qualidade para o retorno
às fábricas – fator que significa também
melhores preços de venda. O procedimento
é autorizado por lei, mas não para o caso da
importação de materiais tóxicos, perigosos
ou contaminados com sujeiras que possam
causar danos à saúde. A questão é controlada
pela Convenção de Basileia, ratificada por 170

países. Segundo dados da convenção, foram
geradas no mundo 300 milhões de toneladas
de lixo em 2000, sendo 2% exportadas.
Desse total, 90% eram resíduos perigosos – a
maior parte chumbo vendido para reciclagem.
Entre 1993 e 2001, o volume transportado
entre fronteiras aumentou de 2 milhões de
toneladas para 8,5 milhões de toneladas
anuais. Uma quantidade significativa desse
e de outros resíduos vai para os países mais
pobres, principalmente na África e na Ásia,
onde as leis sobre o tema são frouxas. Uma
das preocupações atuais é a sucata de
produtos eletroeletrônicos, especialmente
computadores e celulares, que contêm
substâncias tóxicas. O resíduo é enviado
para reaproveitamento em países como
Índia e China, mediante métodos altamente
poluentes, com risco para a saúde. Em todo o
mundo, são descartados por ano 50 milhões
de toneladas de resíduos eletrônicos – e não
mais que 10% são reciclados.

fotos: andré pessoa/

o brasil é pioneiro na
recuperação de todos os
materiais contidos nas
embalagens longa vida

chance de se livrar das drogas, sustentar a família
e ter uma vida digna. “Cheguei a perder tudo e
ficar na sarjeta”, conta o catador, que hoje recebe
R$ 400 selecionando na cooperativa os resíduos
separados pela população.
A Coopamare, em São Paulo, hoje com 80
associados e mais 120 catadores independentes,
é a cooperativa mais antiga do Brasil. Criada em
1989, processa 200 toneladas mensais de materiais recicláveis. É uma chance de qualificação:
“Quero dar ao meu filho a vida que não tive na
infância”, diz a baiana Zeneide da Silva Santos,
atenta à tela do computador. Conectada à internet, a catadora descobriu um mundo novo nos
cursos da Estação Digital, na Caec (Cooperativa
de Catadores Agentes Ecológicos de Canabrava),
em Salvador. O local foi instalado para absorver
uma parte do grupo que atuava em condições
precárias no antigo lixão da capital baiana. “Éramos discriminados e ninguém chegava perto da
gente”, recorda-se Cícero da Silva, que viveu 15
anos no lixão e hoje é presidente da comissão de
ética da cooperativa.
“O sucesso desse trabalho depende da
consciência para a separação de resíduos nas residências”, afirma João Carlos David, presidente

Antônio Ângelo Prates, de Curitiba, achou na esteira de reciclagem
a chance de se livrar das drogas, sustentar a família e ter uma vida
digna. Zeneide da Silva Santos, catadora de Salvador, descobriu a
internet nos cursos da cooperativa que frequenta
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Coloca tudo
em sacos
que são
recolhidos
pelo
lixeiro

25%
5%
Direciona o lixo
seco à reciclagem
e encaminha o
orgânico para a
compostagem
(transformação
em adubo)

3%
Não se
preocupa
com a
questão

Separa o
que é lixo
reciclável

405 cidades brasileiras selecionam o lixo

Fonte: Ibope/WWF (2008)

Evolução da reciclagem no Brasil
(% do total de resíduos urbanos)
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Para onde vai o lixo que não é reciclado
54,9%
Destinação adequada
(aterro sanitário)

45,1%
Destinação inadequada
(aterro controlado/lixão)
Fonte: Pesquisa Abrelpe 2008
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Na cidade de São Paulo, maior capital brasileira, a reciclagem cobre menos que 5% dos
resíduos gerados pela população. Em alguns
bairros, caminhões de empresas contratadas
pela prefeitura coletam os materiais que são
separados nas residências sem os cuidados
para evitar a sujeira dos restos orgânicos. Os
resíduos são misturados e compactados para o
transporte até as cooperativas de catadores, nas
quais quase metade do material se perde e não
pode ter qualquer aproveitamento porque está
fora dos padrões para retornar às indústrias.
O problema reduz o ganho dos catadores, que
ainda precisam devolver o lixo para ser destinado
aos aterros sanitários.
Mas há exceções. Curitiba, uma das cidades
pioneiras na reciclagem, faz a coleta seletiva do
lixo desde 1989. Ao longo das décadas, o modelo
sobreviveu às mudanças políticas, mostrando que
a prática está arraigada na rotina da população.
Porto Alegre seguiu o mesmo caminho. Como
resultado, a Região Sul está avançada em relação ao resto do país. Segundo dados da Abrelpe,
enquanto a média brasileira de geração de lixo é
de 1.100 gramas por habitante, no Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul o número é um
terço menor – 700 gramas por habitante, indicando que mais lixo é separado nas residências
antes da coleta.
Apesar das deficiências, 405 cidades fazem
a coleta seletiva no Brasil, segundo dados de
2008 apurados pelo Cempre. Em 1994, eram 81.
Em relação a 2006, esses programas se expandiram 20%, alcançando 26 milhões de habitantes – número ainda pequeno para o tamanho do
Brasil, mas crescente. Além de implantar a coleta seletiva e incentivar a população a separar
o lixo em casa corretamente, um dos desafios
do poder público é criar leis para desenvolver

a atividade. Em São Paulo, embora o sistema
de coleta na capital seja deficiente, a Lei Estadual 12.528/87 obriga a separação do lixo em
condomínios com mais de 50 unidades habitacionais. No plano federal, a Política Nacional
de Resíduos Sólidos, no Congresso Nacional
desde 1991, está pronta para entrar na pauta de
votação. A proposta abre portas para incentivos
fiscais, define papéis e introduz o conceito de
“responsabilidade compartilhada” na questão
dos resíduos urbanos. Os fabricantes terão
uma parte da responsabilidade pelo destino
das embalagens geradas após o consumo dos
produtos, dentro de um trabalho que inclui a
participação das cooperativas de catadores. Essas, por sua vez, dependem dos novos hábitos
que se multiplicam nas residências, fechando
o ciclo da reciclagem.

renato grimm

67%

da Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais). Ele
considera a reciclagem no Brasil ainda precária,
isso porque há deficiência na coleta seletiva dos
materiais pelas prefeituras nas residências. Em
média, os municípios brasileiros gastam mensalmente R$ 8,93 por habitante nos serviços de
limpeza urbana. “Isso é muito pouco e falta ação
política para aumentar os investimentos na coleta
com maior participação da iniciativa privada”,
aponta David.

Veja mais sobre reciclagem no site
www.horizontegeografico.com.br

Caminhão de coletores percorre bairros para recolher os materiais das
casas em Porto Alegre, no bairro do Bonfim, onde esse serviço foi
inaugurado em 1990. Abaixo, esteira de separação de lixo da cooperativa

paulo friedman/horizonte

O modo de o brasileiro tratar o lixo
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