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VAL~RIA FERREIRA DE PAULA.

É costume atribuir à industrialização e à urbanização a
origem dos problemas ambientais que nos ameaçam. Trata-se de
uma meia-verdade. A produção industrial e a vida urbana não
precisam implicar obrigatoriamente o desperdício, a degradação
da biosfera ou a sombria ocupação das grandes cidades por
montanhas de lixo~ O que está em jogo, na verdade, é uma
concepção de desenvolvimento baseada no consump sem limites
e na ilusão de que a sociedade dispõe de recursos inesgotáveis
para manter esse padrão por muitos séculos.

O consumismo em alguns países atingiu um nível assustador.
Na última década, só os EUA jogaram no lixo, por ano, 40 milhões
de toneladas de plásticos, 36 bilhões de garrafas, 60 bilhões de
latas de conserva, 55 milhões de toneladas de papel e alguns
milhões de automóveis.

Em passo menor, o Brasil segue caminho semelhante, o que
o obriga a produzir, diariamente, nove mil toneladas de lixo.
Desse total, metade não é sequer coletada; da metade coletada,
1,2% é incinerado, 6,8% é tratado (em aterros sanitários ou
usinas de com postagem) e 91% vão para os lixões - forma
altamente inadequada de estocagem, causadora de todo tipo de
poluição e doenças.

EconomIsta, ConsunOf8 do Departamento de Consultoria e Pesquisa da AssembléIa LllgIslatIV8 do Estado de
Minas GeraIS
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Hoje, a maioria dos países do Primeiro Mundo reciclam seu
lixo. Entre nós, essa preocupação é recente e limitada, e avança
no mesmo ritmo em que progride a cultura de preservação do
meio ambiente. No Brasil, só 1400 toneladas de lixo são recicladas
por dia, o que dá 3% do total coletado - contra 10°(0nos EUA e 50%
no Japão. O Brasil recicla 33% do seu papel, mais que os EUA
(24%), mas bem menos que a Holanda (68%). Pesquisa recente
feita pela Rhodia mostrou que a população tem dificuldade em
distinguir o que é reciclável e o que é biodegradável, por exemplo.

As primeiras iniciativas de coleta seletiva do lixo existem em
cidades como São Paulo, Niterói e Curitiba. Esta última possui o
mais eficiente sistema de coleta de lixo no país e, junto com mais
sete cidades do mundo, recebeu o prêmio máximo da ONU para
Meio Ambiente, ao transformar 200 mil residências em mini-
usinas de separação de lixo. O material inorgânico é recolhido
uma ou duas vezes por semana e encaminhado à Usina de
Valorização de Rejeitos, onde há separação final e preparação
para revenda. Pelo que reaproveita de papel, madeira etc., esse
trabalho evita o corte diário de 1200 árvores; cada tonelada
recuperada de alumínio economiza a extração de cinco toneladas
de bauxita.

Para alguns especialistas, a coleta seletiva em casa e nas
empresas é duas vezes mais eficaz que a das usinas. A própria
Secretaria do Meio Ambiente, quando comandada por José
Lutzenberger, preferia estimular iniciativas como a de Novo
Hamburgo, no Rio Grande do Sul, onde o lixo coletado é
distribu ído, em pequenos lotes, a fam ílias que separam o material
reciclável e o comercializam. Algumas chegam a faturar US$
1.100 por mês.

Em São Paulo, a coleta seletiva começou há um ano e já
atinge 16 mil domicílios de diferentes bairros. Nessas áreas, a
participação dos moradores chega a 70% Em dezembro de 1991,
a venda de 55 toneladas de papel, 8 de plástico, 4 de vidro e uma
de alumínio rendeu à Prefeitura Cr$ 300 mil, aplicados no plantio
de árvores nas regiões que integram o programa. O Departamento
de Limpeza Urbana pretende estender o programa a toda a
cidade em dois anos.
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Para outros especialistas, entretanto, a construção de usinas
é fundamental. Nestas, a separação do material inorgânico é feita
manualmente ou por separadores eletromagnéticos, balísticos e
pneumáticos. O material orgânico é transformado em fertilizante.

Algumas cidades do Brasil já possuem usinas de
compostagem de lixo, mas muitas estão desativadas ou paradas.
Duas novas usinas entrarão em funcionamento este ano, no Rio
de Janeiro, tendo em vista a ECO-92.

A tabela abaixo, embora incompleta, nos dá uma visão
aproximada da situação atual:

USINAS DE COM POSTAGEM INSTALADAS NO BRASIL

LOCAL SISTEMA CAPACIDADE SITUAÇÃO

(em tld) ATUAL

São Paulo Beccari - desativada
Niterói Beccari - operando
Recife Beccari - operando
Maceió Beccari - operando
Brasflia Dano 400 operando
Vila Leopoldina (SP) Dano 400 operando
São Matheus (SP) Dano 200 operando
S.J. dos Campos Dano 150 parada
Belém Dano 150 desativada
Belo Horizonte Dano 150 operando
Boa Vista (Roraima) Dano 60 parada
Manaus Fairfield-Hardy 200 parada
Araçatuba Sanurbe - desativada
Bauru Sanurbe - desativada
Presidente Prudente Sanurbe - desativada

FONTE: LIMA. Luiz Mário Queiroz. Tratamento de Lixo. HEMUS Editora lida. 1991. 2a. &d. revista.
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Diversas razões explicam porque, num país de graves
problemas ambientais, número tão grandeJ de usinas foram
desativadas. O principal motivo, evidentemente, é a não destinação
de suficientes recursos financeiros, que freqúentemente inviabiliza
a manutenção dos sistemas ou a capacitação ~écnica para operá-
los corretamente.

Recente pesquisa realizada pelo IBGE verificou que em
1989 apenas 0,6% dos 4.425 municípios brasileiros possuíam
usinas de reciclagem, apontadas como ideais para o
aproveitamento e a eliminação do lixo. São 27 usinas, das quais
12 se encontram no Estado de São Paulo. Os Estados de
Rondônia, Acre, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará,
Sergipe, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso
e Goiás não possuem esse tipo de usina.

O mais grave é que 86,4% dos municípios pesquisados têm
depósitos de lixo a céu aberto, 1,8% em áreas alagadas. Apenas
9,6% possuem aterro controlado para depósito de lixo, 1,1% têm
aterro sanitário e 0,5% aterros sanitários especiais. O Estado de
São Paulo conta com o maior número de aterros sanitários (27),
mas 73,4% dos seus municípios mantêm depósitos de lixo a céu
aberto. São Paulo possui ainda o maior número de usinas de
incineração de lixo: nove (para um total de 13 existentes no país).
Os outros estados que possuem usinas de incineração são Pará,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

Em Minas Gerais, algumas cidades possuem usinas de
com postagem , como Belo Horizonte, Montes Claros, Itaúna e
Uberaba (a usina de Juiz de Fora está em construção). Nestas
usinas, o composto orgânico é transformado e o lixo aproveitável
(papel, vidros, plásticos e material metálico) é vendido para
pequenas fábricas. A usina da Capital, que produz 50 toneladas
de adubo por dia, opera pelo método de com postagem acelerada.
As demais, por compostagem natural (a céu aberto).
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EXPERIÊNCIA DE BELO HORIZONTE

Minas Gerais não tem ainda um sistema de coleta seletiva
do lixo. Em Belo Horizonte já existem alguns locais onde, por
iniciativa própria e com a orientação da SLU (Superintendência de
Limpeza Urbana), esse tipo de coleta vem sendo implementado:
Colégio Amado, Colégio Logosófico, Parque das Mangabeiras,
Catalão Veículos, UFMG, PUC-MG, Supermercado Paes I
(somente lataria) e parte do bairro Cidade Nova. A Assembléia
Legislativa estuda a possibilidade de reciclar seu lixo, constituído
basicamente de papel e plásticos.

De tecnologia dinamarquesa, a usina de com postagem de
lixo de Belo Horizonte processava, em 1975, quando foi
inaugurada, 85% do lixo recolhido na Capital. Hoje, quando o
volume desse lixo chega a aproximadamente 1500 toneladas
diárias, a usina não consegue transformar mais que 10%. Desse
trabalho, 40% resultam em composto orgânico e 12% em
material reciclável (vidro, plástico e metal). Há projeto de
financiamento junto ao BIRD para ampliá-Ia, de modo a produzir
600 toneladas/dia de material reciclável, mantendo-se inalterada
sua capacidade de com postagem orgânica. Junto à usina, e em
convênio com a Cemig (Centrais Elétricas de Minas Gerais),
funciona um aterro sanitário com capacidade para produzir
aproximadamente 9000 r'Detros cúbicos diários de gás metano.

Pesquisa realizada em maio de 1991 nas nove adminis-
trações regionais da Capital encontrou a seguinte média de
compostos do lixo: Material Orgânico Putrescível- 64,4%; Papel
- 10,7%; Plástico - 6,5%; Folhagem - 5,4 %; Papelão - 2,8%; Metal
Ferroso - 2,5%; Vidro - 2,22%; Trapo-Pano - 1,5%; Outros
(pedras, etc.) - 1,43%; Terra - 0,92%; Madeira - 0,56%; Alumínio
- 0,2%; Couro - 0,2%; Louça - 0,15% ..

Vê-se que o elemento mais encontrado (64,4% do total) é
matéria orgânica (restos de com'ida, folhas, etc), a sugerir pouca
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utilização de produtos industrializados pel~ população. No Canadá,
por exemplo, o material orgânico responde poi apenas 12% do
total do lixo.

Hoje, tende-se a coo'~i~er~ú a presença de elementos
recicláveis (papel, vidro •. plástico etc.) no lixo urbano como
indicador de desenvolvimento econômico da comunidade. O lixO
onde esses materiais predom inam é típico de sociedades altamente
industrializadas.

A .prática da reciclagem vem se revelando de enorme
importância para o bem-estar da sociedade. com indiscutíveis
benefícios para o meio-ambiente e a economia: poupam-se áreas
de aterro sanitário (as principais cidades já não têm espaços
livres). menor poluição do ar, da água e do solo, ganho de energia,
menos doenças, etc.

Existe no lixo das grandes cidades uma infinidade de produtos
que podem ser reciclados: na mesma função, como garrafas de
cerveja, ou em outras, como brinquedos, baldes, garrafas
danificadas etc.

As principais indústrias de reciclagem são as de papel, vidro
e metal. De maneira geral, qualquer tipo de papel pode ser
reutilizado. Em maior ou menor grau todas as fábricas de papel
são consumidoras de papel reciclado e possuem instalações para
reaproveitarem, pelo menos, seus próprios refugos. que estão
entre 5 e 10% da produção bruta. São. porém. consideradas
recicladoras aquelas que usam como matéria prima mais de 50%
de papéis usados e aparas. Por não utilizar agentes químicos de
cozimento de madeira, ou produtos químicos ácidos ou alcalinos,
a reciclagem de papéis é muito menos poluente que a fabricação
convencional. Além disso, cada tonelada de papel reciclado
significa entre 40 e 60 árvores de eucalipto com 6 anos de idade
que deixam de ser abatidas. Há ainda uma economia energética
no processo de produção de 70% em relação ao uso de fibras
virgens.
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Em 1975 o Brasil reaproveitava 22,5% do papel que
consumia: em 1983,33%

A reciclagem de plástico tem como principal problema a
s~paração prévia dos materiais por tipos de plásticos. já que as
diversas "famílias" desse material têm propriedades e
características diferentes e, às vezes, não podem ser misturadas.
Alé~ disso, estes produtos absorvem no lixo muitas impurezas.
ASSim, os produtos de plásticos reciclados têm, em sua maioria,
usos menos "nobres", destinando-se principalmente à embalagem
de materiais de limpeza. Atualmente, menos de 5% do lixo
plástico produzido em São Paulo é reciclado.

A Associação Brasileira da Indústria Química e de Produtos
Derivados (Abiquim) investirá nos próximos dois anos US$ 1.5
bilhão no desenvolvimento de novas tecnologias e na construção
de uma usina-piloto com capacidade para reciclar dez miItoneladas
de plástico por ano.

Os vidros são cem por cento reaproveitáveis e vêm sendo
largamente reutilizados pelas indústrias de bebidas, farmacêutica.
de alimentos e outras. Os cacos podem ser refundidos para a
confecção de novos vasilhames. Os recipientes em bom estado
podem ser integralmente reaproveitados em média 25 vezes. até
tornarem-se frágeis, inadequados para o uso.

O vidro ocupa 2.8% da composição do lixo brasileiro e há 4
anos a Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas
de Vidro (ATBIAV) criou, em convênio com as prefeituras, um
programa de coleta pública de material usado que já funciona em
dezessete municípios do país. A Cisper, uma das líderes nacionais
do mercado, usa na sua produção 28% de material reciclado e
pretende investir, nos próximos três anos, US$ 1 bilhão no
reaproveitamento de cacos.

A reciclagem de produtos metálicos consiste basicamente
na prensagem e fusão das sucatas. seguida da correção da
composição do aço, de acordo com sua finalidade e a sua
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transformação. Antes, faz-se a separação dos materiais conforme
o metal predominante; no caso de aços, ségundo o tipo de
composição química; no caso de latas, .separam-se soldas,
materiais orgânicos, etc. Tudo isso gera trabalho para o pessoal
envolvido na coleta, separação e preparação da sucata,
proporciona economia de jazidas e poupa recursos energéticos.

A regeneração da borracha também tem encontrado adeptos.
A indústria ERMA, de artefatos de borracha do Rio de Janeiro,
economiza Cr$ 3 milhões por mês com produtos usados.

Mas o preconceito contra a reciclagem ainda existe em
várias áreas. O maior exemplo está no reaproveitamento do lixo
hospitalar. Enquanto países desenvolvidos reciclam quase todos
os refugos, o Brasil perde milhões de cruzeiros por ano jogando
fora, entre outras coisas, seringas descartáveis. Muitas pessoas
relacionam a reciclagem à propagação de doenças infecto-
contagiosas. O espeCialista em infecção hospitalar do Hospital
Universitário de Niterói, Uriel Cano, garante que o país tem
tecnologia para reaproveitar seringas sem risco de contaminação,
mas o preconceito e a pressão dos fabricantes dificultam a
mudança de comportamento. Gordos lucros estão em jogo:
enquanto uma seringa nova custava, há três anos, Cr$ 15,00, a
reciclada não saía por mais de Cr$ 3,00. Até hoje uma portaria
do governo Sarney impede o reaproveitamento de seringas.

Os ecologistas há muito chegaram ao consenso de que a
saída para o planeta está no desenvolvimento auto-sustentável,
teoria que defende a exploração racional dos recursos naturais e
que será um dos principais assuntos da 2a. Conferência das
Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento - a ECO-
92, no Rio de Janeiro. Sob esta ótica, não haverá no futuro bens
descartáveis, pois o desperdício está se tornando desinteressante
também comercialmente. O tempo vem se encarregando de
transformar em argumentos concretos o que era apenas
recriminação moral ao desperdício.
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A mesma pesquisa da Rhodia citada anteriormente revela

que a maioria da população é hoje efetivamente motivada pelo
tema "meio-ambiente", acredita que as empresas poluidoras
devem pagar pelos danos que causam e estaria disposta a abrir
mão de algum conforto em troca de um ambiente melhor. Esses
cidadãos se disporiam também a pagar mais por produtos não-
poluidores e a boicotar artigos ecologicamente nocivos. Todos os
entrevistados gostariam de receber mais informações sobre os
produtos que consomem e 80% garantem que trocariam de
marca se descobrissem que a que usam é poluente.

A maioria dos pesquisados, entretanto, associa a idéia de
poluição exclusivamente ao processo produtivo: 67% acreditam
que são as fábricas que poluem, e não os produtos.

A idéia de reciclar o lixo urbano, de todo modo,
progressivamente abandona os escritórios dos especialistas,
onde por bom tempo esteve confinada, para se tornar um tema de
ampla circulação social. Aos poucos os cidadãos vão se
acostumando a olhar com mais cuidado o que consomem, e a
cada dia descobrem novas utilidades para o que até ontem era
apenas "lixo". Como vimos, já não se trata de pequenas iniciativas
individuais. O mercado para esse tipo de iniciativa não pára de
crescer, e, de tão rentável, já propiciou o lançamento, em agosto
de 1991, de uma revista de circulação nacional sobre o assunto
- a Projeto Reciclagem, um êxito editorial. Segundo o pai da
idéia, dono da editora Almagesto, o segredo do sucesso é
simples: "mostrar às pessoas que é possível preservar o meio
ambiente e a boa qualidade de vida sem destruir as fábricas".

Não é tudo. Mas é um bom começo.
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