
Levantamento recém apresentado pelo Cempre
diagnostica o início da criação de um modelo sustentável
de reciclagem de lixo urbano no Brasil, com índices, em
alguns setores, equivalentes aos mais elevados do mundo

as 150 mil toneladas de lixo urbano geradas por dia no
Brasil hoje, entre 55% e 60% são destinadas aos lixões.
Para a reciclagem são enviados 12% do total, de acordo
com o índice de 2007, apresentado no álcimo levantamen-

to do Compromisso Empresarial para a Reciclagem (Cempre),
recém finalizado. Segundo a entidade, ainda não existem no País
sistemas de incineração de lixo urbano com controle ambiental e
recuperação de energia e apenas 1% do lixo é incinerado, in-
cluindo os resíduos de serviços de saúde. A compostagern do lixo
orgânico é também muito incipiente, não ultrapassando os 3%
de reaproveítamento para a produção de fertilizantes. Ao ano, a
indústria de reciclagem movimenta R$ 10 bilhões, gerando be-
nefícios ambientais e renda para as camadas menos favorecidas,
especialmente os catadores de materiais recicláveis. Em 2008, o
número de municípios brasileiros com programas de coleta sele-
tiva passou para 405, ante 327 em 2007. O aspecto social rela-
cionado à coleta seletiva é um dos fatores determinantes para o
estabelecimento dos programas brasileiros. Em 43% dos casos,
foram firmadas parcerias entre prefeitura e cooperativas de catado-
res. Os programas de maior êxito são aqueles que combinam me-
todologias de coleta seletiva, incluindo coleta porta-a-porta, en-
trega voluntária e o estabelecimento de cooperativas de catadores.

A RECICLAGEM POR MATERIAIS
o Brasil, alguns materiais apresentam índices de reciclagem
equivalentes aos mais elevados do mundo, como no caso das

latas de alumínio, papelão e PET. Em 2007, o papelão e o alu-
mínio registraram os maiores índices relativos do Brasil; 79,5% e
76,5%, respectivamente. Entre os plásticos pós-consumo, o PET
apresentou o maior valor de mercado, com exportação, princi-
palmente de flakes para a China, Taiwan, Europa e Estados
Unidos. A indústria plástica reciclou 21% de sua produção, o
equivalente a 330 mil toneladas/ano, em um mercado de recicla-
doras de pequeno e médio porte. No caso dos materiais ferrosos,
incluindo as embalagens, uma rede consolidada de sucateiros,
forneceu até 85% da matéria-prima .utilizada por algumas side-
rúrgicas. As embalagens longa vida pós consumo apresentaram
significativa evolução em seu índice de reciclagem, impulsionada
pelo reaproveitamento das fibras de celulose pelas indústrias de
papel e papelão. Em 2007, a reciclagem atingiu 25,5% das em-
balagens longa vida consumidas, posicionando o Brasil na lide-
rança mundial do setor, entre os países em desenvolvimento. A
tecnologia de plasma, desenvolvida no Brasil, é agora exportada
para países da Ásia e Europa. Outro segmento, que vem se desta-
cando nos últimos dois anos é a reciclagem de pneus, com o rea-
proveitamento da borracha pela indústria automotiva e de cons-
trução civil. Os pneus também são reutilizados na contenção de
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encostas, pavimentação de estradas e projetos de engenharia em aterros
sanitários. A reciclagem de eletroelecrônicos começa a avançar, com o
investimento de alguns fabricantes na instalação de sistemas de logísti-
ca reversa direcionados a consumidores de pequeno e grande porte.
Para a linha branca, algumas empresas vêm se especializando na coleca,
desrnontagem e destinação final. Começam também a aparecer os pri-
meiros projetos de reaproveítamento energético do biogás. Os gargalos
da reciclagem hoje compreendem a falta de capacitação técnica e de
políticas fiscais e tributárias coerentes, além de incentivo ao incremen-
to da participação popular.
www.cempre.org.br
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