
Brasil deixa de gerar receita de R$ 10 bilhões/ano com reciclagem 

O CEMPRE – Compromisso Empresarial para a Reciclagem – inaugura no dia 9 de junho a 
exposição “Reciclagem – ontem, hoje e sempre” em Brasília, na Câmara dos Deputados. A 
mostra acontecerá durante toda a semana do Meio Ambiente, de 9 a 16/6, reunindo 30 painéis 
de fotos ilustrando os principais processos e agentes da reciclagem, desde seu início no Brasil 
até hoje. 

A iniciativa tem o objetivo de chamar a atenção dos parlamentares para a importância da 
reciclagem inserida na Política Nacional de Resíduos Sólidos, projeto de lei que tramita no 
Congresso há quase 20 anos e que deverá voltar à pauta nos próximos dias, com o novo texto 
do relator, o deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP). 

O Brasil consegue reciclar 12% do total das 150 mil toneladas de lixo geradas diariamente nas 
cidades e municípios, incluindo materiais orgânicos (restos de alimentos e poda de 
jardinagem), vidro, plástico, papel, borracha e metal. Os outros 88% do lixo ainda seguem 
para aterros ou lixões, levando junto um potencial de 10 bilhões de reais/ano. 

“É o que o país poderia ganhar com a adoção de uma política nacional capaz de estabelecer as 
diretrizes do reaproveitamento do lixo”,diz André Vilhena, diretor executivo do Cempre, ong 
que trabalha para conscientizar a sociedade sobre a importância de reduzir, reutilizar e reciclar 
o lixo. 

Segundo Vilhena, a exposição vai chamar a atenção para a reciclagem como indústria de 
grande potencial econômico, e como solução para os impactos ambientais que o descarte 
irresponsável do lixo causa ao meio ambiente. “A Política Nacional de Resíduos Sólidos é 
extremamente relevante para o estabelecimento das normas gerais da destinação do lixo 
urbano. Uma vez aprovada, ela pode ajudar na criação de um novo mercado, de ciclos 
produtivos mais eficientes, na geração de mais empregos, e até mesmo na melhoria das 
relações de comércio do Brasil com o exterior”, diz . 

Entidades lançam nota pública contra ataques às leis ambientais 

As organizações da sociedade civil abaixo assinadas vêm a público manifestar, durante a 
semana do meio ambiente, sua extrema preocupação com os rumos da política socioambiental 
brasileira e afirmar, com pesar, que esta não é uma ocasião para se comemorar. É sim 
momento de repúdio à tentativa de desmonte do arcabouço legal e administrativo de proteção 
ao meio ambiente arduamente construído pela sociedade nas últimas décadas. Recentes 
medidas dos poderes Executivo e Legislativo, já aprovadas ou em processo de aprovação, 
demonstram claramente que a lógica do crescimento econômico a qualquer custo vem 
solapando o compromisso político de se construir um modelo de desenvolvimento socialmente 
justo, ambientalmente adequado e economicamente sustentável. 

1. Já em novembro de 2008 o Governo Federal cedeu pela primeira vez à pressão do lobby da 
insustentabilidade ao modificar o decreto que exigia o cumprimento da legislação florestal 
(Decreto 6514/08) menos de cinco meses após sua edição. 

2. Pouco mais de um mês depois, revogou uma legislação da década de 1990 que protegia as 
cavernas brasileiras para colocar em seu lugar um decreto que põe em risco a maior parte de 
nosso patrimônio espeleológico. A justificativa foi que a proteção das cavernas, que são bens 
públicos, vinha impedindo o desenvolvimento de atividades econômicas como mineração e 
hidrelétricas. 

 



3. Com a chegada da crise econômica mundial, ao mesmo tempo em que contingenciava 
grande parte do já decadente orçamento do Ministério do Meio Ambiente (hoje menor do que 
1% do orçamento federal), o governo baixava impostos para a produção de veículos 
automotores. Fazia isso sem qualquer exigência de melhora nos padrões de consumo de 
combustível ou apoio equivalente ao desenvolvimento do transporte público, indo na 
contramão da história e contradizendo o anúncio feito meses antes de que nosso País adotaria 
um plano nacional de redução de emissões de gases de efeito estufa. 

4. Em fevereiro deste ano uma das medidas mais graves veio à tona: a MP 458 que, a título de 
regularizar as posses de pequenos agricultores ocupantes de terras públicas federais na 
Amazônia, abriu a possibilidade de se legalizar a situação de uma grande quantidade de 
grileiros, incentivando, assim, o assalto ao patrimônio público, a concentração fundiária e o 
avanço do desmatamento ilegal. Ontem (03/06) a MP 458 foi aprovada pelo Senado Federal. 

5. Enquanto essa medida era discutida - e piorada - na Câmara dos Deputados, uma outra MP 
(452) trouxe, de contrabando, uma regra que acaba com o licenciamento ambiental para 
ampliação ou revitalização de rodovias, destruindo um dos principais instrumentos da política 
ambiental brasileira e feita sob medida para se possibilitar abrir a BR 319 no coração da 
floresta amazônica, com motivos por motivos político-eleitorais. Essa MP caiu por decurso de 
prazo, mas a intenção por trás dela é a mesma que guia a crescente politização dos 
licenciamentos ambientais de grandes obras a cargo do Ibama, cuja diretoria reiteradamente 
vem desconhecendo os pareceres técnicos que recomendam a não concessão de licenças para 
determinados empreendimentos. 

6. Diante desse clima de desmonte da legislação ambiental, a bancada ruralista do Congresso 
Nacional, com o apoio explícito do Ministro da Agricultura, se animou a propor a revogação 
tácita do Código Florestal, pressionando pela diminuição da reserva legal na Amazônia e pela 
anistia a todas as ocupações ilegais em áreas de preservação permanente. Essa movimentação 
já gerou o seu primeiro produto: a aprovação do chamado Código Ambiental de Santa 
Catarina, que diminui a proteção às florestas que preservam os rios e encostas, justamente as 
que, se estivessem conservadas, poderiam ter evitado parte significativa da catástrofe ocorrida 
no Vale do Itajaí no final do ano passado. 

7. A última medida aprovada nesse sentido foi o Decreto 6848, que, ao estipular um teto para 
a compensação ambiental de grandes empreendimentos, contraria decisão do Supremo 
Tribunal Federal, que vincula o pagamento ao grau dos impactos ambientais, e rasga um dos 
pontos principais da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, assinada pelo 
País em 1992, e que determina que aquele que causa a degradação deve ser responsável, 
integralmente, pelos custos sociais dela derivados (princípio do poluidor-pagador). Agora, 
independentemente do prejuízo imposto à sociedade, o empreendedor não terá que 
desembolsar mais do que 0,5% do valor da obra, o que desincentiva a adoção de tecnologias 
mais limpas, porém mais caras. 

8. Não fosse pouco, há um ano não são criadas unidades de conservação, e várias propostas 
de criação, apesar de prontas e justificadas na sua importância ecológica e social, se 
encontram paralisadas na Casa Civil por supostamente interferirem em futuras obras de infra-
estrutura, como é o caso das RESEX Renascer (PA), Montanha-Mangabal (PA), do Baixo Rio 
Branco-Jauaperi (RR/AM), do Refúgio de Vida Silvestre do Rio Tibagi (PR) e do Refúgio de Vida 
Silvestre do Rio Pelotas (SC/RS). 
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