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LIXO SOCIAL
No interior de São Paulo, coleta seletiva
vai além da preocupação ecológica

Por Adriana Silva

A cidade paulista de Araraqua-
ra produz 140 toneladas de
lixo todos OS dias. E todos os dias
um grupo de 150 catadores consegue re-
ciclar 5% desse material. Se perguntar aos
catadores, eles vão responder que a popu-
lação de 200 mil habitantes do município
ainda tem dúvidas sobre o que pode ou
não ser reciclado. Se explicar melhor para
os cidadãos, eles apostam que a recicla-
gem aumenta.

Helena Francisco da Silva é um des-
ses catadores. Chegou no lixão da cidade
em 1991 e encontrou 13 famílias moran-

do ali, entre crianças, adultos e idosos. Foi
quando ela começou a reciclar. Durante
muitos anos, Helena era uma exceção.

Em 2007, ano que completou 50 anos,
a catadora veterana finalmente viu a coleta
se organizar. O Departamento Autônomo
de Água e Esgoto (DAAE) montou um
projeto piloto com um grupo de dez cata-
dores e a coleta do lixo reciclável começou
em um dos bairros de Araraquara.

Foi quando surgiu a Cooperativa
dos Catadores de Materiais Recicláveis
de Araraquara. Em vez de pagar uma
empresa para reciclar, a prefeitura optou

por encarregar um grupo de pessoas
para coletar, separar e vender o mate-
rial. Portanto, os catadores escolheram e
conquistaram a autogestão. A cooperati-
va recebeu o nome de Acácia e assumiu
a proposta de unir inclusão social e res-
ponsabilidade ambiental.

Hoje, os 150 cooperados da Acácia
recebem um salário mensal de R$ 500.
Ainda sobra para manter a coleta e in-
vestir em equipamentos. Em dois anos,
foram adquiridos sete caminhões e uma
máquina de prensa.

Helena agora coordena a Acácia, que
já alcança 100% da cidade. Mas a mesma
Araraquara percorrida pelos catadores
que conseguem reciclar 240 toneladas
por mês também deixa de reciclar quase
quatro mil toneladas. Esse é o volume que
continua sendo despejado todo mês no
aterro sanitário.

Por isso, em agosto começa a operar
o Grupo de Conscientização e Educação
Ambiental (CEA). Quem assume a tarefa
de ensinar o porquê e como reciclar são
os próprios catadores. Quatro coopera-
dos foram treinados e estão prontos para
percorrer todos os bairros da cidade. Eles
vão esclarecer as dúvidas da população,
avaliar a eficiência do serviço e, assim se
espera, aumentar o volume de material re-
colhido na cidade. Se der certo, será mais
trabalho para os catadores e menos lixo
para o aterro.
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