


Devido à ação de ventos e correntes marítimas, os detritos
acumularam-se em uma área que se acredita ter duas vezes o tama-
nho do Texas, estado de origem do ex-presidente americano George
W Bush, com cerca de 4 milhões de toneladas de plástico. Um dos
objetivos da missão é coletar objetos e estudar a massa de resíduos.
No décimo dia de viagem, o grupo encontrou no mar uma boia
de pesca feita de vidro, maior do que uma bola de basquete, com
idade estimada entre 20 e 30 anos. Há artigos variados.

O lixo depositado nos córregos, por exemplo, vai para os
rios. E os rios desembocam no mar. "A quantidade de lixo que
passou a ser gerada pelo padrão de consumo disseminado mun-
do afora é enorme, ainda mais com uso intensivo de embalagens
descartáveis", ressalta Calderoni.

Ele explica que o lixo é prejudicial de todas as formas. Mesmo
nos aterros mais bem preparados, o chorume escorre, entra no
lençol freático e alcança rios e mares. Às vezes, ao longo dos anos,
é uma fissura que causa o vazamento do chorume e o líquido
acaba contaminando a água. Uma das soluções para amenizar
o problema é a criação das centrais de reciclagem. Isso, claro,
como último recurso: antes de se pensar em reciclar, é preciso
repensar o consumo, reduzir e reutilizar os materiais.

O Projeto Kaisei vai estudar também
formas de promover uma limpeza no local e transformar o
plástico em combustível.

Em um local banhado por outros mares, na Europa, algumas
medidas têm sido tomadas, tendo em vista um modelo mais
sustentável.

O professor conta que as fábricas de automóvel européias
tornaram-se responsáveis pelo recolhimento das carcaças dos
carros. Assim, elas acabaram mudando o próprio processo pro-
dutivo, para facilitar o reaproveitamento de materiais descartados
com o veículo. Na Suíça, especificamente, como o consumidor
passou a pagar pela quantidade de lixo descartada em casa, as
pessoas começaram a deixar as caixas dos produtos no próprio
supermercado. Por sua vez, os supermercados pressionaram a
indústria para que fossem produzidas embalagens mais adequa-
das e em menor volume.

No século da simultaneidade, do on-line, do desgaste pre-
coce, da fama meteórica das personalidades, do excesso, do
desmoronamento de tradições, do quebrar de reputações, da
multiplicidade de conteúdos, da renovação constante e da rápida
descartabilidade de tudo isso, a necessidade de aprender a lidar
com o que ficou antigo ou inutilizado também é urgente.

"O Brasil gera US$ 2 bilhões por ano com a reciclagem
do lixo domiciliar, embora tenhamos capacidade de
alcançar algo em torno de US$ 10 bilhões. Isso poderia
se traduzir em melhor infraestrutura e qualidade de vida
para a população", acredita Calderoni, sem considerar

números do lixo industrial, entu-
lho, entre outras tantas sujeiras
que assolam o País. m
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