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No desenho animado Wall-E, no longa metragem da produtora Pixar, o planeta Terra é um 
depósito de entulho, habitado pelo robozinho que dá nome ao filme. É uma pequena máquina 
encarregada de amassar o lixo, transformando-o em blocos cúbicos e amontoando-o em 
pilhas. Na vida real, o pequeno Wall-E não duraria uma jornada: a primeria garrafa de plástico 
fechada com tampa poderia provocar o deslocamento de seus pequenos braços hidráulicos e o 
colocaria fora de ação. 
 
Para se ter uma idéia do nível de desinformação que cerca a cadeia de consumo e descarte de 
materiais recicláveis, basta observar que em quase 100% das residências brasileiras que 
separam o lixo, consideradas as moradias dos cidadãos mais conscientes, persiste o hábito de 
tapar as garrafas de PET antes de descartá-las. Esse cuidado, em vez de facilitar a reciclagem 
dos materiais, impede que o lixo seja comprimido, não raramente causando danos no 
equipamento de compressão  metaforizado pelo robô no filme da Pixar. 
 
A tarefa de separar, selecionar e dar uma nova utilização para os resíduos da humanidade é 
um dos desafios gigantescos que temos pela frente, se é que desejamos encarar seriamente 
um futuro em condições aceitáveis de qualidade de vida. A questão do limite físico para os 
restos do consumo é apenas uma questão de aritmética: volume versus espaço, tudo dentro 
de uma equação primária. 
 
Em alguns países de população densa, alto consumo e território físico restrito, como o Reino 
Unido e o Japão, o problema alcança estágio crítico. O episódio recente, no qual a empresa 
brasileira Alfatech, sediada no Rio Grande do Sul, foi acusada de aceitar receber 89 
contêineres de lixo doméstico e hospitalar da cidade britânica de Swindon, revela como os 
excedentes do consumo viajam pelo mundo. O caso ainda está sub judíce, e envolve a 
administração municipal de Swindon, empresas como a Hills Waste Solutions, Worldwide 
Biorecyclables, Solução Internacional do Plástico, o Ibama, agentes alfandegários e 
transportadoras. 
 
A imprensa tem registrado muitos casos envolvendo lixo doméstico e hospitalar que, segundo 
o senso comum, têm soluções mais ou menos adequadas em operação. Mas, mesmo com a 
obviedade segundo a qual seringas descartadas e outros resíduos de hospitais devem ser 
manipulados com extremo cuidado e devidamente eliminados, ocorrem episódios como o que 
foi gerado em Swindon. 
 
Quando se trata da reciclagem de produtos eletrônicos, cujo volume se amontoa na proporção 
da renovação tecnológica, o caso de agrava. Pouco se sabe sobre os danos causados pelas 
terras pesadas das modernas baterias, e ainda não se tem solução aceitável para velhos 
conhecidos, como o chumbo dos monitores de vídeo. Seria adequado que, para o registro de 
patentes e licenças industriais, se exigisse também o compromisso com uma solução final para 
os resíduos. Mas nada pode substituir o comprometimento da população com a solução de 
seus problemas. Por isso, a questão do lixo deveria ser tema de currículo escolar. 
Responsabilidade ambiental se aprende na escola.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 19. 


