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AMBIENTE. O desafio da reciclagem

Apenas 1% do lixo paulistano é reutilizado, na pág. C3}

Moema, Vila Mariana e Saúde fazem
24% da coleta seletiva de São Paulo
Maioria dos contêineres distribuídos pela Prefeitura a condomínios que separam lixo reciclável está nos bairros nobres
Ana Bizzotto
Bruno Paes Manso
Diego Zanchetta

Na área da Subprefeitura da Vila Mariana, onde vivem 2,7%
dos 11 milhões de paulistanos,
estão 24% dos contêineres de
coleta seletiva da cidade. A região compreende os bairros
de Moema, Saúde e Vila Mariana. Em seguida, vem a Subprefeitura de Pinheiros, formada
por Pinheiros, Alto de Pinheiros,Itaim-Bibi e Jardim Paulista. Juntas, as duas Subprefeituras detêm 33% dos 5.118 contêineres da cidade.
Mais do que bons exemplos,
esses números refletem o quanto o programa municipal de reciclagem – que comemora 20 anos
deexistência em 2010 –está concentrado nos bairros nobres do
centro expandido. E, apesar de
chegaraquase 80% dos96distritos,tem distribuição muito desigual. Atrás de Vila Mariana e Pinheiros, vêm as Subprefeituras
da Sé e da Lapa.
Os contêineres são usados para a coleta de lixos em condomínios, parques e prédios públicos.
Espalhados por bairros, formam, segundo as empresas que
fazem a coleta de lixo em São
Paulo, uma amostra do mapa da
coleta seletiva na cidade. E complementam a coleta porta a porta, que retira diretamente das
ruas os sacos de lixo reciclável.
“A eficiência do programa depende da sua abrangência. Mesmo que a Prefeitura diga que a
coleta seletiva atinge 74 dos 96
distritosdacidade,issonãosignifica que os caminhões passem
por todos os domicílios dessas
áreas”, diz Elisabeth Grimberg,
coordenadoraexecutivadoInsti-

DUAS DÉCADAS
DE COLETA
SELETIVA

tuto Pólis.
A meta definida por lei em
2003 apontava que toda a capital
jádeveriaserabrangidapela reciclagem desde o fim de 2007. Em
março, uma decisão da 8.ª Vara
da Fazenda Pública determinou
que sejam instaladas centrais de
triagem nas 31 Subprefeituras
até o fim deste ano. O governo
vai recorrer da decisão e diz que
a meta será alcançada até 2012.
Nos bairros mais afastados, a
coleta seletiva ainda é tímida.
Mesmo em regiões que nos últimos anos se tornaram alvo do
mercadoimobiliárioedas operações urbanas lançadas pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM).
Apesar de ter ganhado 23 novos condomínios só nos últimos
15 meses,Itaquera, nazona leste,
por exemplo, tem apenas 41 contêineres, incluindo os que estão
em pontos comerciais e em vias
públicas. Do outro lado de São
Paulo, em Cidade Ademar, zona
sul, a verticalização chegou com
a construção de 13 prédios apenas no ano passado, mas são 49
equipamentos para depósito de
lixo reciclável.
Região considerada a vedete
dos construtores e desejada pela
classe média emergente, a Penha, na zona leste, onde foram
lançados 300 empreendimentos
só no primeiro trimestre, tem
129 contêineres. A pior situação
ocorre na região do Socorro,
área da zona sul que registra um
processo avançado de verticalização. Lá não existe sequer um
contêiner de coleta seletiva.
Iniciativa. Dezenas de morado-

res de prédios já usam as próprias experiências para difundir
a reciclagem. Quando voltou de
um intercâmbio em Londres em
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Entusiasta. Dalva implantou a coleta em seu condomínio em 1998 e, após mudar de apartamento, levou ideia para novo prédio
1998,afilhada advogadaaposentada Dalva Santana, de 62 anos,
trouxe a ideia que mudou para
sempre a maneira de a família lidarcomo lixodoméstico. Acoleta seletiva, naquela época já difundida na Inglaterra, foi aceita.
“É uma questão de hábito. Depois que você começa a fazer, é
viciante. Até meu netinho de 3
anos já sabe separar o reciclável”, diz Dalva. No prédio onde a
família morava naquele tempo,
em Perdizes, zona oeste de São
Paulo, a coleta era feita. Mas
quandosemudouparaoutroedifício do bairro, há cinco anos,
eles tiveram de se esforçar para
convencer os moradores aaderirem à iniciativa. Enquanto não
conseguia,Dalvadeixavaomaterial no mercado.

Piores

1) Vila Mariana
2) Pinheiros
3) Sé
4) Lapa
5) Ipiranga
6) Campo Limpo
7) Butantã
8) Santo Amaro
9) Penha
10) Jabaquara

1.212
498
345
319
307
200
191
174
129
122

Há dois anos, Dalva persuadiu
o síndico a reservar um cômodo
doprédioparaarmazenarosrecicláveis e ligou para a concessionária que faz a coleta porta a por-

1) Socorro
2) Parelheiros
3) M’Boi Mirim
4) São Miguel
5) São Mateus
6) Aricanduva
7) Itaquera
8) Cidade Ademar
9) Cidade Tiradentes
10) Jaçanã

0
0
3
5
11
33
41
49
51
56

ta.Todasassextas-feiras,funcionários da limpeza do prédio levam o material

Destino. Apesar do empenho,
ela não sabe para onde o material é levado. “O que é feito e como ele está sendo aproveitado
eu não sei. Tem gente que duvida que seja realmente reciclado”, diz a advogada aposentada.
Segundo a concessionária Loga, o lixo coletado em Perdizes é
encaminhado para as centrais de
triagem de acordo com a demanda. Na sexta-feira, o lixo de Dalva foi levado à Coopere-Centro,
uma das 16 entidades conveniadas à Prefeitura.
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Empresas coletam Contratos são revistos
recicláveis
e investimento cai

Trabalho

‘A RECICLAGEM
PODERIA TIRAR
PESSOAS DA RUA’
Catadores às vezes não dão conta da demanda e
reclamam de falta de apoio do poder público
lém de diminuir o
desperdícioepreservar o ambiente, a reciclagem do lixo
tem importante função social. Em 43% dos 405 municípios que fazem coleta seletiva, a triagem do lixo é feita por
cooperativas de catadores,
boa parte formada por carroceiros e moradores de rua.
EmSãoPaulo,o lixoreciclado é separado nas centrais de
triagens pelas cooperativas
decatadoresassociadasà Prefeitura, que vendem o material para as empresas. O ga-
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para o portão da garagem, onde a
coleta é feita. “Mas tem muita
gente que ainda faz errado, mistura lixo seco com orgânico. Dá
trabalho e até todo mundo se
acostumar é complicado.”

RANKING DE CONTÊINERES

nho mensal médio de um cooperadoconveniadoédeR$700.Comosãopoucasascentraisdetriagem, existem mais duas alternativas aos carroceiros: Atuar em
uma cooperativa não conveniada ou fazer o serviço de forma
autônoma.Segundo oMovimento Nacional dos Catadores de
Materiais Recicláveis, há 94 grupos organizados na capital paulista, entre associações e cooperativas. Dessas, apenas 16 são
conveniadas.
OcatadorJosé CarlosdosSantos, de 55 anos, sobrevive do material reciclável arrecadado em

caçambas e edifícios que ainda
não aderiram à coleta oficial de
portaemporta nasruasde Perdizes, na zona oeste. Após um dia
de trabalho, ele chega a carregar
300quilosem seu carrinho.Vende tudo a um ferro-velho e ganha
cerca de R$ 800 por mês. Catador autônomo desde que chegou, nunca quis entrar em uma
cooperativa.
O catador Gilson Loiola, de 33
anos, também pensava assim,
mas mudou de ideia. Após trabalhar 12 anos como autônomo, há
dois, ele decidiu trabalhar na
Cooperglicério.“A Prefeitura fechou muito ferro-velho, não tive
opção. Mas a cooperativa é mais
organizada, conseguimos preços melhores para o material.”
Para ele, se a coleta depender só
da municipalidade, “não vai para
frente”.“Não háestrutura,caminhões não dão conta de tudo.”
Sem convênio. A Cooperglicé-

rio,ondeGilsontrabalhacomoutros 40 catadores, também não é
conveniada. Sua área, embaixo
do viaduto de ligação com a RadialLeste,écedida pela Prefeitura, mas todos os outros gastos

Kassab promete ampliar verba
para R$ 37 mi, mas não o faz

DIVULGAÇÃO
Fonte: O Estado de S.Paulo, São
Paulo, 9 maio 2010, Metrópole, p. C1.
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Carga. José Carlos Alves dos Santos, de 55 anos, chega a levar 300 quilos de papelão
são rateados entre cooperados,
que têm apoio de empresas.
Os lucros são divididos e, após
cinco anos, a cooperativa vai
comprar sua primeira prensa.
Hoje, o único equipamento que
auxilia o trabalho é uma balança
emprestada. “Protocolamos vários ofícios para tentar nos credenciar na Prefeitura. Por mais
preparado que a gente esteja,
eles criam obstáculos”, diz Romeu Sérgio Bueno, de 55 anos,
presidente da cooperativa. Para
ele, é “absurdo” o carrinho ainda

serusado.“Puxamosporqueprecisamos, não porque gostamos.
É desumano, não temos estrutura óssea para isso.”
Sem equipamento. Nas cooperativas conveniadas, apesar do
apoio oficial, há dificuldades.
Com 90 pessoas, a maioria exmoradores de rua, a CoopereCentro tem uma esteira e quatro
prensas, mas a falta de outros
equipamentos faz com que muito material seja vendido a atravessadores.Outro problema,pa-

ra o coordenador Sergio Luis
Longo, é a dificuldade em
atender a toda a demanda dos
moradores. “Estamos sobrecarregados.Àsvezes,apopulação separa o material e não
conseguimos pegar.”
Para ele, é preciso ampliar
as equipes e o número de caminhões de reciclagem. “Falta apoio do poder público paraacoleta.Areciclagempoderiaserusadaparadarmaisempregos e tirar mais pessoas da
rua.” / A.B.

