
Os programas de coleta seleti-
va dos municípios brasileiros
não acompanham o ritmo da
produção de lixo no País. Em-
bora a geração de resíduos te-
nha crescido 7,7% entre 2008
e 2009, o número de municí-
pios com iniciativas de coleta
seletiva avançou apenas 1,2%
no período. Em 2008, 55,9%
das cidades brasileiras ti-
nham programas; em 2009,

eram 56,6%.
“As atividades de coleta seleti-

va de materiais recicláveis pare-
cem ter chegado a um ponto de
indefinição. Pouco mais da meta-
de dos municípios tem iniciati-
vas nesse sentido ou estimulam
tais atividades, mas esse índice
não avança na mesma medida
que a geração de resíduos”, diz
Carlos Roberto Silva Filho, dire-
tor executivo da Abrelpe, entida-

de que reúne empresas de coleta
de lixo. Segundo ele, projetos vo-
luntários são apenas uma solu-
ção parcial para o problema.

Silva observa, no entanto, que
a geração de lixo é menor justa-
mente nas capitais que possuem
programas bem-estruturados
de coleta seletiva, como Porto
Alegre, que está abaixo da média
nacional na produção diária de
resíduos por habitante.

Enquanto o brasileiro na mé-
dia produz 1,152 kg por dia, o por-
to-alegrense gera 1,073. Curiti-
ba, que também tem coleta sele-
tiva eficiente, produz 1,195 kg
por habitante/dia, média ligeira-
mente superior à nacional. “Ao

separar os resíduos, o cidadão
presta atenção no lixo que pro-
duz. E esse é o primeiro passo
para reduzir”, afirma.

Reciclagem. Apesar da estagna-
ção no número de municípios
que praticam a separação dos re-
síduos, o Brasil manteve posi-
ções avançadas na reciclagem de
alguns tipos de materiais, como
latas de alumínio (91,5% de reci-
clagem, o mais alto índice do
mundo), plástico PET (54,8%, só
perdendo para o Japão), vidro
(47%) e papel (45%).

Na avaliação de André Vilhe-
na, diretor executivo do Com-
promisso Empresarial para Reci-

clagem (Cempre), entidade que
apoia cooperativas de catadores
e programas de reciclagem nas
empresas, o Brasil avançou de
forma significativa nos índices
de reciclagem de materiais. “São
altos quando comparados a ou-
tros países. Isso mostra que esta-
mos no caminho certo”, diz Vi-
lhena.

Segundo ele, a aprovação da
lei nacional de resíduos sólidos
deve fortalecer a cadeia da reci-
clagem, ao propor um marco re-
gulatório para que prefeituras,
empresas e consumidores te-
nham responsabilidades com-
partilhadas na gestão do lixo.
“Para avançar ainda mais, preci-

samos fortalecer o papel dos
catadores com maior investi-
mento das prefeituras e em-
presas na organização de coo-
perativas, ampliando a efi-
ciência e melhorando aspec-
tos de qualidade e segurança
do trabalho. A lei nacional vai
ajudar muito neste aspecto.”

Para Fernando Von Zuben,
diretor de meio ambiente da
fabricante de embalagens Te-
tra Pak, as indústrias que
usam resíduos como matéria-
prima já enfrentam dificulda-
des. “A coleta não atende a de-
manda das fábricas. Está fal-
tando de PET a embalagens
cartonadas.” / A.V.

MUDANÇA CLIMÁTICA
ONU descarta acordo
forte neste ano
O secretário executivo da Con-
venção do Clima da ONU (UN-
FCCC), Yvo de Boer, considera
que não é “realístico” firmar um
acordo climático com valor jurí-
dico na COP 16, em Cancún, nes-
te ano. Segundo ele, é mais pro-
vável que isso ocorra em 2011,
na África do Sul.

Ele informou que haverá um
limite para credenciamento na
próxima COP, para evitar os pro-
blemas logísticos do ano passa-
do, em Copenhague. Provavel-
mente, haverá mais de um pré-
dio para as atividades – o que
pode separar os ambientalistas
dos negociadores. O secretá-
rio deixa em um mês o cargo
e, em seu lugar, entra a costa-
riquenha Christiana Figue-
res. “Ela é tão boa que não pre-
cisa dos meus conselhos.”
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A ESPÉCIE AMEAÇADA

Brasileiro
produz tanto
lixo quanto
europeu
Estudo em 364 cidades mostra que o País já se
aproxima dos Estados Unidos, o campeão

CLAYTON DE SOUZA/AE

Coleta seletiva não
acompanha ritmo

Grau de ameaça
O mono-carvoeiro ou
muriqui-do-sul é um primata
considerado “em perigo”
na lista vermelha de espécies
ameaçadas da União Interna-
cional para a Conservação na

Natureza, (IUCN).
Sua população está em

declínio.

Situação atual
Ele sofre com a destruição do
seu hábitat – com o desmata-
mento – e também com a ca-
ça. Foi visto e fotografado
pela primeira vez recente-
mente na cidade de São Pau-
lo, em meio à Mata Atlântica
preservada da Área de Prote-
ção Ambiental Capivari-Mo-
nos, no extremo sul.

Características
É dócil. Maior primata das
Américas, o muriqui-do-sul
adulto chega a medir 1,5 me-
tro de altura e tem uma cau-
da de 1 metro. Pesa até 15 qui-
los. Tem hábitos diurnos e
come folhas, frutas e flores.
Chega a dar saltos de até 10
metros na copa das árvores.

FAÇA A SUA PARTE

estadão.com.br/planeta

ADEUS?
O aquecimento global está causando queda nas
taxas de fertilidade das fêmeas de urso polar, o que
já reduz a população da espécie, aponta estudo que
será publicado no jornal Biological Conservation.

O turismo tem de ser
visto como uma al-
ternativa para o de-
senvolvimento sus-

tentável da região amazônica.
A questão foi tema de um en-
contro promovido ontem pe-
la Agência de Desenvolvimen-
to do Turismo da Macrorre-
gião Norte (Adetur Amazô-
nia), na Universidade Anhem-
bi-Morumbi, em São Paulo.

Para Aristides Cury, coorde-
nador da Adetur Amazônia, a
população que vive na flores-
ta pode ser aliada da conserva-
ção se o turismo se tornar al-
go rentável para os habitan-

tes. Foi o que ocorreu em Bonito
(MS), onde os guias turísticos
adotam o papel de fiscais – de-
nunciam e impedem a pesca em
lugares proibidos, por exemplo.

O maior problema para alavan-
car o turismo na região amazôni-
ca é a falta de estrutura. Em mui-
tas cidades faltam hotéis e voos.
E os preços ainda são considera-

dos muito altos. “A Região Norte
recebeu em 2007 somente 2%
do turismo nacional”, diz Cury.

Empresários e governos estão
esperançosos de que a situação
melhore pelo fato de a Amazônia
estar entre as 28 finalistas do con-
curso “Sete Novas Maravilhas
da Natureza”, criado pela Funda-
ção New Seven Wonders.

● Evite o desperdício
Planeje a compra de alimentos
para não haver desperdício. Di-
mensione a compra de produtos
perecíveis com as necessidades
da família.

● Busque a durabilidade
Procure comprar produtos mais
duráveis. Evite descartáveis.

● Reduza embalagens
Evite comprar frutas, verdu-
ras e legumes embalados. Dê
preferência para produtos
vendidos a granel: leve a em-
balagem de casa. Escolha
produtos com menor número
de embalagens. Opte por pro-
dutos com refil e reduza o
uso de sacolas plásticas.

Sujeira. Lixo acumulado na Avenida Boaventura José Rodrigues Neto, na zona sul de São Paulo; Brasília e Rio geram mais

Turismo
deve ajudar a
preservar a
Amazônia
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Andrea Vialli

O brasileiro já produz a mes-
ma quantidade de lixo que um
europeu. A melhoria do poder
de compra dos brasileiros es-
tá fazendo com que a popula-
ção do País gere cada vez mais
lixo inorgânico, como embala-
gens, ao mesmo tempo em
que a implantação de progra-
mas de coleta seletiva e os ní-
veis de reciclagem não cres-
cem na mesma medida.

A média de geração de lixo
no Brasil hoje é de 1,152 kg por
habitante por dia, padrão pró-
ximo aos dos países da União
Europeia, cuja média é de 1,2
kg por dia por habitante. Nas
grandes capitais, esse volume
cresce ainda mais: Brasília é a
campeã, com 1,698 kg de resí-
duos coletados por dia, segui-
da do Rio, com 1,617 kg/dia, e
São Paulo, com 1,259 kg/dia.

Além disso, o volume de li-
xo cresceu 7,7% em 2009 – fo-
ram 182 mil toneladas/dia ge-
radas em 2009, ante 169 mil
toneladas/dia no ano ante-
rior. Os dados fazem parte do
estudo “Panorama dos Resí-
duos Sólidos no Brasil 2009”,
que será divulgado hoje, no
Rio.

O estudo, anual, abrange
364 municípios e foi realizado
pela Associação Brasileira das
Empresas de Limpeza Públi-
ca e Resíduos Especiais
(Abrelpe), entidade que reú-
ne as empresas de coleta e des-
tinação de resíduos.

“Alcançamos um padrão euro-
peu de geração de resíduos e esta-
mos nos aproximando dos ame-
ricanos. Infelizmente, isso está
acontecendo sem alcançarmos
o mesmo grau de desenvolvi-
mento desses países”, afirma
Carlos Roberto da Silva Filho, di-
retor executivo da Abrelpe.

Segundo ele, a produção de li-
xo em capitais como Brasília ca-
minha para se tornar próxima
aos 2,8 kg por habitante/dia, que
é a média de um cidadão america-
no. “Isso revela muito sobre hábi-
tos de consumo e descarte dos
moradores dessas cidades.
Quanto mais alta a renda, maior
o consumo de comida pronta,
por exemplo, que implica em ex-
cesso de embalagens”, afirma.

De acordo com o levantamen-
to, 56,8% desse lixo vai para ater-
ros sanitários, 23,9% vai para
aterros controlados (que não
possuem tratamento de choru-
me) e 19,3% termina em lixões.
Os aterros das grandes cidades,
no entanto, caminham para a sa-
turação. “Os resíduos gerados
na cidade de São Paulo hoje são
enviados para aterros a 30 km de
distância”, diz Silva.

Entulho. E não são apenas os re-
síduos que caracterizam o lixo
doméstico (resto de alimentos,
embalagens) que estão em ex-
pansão. O País também está pro-
duzindo mais entulho de cons-
trução: hoje, na média, cada bra-
sileiro produz 0,576 kg de resí-
duos de construção civil. Em
2009, foram 91,4 mil toneladas/

dia do entulho – um crescimento
de quase 14% em relação a 2008,
quando foram geradas 80,3 mil
toneladas por dias de entulho.

Segundo Silva, isso é reflexo
do bom momento da economia e
do setor de construção em espe-
cial. “Há mais pessoas construin-
do e nenhuma lei que regulamen-
te o descarte desses materiais.”

Lei nacional. Uma das saídas
para o problema do aumento do
lixo é a lei nacional de resíduos
sólidos. O projeto foi aprovado

na Câmara em março, após 19
anos de idas e vindas, e agora
aguarda votação do Senado.

Várias entidades, incluindo re-
presentantes da indústria e de
ONGs, fazem pressão para que a
lei saia até 5 de junho, Dia Mun-
dial do Meio Ambiente. “A expec-
tativa é de que a lei já seja sancio-
nada pelo presidente Lula na da-
ta”, diz Fernando Von Zuben, di-
retor de meio ambiente da indús-
tria de embalagens Tetra Pak e
um dos articuladores do grupo
de trabalho sobre o tema.

estadão.com.br

ALEXANDER DEMIANCHUK/REUTERS

DIVULGAÇÃO

Mono-
carvoeiro
(Brachyteles arachnoides)
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Leia. Emissões globais vão
subir 43% até 2035

Beleza frágil. Floresta às margens do Rio Tapajós, no Pará

%HermesFileInfo:A-16:20100526:

A16 Vida QUARTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 maio 2010, Primeiro Caderno, p. A16.




