
Grau de ameaça
A maria-leque é considerada
uma espécie com estado vulne-
rável na lista de animais ameaça-
dos do Estado de São Paulo e
também está na lista da União
Internacional para a Conserva-
ção na Natureza (IUCN).

Situação atual
Segundo o governo esta-
dual, sua presença está
restrita à faixa de Mata
Atlântica do leste e em
poucas áreas do interior,
como Bauru. A espécie vive
em florestas altas e úmidas.
A especulação imobiliária
para loteamentos e a

construção de casas de
veraneio são ameaças à
espécie, assim como a perda
de florestas.

Hábitos
De acordo com Fábio Schun-
ck, da USP, a ave se alimenta
de insetos e faz ninho em for-
ma de bolsa. Seu canto é dis-
creto: simples e curto.

AQUECIMENTO
Mundo falhou em
captura de carbono
Um novo relatório da Agência
Internacional de Energia (IEA,
em inglês) mostra que o mundo
tem falhado nas metas de desen-
volver tecnologia de captura de
carbono para combater as mu-
danças climáticas. Dois anos
atrás, as oito maiores econo-
mias apoiaram a meta da IEA de
lançar 20 projetos de larga esca-
la de captura e armazenamento
de carbono (o chamado CCS)
até 2010. Porém, somente cinco
projetos do tipo entraram em
operação, mas todos estavam
previstos antes da decisão de
2008. E nenhum dos projetos
conseguiu testar até agora toda
a cadeia de processos de CCS.
“A meta permanece um desafio
e exigirá que governos e indús-
trias trabalhem em conjunto”,
diz o documento.

}PLANETA
A jaratataca ou gambá (Conepatus semistriatus),
espécie conhecida por liberar um odor ruim
para se defender, é um animal solitário: só se
une ao sexo oposto no período de reprodução.

estadão.com.br/planeta

● O isopor – nome comercial de
um plástico chamado de poliesti-
reno expandido – é 100% reciclá-
vel, mas, por ser muito leve e vo-
lumoso, não é valorizado pelas
cooperativas de catadores. O qui-
lo do isopor não chega a R$ 0,50,
o que inibe o interesse pelo mate-
rial. Ainda assim, hoje o País reci-
cla 8% de todo o isopor produzi-
do, graças a parcerias entre o

varejo, que utiliza grandes vo-
lumes do material, reciclado-
res e indústria.

“Para que esse número au-
mente, é importante que as
pessoas saibam que o isopor
é plástico e que tem destino
certo no mercado de recicla-
gem brasileiro”, afirma Fran-
cisco de Assis Esmeraldo, pre-
sidente da Plastivida, entidade
ligado à indústria dos plásti-
cos, A reciclagem permite fa-
zer com que o material volte à
indústria como matéria-prima.
É possível fabricar também
molduras e rodapés.

Santos contrata garis para
coletar óleo de cozinha nas casas

A ESPÉCIE AMEAÇADA

Um ex-caçador de baleias ja-
ponês na Antártida mudou de
lado e resolveu revelar verda-
des sobre a indústria clandes-
tina de venda de carne de ba-
leias no Japão, aderindo a
uma campanha do Greenpea-
ce. As informações são do jor-
nal The Guardian.

O ex-baleeiro conta que os
tripulantes do navio baleeiro
Nisshin Maru estão na verda-
de apreendendo e vendendo
os cortes da carne valorizada
para ganhar dinheiro extra. A
caça comercial está proibida
no mundo há 24 anos, mas o
Japão tem uma cota da chama-

da caça científica – em que ma-
tam o animal supostamente pa-
ra fazer pesquisa.

“Mesmo antes de chegarmos
no Oceano Antártico os caçado-
res mais experientes falavam de
levar carne de baleia para casa
para vender. Era um segredo
aberto”, conta.

O homem, que trabalhou a bor-

do do navio, viu os membros da
tripulação se ajudando a conse-
guir cortes de carne nobre de ba-
leia e embalando-a em caixas
que eles marcavam com rabis-
cos ou pseudônimos para que pu-
dessem ser identificadas quan-
do o navio chegasse ao porto.
“Eles nunca escreviam seus no-
mes nas caixas.”

FAÇA SUA PARTE

Ex-baleeiro
japonês conta
irregularidades
feitas em navio

SOZINHA

● Embalagens longa-vida
Em rotadareciclagem.com.br, é
possível encontrar pontos de
coleta seletiva para embala-
gens da Tetra Pak.

● Embalagens de Bopp
Em terracycle.com.br, inscreva-
se nas “brigadas de recicla-
gem”. onde é possível encami-
nhar material para reciclagem.

estadão.com.br

Tecnologia permite
reciclagem de
materiais ‘difíceis’
Resíduos menos coletados, como embalagens de salgadinhos e
de leite longa-vida, podem virar matéria-prima novamente

Desprezado por
catadores, isopor
é 100% reciclável

HALLDOR KOLBEINS/AFP

ENRICO BERNARD

Andrea Vialli

O que fazer com embalagens
de salgadinhos, bandejas de
isopor, embalagens longa-vi-
da? Embora cada vez mais pre-
sentes no dia a dia, esses resí-
duos são considerados difí-
ceis de reciclar, pois têm me-
nos valor comercial que ou-
tros materiais, como latas de
alumínio, papelão e garrafas
PET. Mas o cenário começa a
mudar: já existem tecnolo-
gias no Brasil para transfor-
mar o que era lixo em novas
matérias-primas.

Um exemplo são as embala-
gens feitas com o plástico tipo

Bopp (sigla para película de poli-
propileno biorientado). O mate-
rial, presente em embalagens de
alimentos – como salgadinhos,
biscoitos, café, sopas instantâ-
neas –, praticamente não é reco-
lhido por cooperativas de catado-
res. Mas a empresa americana

TerraCycle, que no início do ano
iniciou atividades no Brasil, espe-
cializou-se em fazer com que o
material volte à indústria.

“O Bopp é um plástico e por
isso pode ser reciclado. Nosso
trabalho é desenvolver produtos
que possam ser fabricados com

o material”, diz Guilherme Bram-
mer, presidente da TerraCycle.
Entre os produtos que podem
ser feitos com as embalagens de
salgadinhos estão mochilas, em-
balagens de cosméticos e até au-
topeças, como para-choques.

A reciclagem do Bopp está aju-
dando a resolver um problema
da PepsiCo, fabricante dos salga-
dinhos Elma Chips. A empresa
acabou de colocar no mercado
os primeiros displays – espécie
de prateleira que expõe os produ-
tos nos pontos de venda – feitos
100% com embalagens de salga-
dinhos recicladas. “O que era
descartado virou matéria-prima
de novo, fechando o ciclo”, diz
Olivier Weber, presidente de Ali-
mentos da PepsiCo.

Segundo ele, trata-se do pri-
meiro display feito com material
reciclado das próprias embala-
gens da empresa. Até o fim do
ano, a meta é retirar 13,5 milhões
de embalagens do ambiente, em
todo o Brasil – cada display con-
some 675 embalagens em sua fa-
bricação. A empresa quer expor-
tar a tecnologia brasileira para o
resto do mundo.

Desafio. As embalagens longa-
vida produzidas pela empresa
sueca Tetra Pak também já esti-
veram na mira de ambientalis-
tas. As caixinhas eram considera-
das difíceis de reciclar, por se-
rem formadas por um amontoa-

do de camadas: seis no total, sen-
do quatro de plástico, uma de pa-
pelão e outra de alumínio. “O
maior desafio foi desenvolver
uma tecnologia que permitisse a
separação de todas as camadas.
Hoje, isso é possível”, diz Fernan-
do Von Zuben, diretor de meio
ambiente da Tetra Pak.

Segundo ele, existem várias
tecnologias que permitem reci-
clar o material. Uma delas, reali-
zada em uma usina em Piracica-
ba (SP), separa todas as cama-
das, e os materiais retornam às
respectivas indústrias. Outra, se-
melhante a um grande liquidifi-
cador, separa o papelão, mas o
alumínio e o plástico permane-

cem unidos, o que forma um
aglomerado ideal para fazer
produtos como telhas, com-
pensados, móveis, lixeiras, ca-
netas e objetos de decoração.

O desenvolvimento dessas
tecnologias já permite que
25% das embalagens Tetra
Pak consumidas no Brasil se-
jam recicladas. Mas ainda é
pouco. Telhas e compensa-
dos feitos com o material tive-
ram grande aceitação na cons-
trução civil, e hoje falta mate-
rial. “Existem mais de 30 in-
dústrias que usam essas emba-
lagens recicladas como maté-
ria-prima. É preciso aumen-
tar a coleta seletiva.”

Rejane Lima / SANTOS

Pioneira na coleta de lixo reci-
clável, Santos rompeu a barrei-

ra do lixo seco (vidro, plástico,
papel e metal), que recolhe des-
de 1991, e implantou a coleta do
óleo de cozinha de porta em por-

ta. Apelidado de Gari do Óleo, o
projeto do Instituto Biosantos
coletou cerca de 8 mil litros de
nos primeiros sete dias.

“Realizamos a coleta em 1.375
edifícios e 326 grandes estabele-
cimentos comerciais e observa-
mos que a população é bem mais
relutante em destinar o óleo à

reciclagem quando precisa trans-
portá-lo”, disse o presidente do
Biosantos, Roberto Coutinho.
Após constatar essa dificuldade,
o instituto idealizou o Gari do
Óleo. “Empregamos mão de
obra de baixa renda num projeto
que agrega alfabetização.”

Dos primeiros 26 garis contra-

tados, 15 são analfabetos. O gru-
po trabalha em cooperativa du-
rante sete horas diárias e tem au-
las duas vezes por semana. Além
de R$ 350, cada gari receberá R$
0,25 por litro de óleo coletado. A
Baixada Santista produz 850 mil
litros de óleo por mês e apenas
50 mil litros são reaproveitados.

Desentupimento. No bairro
de Cerqueira César, em São
Paulo, 100% dos condomí-
nios aderiram a um progra-
mam de coleta de óleo da Sa-
besp com ONGs – com isso,
os serviços de desobstrução
na rede de esgoto são 26% me-
nores que em outros bairros.
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Caça. Baleeiros cortam uma baleia fin na costa da Islândia

Maria-leque

(Onychorhynchus swainsoni)

Leia. EUA constroem
supercomputador para clima
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. A18.




