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● O bom momento da constru-
ção civil no País está causando
um efeito colateral indesejado: o
aumento da geração de entulho
de construção.

Levantamento da Associação
Brasileira de Empresas de Limpe-
za Pública e Resíduos Especiais
(Abrelpe) indica que foram coleta-
dos, em 2009, 28,8 milhões de
resíduos de construção e demoli-
ção – um aumento de 14% em
relação a 2008. No mesmo perío-
do, a geração de lixo doméstico
cresceu 8%.

Na prática, porém, o problema
é maior, já que não é obrigação
dos governos municipais reco-
lher esse tipo de entulho. “Os
dados são referentes ao volume
de entulho que é coletado pelas
prefeituras. A geração desses
resíduos certamente é muito
maior”, diz Carlos Silva Filho,
diretor executivo da Abrelpe.

O tema preocupa, pois grande
parte desse entulho acaba sendo
descartado de forma inadequada
no ambiente, em terrenos bal-
dios e rios. De acordo com Silva
Filho, uma das soluções possí-
veis é a reciclagem desses resí-
duos, que ainda caminha de for-
ma incipiente no País. “É possí-
vel reutilizar esse entulho nas
próprias construções.” /A.V.

PLANETA estadão.com.br/planeta

Grau de ameaça
A rã-dourada-do-panamá es-
tá criticamente ameaçada de
extinção, segundo a lista ver-
melha da União Internacio-
nal para a Conservação na
Natureza (IUCN).

Situação atual
Nas florestas úmidas do Pa-
namá, a espécie foi avistada
pela última vez em 2006.
Uma das causas do declínio
da população é a proliferação
de um fungo que cresce so-

bre a pele dos anfíbios
e os sufoca.

Curitiba mantém várias
estruturas para serviço

A ESPÉCIE AMEAÇADA

Dave Mathews: em vez de discurso, ações
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Só 7 municípios
têm pleno acesso
a coleta seletiva
Estudo realizado pelo Cempre mostra que serviço cresceu 9,3%
em dois anos, mas ainda é precário na maior parte do País

Música verde. Dave Matthews se apresenta em NovaYork

Banda que apoia
projetos de energia
limpa toca no País pela
2ª vez em festival com
enfoque ambiental

Entulho de obras já
representa 1/3 dos
resíduos coletados

O músico Dave Matthews não
costuma fazer discursos du-
rante os shows para tentar
converter os fãs em ativistas
ambientais. Também não es-
creve letras de cunho ecológi-
co, como as do grupo australia-
no Midnight Oil – cujo vocalis-
ta, Peter Garrett, chegou a
ocupar o cargo de ministro do
Meio Ambiente da Austrália.

Mesmo assim, em outubro
será a segunda vez que seu gru-
po, a Dave Matthews Band, es-
trela um festival relacionado à
sustentabilidade no Brasil.
Em 2009, eles estiveram na
Chácara do Jóquei, em São
Paulo, no Festival About Us,
que tinha como mote “entre-

tenimento a favor da sustentabi-
lidade”. E, no próximo dia 10, es-
tarão em Itu no festival SWU –
Starts With You (swu.com.br).

A razão para o respeito con-
quistado na área ambiental é o
que a banda faz fora do palco. Ela
integra um grupo informal que
trabalha para deixar as turnês

mais verdes. Há dois anos, deci-
diu compensar as emissões de
carbono de toda a carreira, o que
tem sido feito com plantio de ár-
vores e com auxílios a projetos
de energia limpa. A Dave Mat-
thews Band ajudou a construir,
por exemplo, a turbina eólica Ro-
sebud, a primeira de grande esca-

la nos EUA. Na turnê deste ano,
numaparceria com a ONG Filter-
ForGood, a banda tem incentiva-
do os fãs a levar de casa sua pró-
pria garrafa de água para reduzir
o uso de plásticos.

“Acho que o show é um mo-
mento para conectar nossas al-
mas. Não de dar discursos. E tam-
bém não quero que arremessem
coisas em mim”, brinca ele, em
entrevista por telefone. Falando
mais sério, Dave diz que quer evi-
tar a hipocrisia. “Viajo o mundo
todo de avião, quem sou eu para
cobrar dos outros? Mesmo nos
Estados Unidos, quando atraves-
samos o país de ônibus, também
estamos poluindo.”

O sul-africano que cresceu fa-
zendo caminhadas e acampando
afirma que hoje, em seu círculo
de amigos, é a pessoa que mais
consome energia. E que apagar a
luz quando sai de um recinto não
seria o suficiente para compen-
sar o estrago. “Estar numa indús-
tria com tanto desperdício me

faz pensar que preciso tomar me-
didas drásticas para compensar
o que eu faço. Preciso lembrar
que trago muitas pessoas, car-
ros, ônibus e equipamentos para
os shows”, diz.

Nos vídeos em que fala sobre o
“esverdeamento” da turnê, que
podem ser vistos no site YouTu-
be, ele afirma acreditar que “se
dermos para o planeta a oportu-
nidade de se curar, ele vai sarar”.
Em sua passagem por São Paulo
no ano passado ele chegou a plan-
tar duas árvores para simbolizar
esse pensamento.

Petróleo. O vazamento de óleo
no Golfo do México revoltou o
vocalista. “Os políticos diziam
que a exploração de petróleo em
águas profundas era segura, até
ocorrer o acidente e não ser
mais. É dessa forma que tu-
do está acontecendo. De-
pois, só nos resta lidar com as
consequências.”

É por isso que ele acredita
mais nos fãs que nos políticos pa-
ra fazer uma grande e positiva
mudança no mundo.
/ AFRA BALAZINA

Evandro Fadel / CURITIBA

Em 1989, a criação do programa
Lixo Que Não é Lixo revolucio-
nou a coleta em Curitiba e no Bra-
sil. Foi a primeira cidade a ter um
sistema de separação do lixo,
que hoje abrange quase 100% do
município. Em alguns locais, a
prefeitura instituiu o programa
Câmbio Verde, que consiste na
troca do lixo reciclável por horti-
granjeiros. Nos dois programas
são recolhidos diariamente cer-
ca de 100 toneladas de material.

Os dias em que os caminhões
passam pelo endereço do mora-
dor podem ser pesquisados na
internet e também são informa-
dos nos condomínios. Normal-
mente, eles passam três dias por
semana em ruas centrais e dois

nos bairros.
O material vai para a Usina

de Valorização de Rejeitos, ad-
ministrada por uma ONG.
Cerca de 5 mil recicladores
atuam como parceiros e reco-
lhem 500 toneladas por dia de
lixo reciclável em domicílios
previamente acertados ou
nos dias em que os caminhões
não circulam.

Há dois anos começou a ser
implementado o programa
Ecocidadão, com a criação de
parques de reciclagem. De um
total previsto de 25 parques,
10 estão funcionando – eles já
coletaram 3,5 mil toneladas
de material reciclável. Em ca-
da parque há prensa, balança,
empilhadeira e bancadas para
separação de materiais.

Reciclável. Cooperativa no bairro São Mateus, em São Paulo
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Afra Balazina
Andrea Vialli

Apenas sete municípios brasi-
leiros conseguem atender to-
da a população com serviços
de coleta seletiva: Santos, San-
to André, São Bernardo do
Campo (os três em São Pau-
lo), Itabira (MG) e as capitais
Curitiba (PR), Porto Alegre
(RS) e Goiânia (GO).

Em dois anos, houve au-
mento de apenas 9,3% no nú-
mero de municípios que fa-
zem coleta seletiva no País:
eram 405 em 2008 e hoje são
443. O total equivale a 8% dos
municípios brasileiros.

Os dados fazem parte do do-
cumento Ciclosoft 2010 do
Compromisso Empresarial
para a Reciclagem (Cempre),
obtido com exclusividade pe-
lo Estado. A pesquisa teve iní-
cio em 1994 e é realizada a ca-
da dois anos pela entidade.

Na avaliação de André Vi-
lhena, diretor executivo do
Cempre, a coleta seletiva ain-
da não entrou na lista de prio-
ridades dos prefeitos no Bra-
sil. “O projeto nasce sem
abrangência significativa, de-

mora para crescer e às vezes não
evolui”, diz. Mas ele considera
que, com a sanção presidencial
da Lei de Resíduos Sólidos, os di-
rigentes ficarão mais engajados.

“A lei obriga a fazer a coleta
seletiva em um prazo de quatro
anos. Podemos ter um salto, do-
brar ou triplicar essa quantida-

de”, afirma. Atualmente, os pro-
gramas de coleta seletiva estão
concentrados nas Regiões Sudes-
te (221 municípios no total) e Sul
(159 municípios).

Uma solução para tornar a co-
leta seletiva mais viável é que os
municípios menores façam con-
sórcios entre eles. “Dessa forma,

haverá um volume de material
reciclado que vai ter condição de
venda”, diz Vilhena.

Levando em conta o peso do
material, o que mais se coleta no
Brasil são aparas de papel e pape-
lão, seguidos pelos plásticos. A
quantidade de rejeitos – mate-
rial que não pode ser reciclado

ou foi contaminado – ainda é al-
ta: 13,3%. Por isso, segundo o
Cempre, é preciso tanto melho-
rar o serviço de coleta como
conscientizar a população para
separar o lixo corretamente.

Apesar da falta de eficácia da
coleta seletiva na maior parte
dos municípios brasileiros, a

perspectiva é de que o serviço
avance. A regulamentação da
lei de resíduos, que deve ocor-
rer em breve, prevê maior res-
ponsabilidades por parte de
quem gera o resíduo – como a
indústria de embalagens.

“Hoje, 70% dos municípios
brasileiros têm algum tipo de
programa de coleta seletiva,
mesmo que incipiente” afir-
ma Carlos Silva Filho, diretor
executivo da Abrelpe, que reú-
ne as empresas de coleta e tra-
tamento de resíduos.

São Paulo e Santos. Dos 96
distritos da capital paulista,
74 são atendidos hoje por cole-
ta seletiva. De acordo com a
Prefeitura de São Paulo, o vo-
lume do material coletado
cresceu oito vezes desde que
o programa foi criado, em
2003.Atualmente, são recolhi-
das, em média, 120 toneladas
diárias de material.

Vilhena considera que a si-
tuação poderia ser melhor.
“O município tem 80 coopera-
tivas candidatas a fazer parte
do programa, mas a prefeitu-
ra mantém apenas 17”, diz ele.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Serviços, em
um curto prazo “serão incluí-
das mais seis cooperativas pa-
ra atender à demanda”.

Já em Santos, o sistema de
coleta seletiva funciona há 20
anos. “Estamos trabalhando
para ampliar a participação da
sociedade, que é boa, mas po-
de melhorar muito”, diz o pre-
feito de Santos, João Paulo Ta-
vares Papa (PMDB). O muni-
cípio coletou 1.858,32 tonela-
das de material reciclado no
primeiro semestre desse ano,
21,5% a mais que o recolhido
no mesmo período de 2009. A
coleta funciona em todos os
bairros da área insular (onde
reside mais de 99% da popula-
ção). / COLABOROU REJANE LIMA

Leia. Carro sem portas
combate o engarrafamento

Rã-dourada-
do-panamá
(Atelopus zeteki)

NUA PELOS ANIMAIS
A atriz sul-africana Christina Storm é a nova estrela
da campanha da ONG Peta contra o uso de peles
de animais na moda. “Prefiro andar nua a usar peles”
é o slogan da campanha.
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