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2 Lapidação
Além das gemas comuns, os ar-
tesãos do polo lapidam pedras
obtidas pela extração do silício
de plantas amazônicas. Submeti-
do a um processo térmico, o silí-
cio pode ser colorido com coran-
tes naturais, técnica inventada
por um ourives marajoara.

4 Joia da natureza
Após o polimento e acabamen-
to, a biojoia está pronta para
ser usada. Segundo a diretora
do Polo Joalheiro de Belém,
Rosa Nascimento, a ideia de
fazer joias com material orgâ-
nico, além de ser sustentável,
valoriza a cultura amazônica.

1 O projeto
A biojoia é projetada por um
designer de joias, como Selma
Montenegro. Ela primeiro
desenha o modelo e especifica
os metais, gemas e materiais
que serão usados na confecção
da peça, como madeiras, cas-
cas, sementes e fibras vegetais.

3 Ourivesaria especializada
Os ourives de biojoias precisam
ter conhecimento especializado
para trabalhar os metais e
pedras em harmonia com o
material orgânico. A cravação
das gemas, por exemplo, na ma-
deira é mais delicada do que em
materiais como o metal.
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EmBarcelona, lixo correno subsolo
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Biojoias

Anelis Assumpção. ‘É bom começar a discussão
cedo. As crianças têm relação muito louca com consumo’

Cidade tem 113 km de
tubulações por onde o
lixo é transportado a mais
de 70 km por hora para
ser reciclado ou tratado

Biojoias (ou ecojoias) são arti-
gos de joalheria que misturam ge-
mas e metais preciosos com ma-
terial orgânico, como madeira, fi-
bras de arumã ou casca de pupu-
nheira, e são produzidos de for-
ma exclusivamente artesanal.
No Pará, o Polo Joalheiro São Jo-
sé Liberto, mantido pelo gover-
no estadual desde 2002, treina
ourives e designers na criação de
peças que valorizem a cultura
amazônica e o ambiente.

Luxoecológico:
joiasfeitascom
materialorgânico

O ESPECIALISTA

Para o diretor-presidente do
Instituto Akatu pelo Consumo
Consciente, Hélio Mattar, “fes-
ta de criança pode gerar muito
desperdício”. “É interessante
reutilizar o excedente”, afirma.
Uma outra boa ideia, sugere
Mattar, é doar o que sobra a cre-
ches e instituições de caridade.
Mattar também diz ser impor-
tante prestar atenção na hora
de contratar fornecedores, pois

o setor de festas infantis tem
relações precárias de traba-

lho, com informalidade, e
produtos contrabandea-
dos. Os convidados tam-
bém podem fazer a sua
parte para promover
uma festinha sustentá-
vel. “Pode-se pedir que
deem presentes
sem embrulho.”

Brasília, que abriu licitação para
mudar a coleta de lixo, pode ser
a primeira cidade do País a ter
um sistema a vácuo subterrâ-
neo. “Vamos apresentar o proje-
to ao governo distrital e dispu-
tar licitações”, diz o gerente da
Envac no Brasil, Fábio Colella.
Segundo ele, o projeto poderia
ser inaugurado já em 2011. Co-
lella diz que, desde 2007, a em-
presa estuda trazer a tecnologia
a cidades como São Paulo e Rio.

Gustavo Bonfiglioli
ESPECIAL PARA O ESTADO

Da festa do sobrinho da cantora
Anelis Assumpção sobraram
bexigas, chapéus de papel, lín-
guas de sogra e outras bugingan-
gas. Tudo iria para o lixo, como
na maioria das vezes vai. Mas a
filha de Anelis, Rubi, sugeriu
que o material fosse reaprovei-
tado para a comemoração do
seu aniversário, em maio. A me-
nina teve uma festa sustentável,
aos 8 anos. “Por iniciativa pró-
pria”, assegura a mãe.

Filha do compositor Itamar
Assumpção, Anelis pode um dia
usar o exemplo da menina no
programa Ecoprático, na TV

Cultura, reality show no qual
visita a cada episódio uma famí-
lia, com a missão de ajudá-la a
adotar hábitos mais sustentá-
veis. Até porque a cantora teve
suas primeiras lições de susten-
tabilidade em casa, movida pela
necessidade de economizar o
dinheiro que “faltava para pagar
a conta”. “A gente tomava ba-
nho de bacia e reaproveitava a
água para limpar o quintal e dar
a descarga no vaso sanitário.”

Anelis acredita que o aprendi-
zado familiar despertou sua sen-
sibilidade para as questões am-
bientais mais amplas. “Assim
que a sociedade começou a apre-
sentar os dados e fatos da atua-
ção humana no ambiente, foi

fácil entender o aspecto ecológi-
co da economia de recursos. A
compreensão global da
responsabilidade individual
começou a fazer mais sentido
pra mim”, explica a cantora. “O
entendimento é sempre mais
imediato quando envolve o bol-
so das pessoas.”

Hoje, a família Assumpção
mantém a tradição de pensar
no reaproveitamento, mas
a partir da consciência ambien-
tal. Anelis ensina a filha a sepa-
rar o lixo, reutilizar embala-
gens, fazer o reúso da água e a
pensar em consumir sem des-
perdício. “É fundamental come-
çar a discussão cedo. As crian-
ças têm uma relação muito lou-
ca com o consumo, são bombar-
deadas por essa cultura todos
os dias. Para elas, as coisas são
muito mais descartáveis e mais
desperdiçáveis.”

Além da festa sustentável de
Rubi, a mãe reutiliza material
escolar e compra roupas em bre-

chós como parte da educação
ecofriendly da menina. “Que-
ria inclusive poder fazer co-
mo antigamente e voltar a
tomar banho de bacia, mas
ainda não consegui abdicar
do chuveiro.”

Sem carro, não. Discurso –
e práticas – à parte, Anelis con-
fessa que tem lá seu pecado, um
hábito pouco sustentável que
não consegue abandonar: usar
demais o carro no dia a dia em
São Paulo. “Acho que é a coisa
que mais me faz sentir culpada
com o meio ambiente. Depois
de a Rubi nascer, não
consegui mais pen-
sar em uma logísti-
ca sem carro. Tam-
bém tomo alguns
banhos longos
de vez em
quando, mas
com isso
não sinto
culpa”, brinca.

No mundo das festas
reaproveitáveis

FAZENDO A MINHA PARTE

NO BRASIL

Making
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Lições de casa
de sustentabilidade
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Logo abaixo das ruas de Barcelo-
na, existe uma outra malha de
tráfego. A uma profundidade de
5 metros, o lixo de casas, escritó-
rios e até hospitais da capital ca-
talã viaja a uma velocidade de cer-
ca de 70 quilômetros por hora
por meio de 113 km de tubula-
ções, rede a vácuo que literal-
mente suga os resíduos produzi-
dos pela população. Todas as
vias conduzem aos mesmos des-
tinos, centrais de armazenamen-
to onde o material é processado,
estocado em contêineres e final-
mente levado a estações de reci-
clagem ou de incineração.

A chamada coleta pneumáti-
ca, desenvolvida pela empresa
sueca Envac, transformou a ges-
tão de resíduos de Barcelona des-
de que foi adotada, no início dos
anos 90. Hoje a cidade tem 30%
do lixo coletado em oito pontos.
Cada uma dessas malhas subter-
râneas é independente, conecta-
da por dutos a uma central espe-
cífica. Pode parecer futurista de-
mais, mas existem 600 redes se-
melhantes espalhadas por 150 ci-
dades de todo o planeta.

As vantagens ambientais são
muitas: o fim dos caminhões de
lixo, a diminuição das pilhas de
sacos nas ruas e o estímulo à cole-
ta seletiva, já que cada tipo de
resíduo – reciclável, não-reciclá-
vel e orgânico – é lançado na rede
subterrânea separadamente e
vai para contêineres próprios.

“A ausência de caminhões de
lixo evita odores, acúmulo de li-
xo e melhora o tráfego. Além das
vantagens ambientais, o sistema
proporciona um melhor aprovei-

tamento do espaço urbano”, afir-
ma Carlos Vazquez, chefe do De-
partamento de Gestão de Resí-
duos da prefeitura local.

O bairro de Lesseps, no distri-
to de Gràcia, adotou a coleta a
vácuo recentemente, em 2009.
O presidente da associação de
moradores, Josep Maria Flotats,

é um dos entusiastas do sistema,
que atende 5,6 mil pessoas em
Lesseps. “O bairro está mais bo-
nito, limpo e sem odores. Não há
mais acúmulo de lixo pelas ruas
à espera dos caminhões de cole-
ta, cuja ausência também tornou
o bairro menos barulhento”, con-
ta o barbeiro de 65 anos, que orga-
nizou uma visita à central de co-
leta para os moradores no fim do
ano passado. “É importante mos-
trar à população para onde de fa-
to está indo o lixo que ela pro-
duz. Todos ficaram satisfeitos.”

O vice-presidente da Envac
Iberia, Albert Mateu, que admi-
nistra os sistemas na Espanha e
em Portugal, afirma que a coleta
a vácuo deve cobrir 70% de Bar-
celona até 2018, ano em que a
empresa espera concluir as ou-
tras redes de coleta projetadas
para a cidade. “Infelizmente,
não é possível chegar a 100% por
conta de alguns bairros com pe-
quenas colinas e irregularidades
no terreno, que inviabilizam a

instalação dos dutos”, explica.
Barcelona instalou o primeiro

sistema de coleta subterrânea pa-
ra os Jogos Olímpicos de 1992. O
sistema criado para a vila olímpi-
ca construída com tecnologias
sustentáveis no bairro Poble-
nou, a noroeste da cidade, aten-
de ainda hoje a 4,4 mil residên-
cias. O exemplo da vila deu ori-
gem às outras sete redes de cole-
ta, que, 18 anos depois, benefi-
ciam aproximadamente 324 mil
moradores.

Eficiente e caro. Segundo Ma-
teu, a instalação da Envac tem
quatro grandes turbinas que evi-
tam obstruções na tubulação.
Quando ocorrem, os problemas
são logo identificados por uma
central computadorizada que
monitora todos os trajetos. “No
caso de entupimento, aciona-
mos as turbinas. Com o ganho de
poder de sucção, em 90% dos ca-
sos desobstruímos o cano.” Nas
demais emergências, o proble-

ma é resolvido manualmente.
O sistema é eficiente, mas não

barato. Já foram investidos€ 156
milhões em Barcelona. A instala-
ção de uma rede capaz de aten-
der a 18 mil famílias custa, em
média,€ 50 milhões.

Vasquez explica que o finan-
ciamento é feito de duas formas.

Em áreas de urbanização nova
ou recente, a iniciativa privada
banca o equivalente a 57% do cus-
to. Em áreas urbanas já consoli-
dadas, o financiamento público
chega a 92% do total. “O investi-
mento público também vem de
fundos (da União Europeia).”

De acordo com Fábio Colella,
gerente comercial da Envac no
Brasil, o sistema diminui o custo
da coleta entre 30% e 40%. “O
investimento é alto, mas com-
pensado a longo prazo.”

Apesar de parecer inovador, o
recolhimento subterrâneo de li-
xo a vácuo existe desde 1961,
quando foi instalado para aten-
der a um hospital na cidade sue-
ca de Sollefteå. Desde então, co-
meçou a ser aplicado em outras
partes do país, mas só ganhou no-
vos mercados na Europa a partir
dos anos 90. “Acredito que o sis-
tema ganhou visibilidade quan-
do a gestão das cidades passou a
ser pensada sob um ponto de vis-
ta sustentável”, afirma Colella.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 nov. 2010, Planeta, p. H3.




