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Investimento necessário para triplicar o índice atual de reciclagem, de 25%, é US$ 108 bi/ano  
 
É melhor reciclar ou queimar o papel? A pergunta envolve controvérsias e instiga o engenheiro 
químico grego Antonis Mavropoulus, diretor do comitê técnico-científico do The International 
Solid Waste Association (ISWA) - organização que reúne o setor de limpeza urbana e 
tratamento de resíduos no mundo. "Há pelo menos quinze quesitos a serem observados em 
resposta à questão", aponta o especialista, destacando a importância de entender todo o ciclo 
de vida dos produtos, desde o berço até o fim da vida útil, para a tomada de decisão sobre o 
seu destino final. 
 
Durante recente conferência em São Paulo, Mavropoulus ressaltou que "o gerenciamento do 
lixo é uma ciência complexa". Com base na experiência europeia, apresentou projeções sobre 
o que poderá mudar no cenário brasileiro com a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
aprovada e regulamentada no ano passado. A lei determina o fim dos lixões em quatro anos, a 
implantação da coleta seletiva nos municípios, a elaboração de planos municipais e estaduais 
de gerenciamento de resíduos e a obrigatoriedade da logística reversa dos produtos pelas 
empresas. "É um passo à frente, pois a manipulação do lixo será mais complexa", afirma o 
analista, também presidente da empresa grega Environmental Planning, Engineering & 
Management.  
 
Em nível global, o ambiente para as soluções nesse campo é positivo, mas desafiador. 
Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), o mundo recicla apenas 25% dos 
resíduos e seriam necessários US$ 108 bilhões por ano para triplicar o índice e reduzir em 
85% os aterros sanitários até 2050. Nesse período, diz Mavropoulus, a geração de lixo mundo 
será quatro vezes maior que a atual -- ritmo uma vez e meia superior ao crescimento da 
população. Nos próximos 15 anos, as 600 maiores cidades do mundo concentração 2 bilhões 
de habitantes (um quarto do total) e mais da metade do PIB planetário. "As metrópoles são 
um teatro vivo para o desafio dos resíduos", afirma  
 
Ele cita o exemplo de Viena, na Áustria, que demorou décadas para atingir um índice de 
reciclagem não superior a 35% - o resto é incinerado. Sem querer fazer comparações 
deterministas com relação ao momento brasileiro, Mavropoulus ressalta: "Criar uma nova 
realidade leva tempo, porque envolve mudança no padrão industrial, interesses econômicos e 
competição no mercado". Em sua opinião, "a reciclagem tem limites e deve ser vista sob o 
ponto de vista dos benefícios e dos riscos". 
 
Quanto mais rico o país, mais lixo é gerado e maior a necessidade de reciclagem, paga em 
valores cada vez mais altos pela população e pelas empresas. "Em alguns lugares, como o 
Brasil, onde há desigualdade econômica, há diferentes classes de resíduos, sendo importante 
estabelecer padrões para o gerenciamento", propõe. Ele lembra que os países mais avançados 
da Europa, além da tecnologia para tratamento, promoveram mudanças fiscais e elaboraram 
planos para a gestão integrada de resíduos, considerando diferentes alternativas. "Aspectos 
culturais e políticos interferem no destino do lixo", enfatiza Mavropoulus. 
 
Para enfrentar o problema nas megacidades, surgem novos conceitos, como o da "mineração 
urbana" - a garimpagem dos resíduos já dispostos nos aterros para reaproveitamento 
industrial. Além disso, há fatores econômicos que propiciam a circulação de lixo pelo mundo. 
"É quatro vezes mais caro queimar resíduos na Holanda do que levar para a China e outros 
países 20 milhões de contêineres de lixo por ano", afirma.  
 
Uma tendência futura é "o movimento mundial para criação de aterros destinados ao tráfico 
internacional de resíduos", acrescenta o especialista.  
 
Mavropoulus lembra que o custo de extração de matéria-prima mineral será cada vez mais 
alto, enquanto o da reciclagem se reduzirá. "O ponto de equilíbrio depende da economia em 
escala, do desenvolvimento da tecnologia, eficiência energética e captura de carbono". 



Questões como escassez de recursos naturais, mudanças no clima, estilos de vida emergentes, 
revolução energética e políticas de governo são fatores que desenharão o cenário futuro do 
lixo no mundo. 
 
Ele pergunta: "a maior infraestrutura para os resíduos trará impacto positivo? Mais lixo 
significa, necessariamente, mais negócios?". Na sua avaliação, o fator determinante para uma 
nova realidade quanto ao problema é a "colaboração em massa, as interações em rede, 
sobretudo nos meios digitais - a força que pesará na balança, mudando o gráfico dos resíduos 
e empurrando a indústria para o equilíbrio".  
 
Indústrias de lâmpadas montam sistema de coleta 
 
Para cumprir a nova legislação, as indústrias de lâmpadas investirão na montagem de um 
sistema de coleta e reciclagem, centralizado por uma instituição gerenciadora. O modelo foi 
protocolado no Ministério do Meio Ambiente e apresentado como proposta de acordo setorial. 
"O objetivo é dar destino final ambientalmente adequado, iniciando a logística reversa desde o 
recebimento das lâmpadas após o fim da vida útil até o envio para reaproveitamento dos 
materiais descontaminados em outros ciclos produtivos", explica Isac Roizenblatt, diretor 
técnico da Associação Brasileira da Indústria de Iluminação (Abilux). 
 
Estima-se que no país sejam consumidas por ano 200 milhões de lâmpadas contendo 
mercúrio, parte importada pela GE, Philips, Osram e Silvania, associadas da Abilux. O produto 
é também vendido no mercado interno por importadoras de menor porte, também alvo do 
acordo setorial exigido pela legislação para a reciclagem após o uso. Atualmente, quase a 
totalidade das lâmpadas fora de uso é descartada em aterros sem tratamento prévio, 
contaminando solo e água com metais pesados. Apenas 8% dos municípios brasileiros 
possuem áreas com licença para depósito de lixo tóxico, incluindo lâmpadas, segundo dados 
da empresa Tramppo, de São Paulo, que desenvolveu tecnologia para o reaproveitamento do 
resíduo.  
 
"Para definir o modelo da logística reversa, os fabricantes recorreram a uma consultoria 
internacional especializada, que obteve sucesso nos sistemas para recuperação de lâmpadas 
na região da Comunidade Europeia", afirma Roizenblatt. Igual trabalho está sendo 
desenvolvido em países como China, Rússia, África do Sul, Turquia, Malásia e México. 
 
O plano brasileiro considera a criação de uma gestora de resíduos, sem fins lucrativos e 
independente, responsável pelo processo de conexão com 8 mil pontos de coleta e transbordo 
e com os transportadores e empresas recicladoras contratadas. A matéria-prima reciclada 
extraída das lâmpadas (plásticos, metais, vidros) será negociada com indústrias de diferentes 
segmentos, como de cerâmica e alumínio. A central gerenciadora cuidará da comunicação e 
dos relatórios com informações a serem entregues ao poder público, conforme a lei. 
 
Não há previsão sobre o investimento necessário para a instalação do sistema, mantido com 
recursos dos fabricantes inicialmente em cidades com mais de um milhão de habitantes. O 
esquema funcionará nos moldes da logística empregada há alguns anos para a coleta e 
reciclagem de embalagens de agrotóxicos no país. "A operação precisará ser economicamente 
sustentável", afirma Isac Roizenblatt, diretor técnico da Abilux. 
 
"Os pontos de coleta terão contêineres e caixas para a recepção do material, com localização 
que considera distâncias máximas e densidade populacional a partir de uma equação capaz de 
equilibrar custos operacionais e facilidade para os consumidores", diz o executivo. O plano é 
expandir a coleta até cobrir, após cinco anos, todo o território nacional, mas. O sucesso 
"dependerá de todos os atores, desde o varejo até o consumidor e os órgãos públicos", afirma.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 maio 2011, Especial Negócios 
sustentáveis, p. F2. 


