
Maneiras criativas de
resolver problemas
Uma história em quadrinhos publicada recentemente
pelo cartunista argentino Ricardo Liniers mostra um
cidadão cumprimentando outro, que acaba de atirar
no chão uma embalagem de cigarros vazia. Em tom sé-
rio, supõe que a embalagem é de um desses papéis es-
peciais, recheados de sementinhas que, em breve, vão
brotar e enfeitar a cidade com flores, e cumprimenta o
porcalhão por sua iniciativa.

Liniers, considerado sucessor de Quino no universo
dos quadrinhos e dono de um dos mais belos blogs da
internet (porliniers.com), está evidentemente fazendo
ironia. Mas há por trás do seu humor dois fatos reais: é
possível embutir sementes em embalagens de diversos
produtos, com papel que se desfaz rapidamente em con-
tato com a umidade; e mesmo produtos nocivos como o
cigarro podem reduzir em parte os danos que causam se
for usada criatividade com o propósito correto.

Iniciativas desse tipo não resolvem o problema
dos produtos químicos lançados no lixo, mas qual-
quer elemento que diferencie a embalagem pode cha-
mar a atenção dos usuários para a necessidade de dar

uma destinação ade-
quada ao que precisa
ser descartado. A re-
cente legislação que
criou a Política Nacio-
nal de Resíduos Sóli-
dos tem sido elogiada
por especialistas, prin-
cipalmente porque es-
tabelece o princípio
da responsabilidade
compartilhada e con-
solida o conceito da lo-
gística reversa.

Mas da norma ao
comportamento há um
longo caminho, e todas
as iniciativas são váli-
das no sentido de im-

pregnar a sociedade com os princípios da preservação
do ambiente comum. No Brasil, onde um contingente
de milhões de cidadãos foi agregado recentemente à no-
va classe média, e, portanto, a novas possibilidades de
consumo, torna-se ainda mais importante educar para
a cidadania. Não apenas em relação a direitos, mas a de-
veres, como noções de civilidade no trânsito e responsa-
bilidade no consumo, desde a compra até a destinação
final de embalagens e produtos descartados.

Não se quer dizer, com isso, que as chamadas classes
de renda superior sejam conscientes como consumido-
res. Há desinformação em toda a escala social, até mes-
mo sobre questões básicas como a possibilidade de reci-
clar isopor ou sobre a conveniência de descartar garra-
fas de PET sem a tampa, para facilitar o esmagamento e
a reciclagem. Ainda são minoria os que sabem o que fa-
zer com pilhas e filmes de radiografia, por exemplo.

As soluções técnicas para limpeza e reaproveitamen-
to de materiais contaminantes evoluem paralelamente
ao surgimento de modelos de negócio compensadores.
As boas iniciativas são, por um lado, tangidas pelas exi-
gências legais e; de outro, estimuladas pela possibilida-
de de ganhos econômicos. Mas nem todos os incentivos
são tangíveis como a multa e o lucro. É mais difícil edu-
car o consumidor sobre o descarte de produtos nocivos
se ele não sabe que pode sofrer danos.

A historinha de Liniers nos mostra que, no caso da
educação ambiental, é preciso ir além das metodolo-
gias tradicionais de ensino. Educar para hábitos de con-
sumo consciente é tarefa que exige esforço e criativida-
de em todos os setores. ■
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Anvisadiscute formasderegulação

Cerca de 20% dos medicamentos
adquiridos no Brasil são
descartados de maneira
inadequada. A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
discute formas para regular
a logística reversa com a
participação da indústria, das
distribuidoras e das farmácias.
“O primeiro passo é evitar que as
pessoas joguem os medicamentos
vencidos no lixo comum”, diz Luiz
Fernando Buainain, presidente da
Associação Brasileira do Atacado
Farmacêutico (Abafarma).
“Depois, estamos estudando
a melhor destinação.” Em São
Paulo, o Grupo Extra/Pão de

Açúcar e a Eurofarma já colocam
à disposição do público em alguns
supermercados recipientes de
coleta para remédios vencidos
ou fora de uso, comprimidos,
embalagens e cortantes,
como agulhas, ampolas e vidros,
bisnagas etc. A Droga Raia e a
Medley, em parceria com a Brasil
Health Service, desenvolveram
experimentalmente
estações coletoras (Ecomed),
um equipamento de
auto-atendimento que, ao
fazer o descarte, grava o tipo
de medicamento depositado,
o que permite rastrear os
resíduos até o destino final.

Na educação
ambiental, é
preciso ir além
da metodologia
tradicional de
ensino. Educar
para hábitos
de consumo
consciente
exige esforço e
criatividade

Laboratórios como o Fleury ain-
da implementaram um sistema
de tratamento dos produtos quí-
micos, usados no processo de re-
velação. “O fixador é encaminha-
do para um filtro que retém a pra-
ta”, afirma Daniel Périgo, geren-
te de sustentabilidade do Fleury.
“Assim ela é retirada antes de cair
no esgoto.” As processadoras es-
tão sendo substituídas por máqui-
nas que fazem o serviço a seco e
dispensam o uso desses químicos.

Para Fernanda Campana, a
tecnologia vai eliminar a neces-
sidade de reciclagem das radio-
grafias. “Com a ampliação dos
serviços digitalizados, será me-
nor a necessidade de imprimir
os exames”, afirma. Os entraves
ainda são culturais — muitas ve-
zes médicos e pacientes querem
ter as imagens na mão. ■
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1. Empresa especializada recebe
centenas de radiografias velhas
de hospitais e laboratórios e
encaminha para reciclagem;
2. Material é lavado para
descontaminaçãoe retirada de
produtos químicos; 3. Plástico
é cortado e transformado em
caixinhas; 4. Prata é aquecida
para ser revendida para joalherias
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