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Como já se sabe, não é ne
cessário descobrir o ovo de 
Colombo nem ser uma em
presa de grande porte para 
implantar ações de responsa
bilidade socioambiental. 
Muitas vezes, uma iniciativa 
simples, criada a partir da 
observação de uma necessi
dade local, pode render um 
bom resultado. O exemplo 
vem de um pequeno arma
zém de materiais de constru
ção de Recife, o Etapa Final, 
que funciona no populoso 
bairro de Casa Amarela, na 
Zona Norte da cidade. O esta
belecimento virou um ponto 
de referência no que diz res
peito à educação ambiental e 
hoje é frequentado por cata-
dores, recicladores, artesãos 
e estudantes. 

Tudo começou há dezoito 
anos, quando o comerciante 
Sérgio Nascimento ficava intri
gado com a quantidade de pes
soas que buscavam as caixas de 
papelão que eram descartadas 
depois de as mercadorias se
rem desembaladas. Três anos 
depois, ele resolveu implantar 
um programa que decidiu cha
mar de PEV - Posto de Entrega 
Voluntária. O centro do PEV foi 
instalado ao lado da loja, com 
depósitos separados para pa
pel, metal, vidro e plástico. Os 
descartes de lixo reciclável só 
faziam crescer, o que animou o 

empresário. Como se não bas-
tassse o cuidado ambiental que 
este tipo de atitude estava refle
tindo, Sergio Nascimento perce
beu que estava contribuindo 
também para gerar renda para 
cerca de 20 catadores. 

— Não era preciso nem fa
zer discurso tentando trazer 
esta consciência. As pessoas 
passavam aqui pela frente, 
viam as outras entregando o 
lixo separado e isso já as aju
dava a rever os conceitos de
las — disse. 

A ação despertou interesse 
também das escolas que co
meçaram a solicitar a presen
ça de Sérgio para explicar a 
importância da reciclagem 
para as crianças. Em pouco 
tempo eram elas que estavam 
desembarcando, geralmente 
em grupos de 30, no Etapa Fi
nal. As visitas chegam a cinco 
turmas por mês. 

— As crianças vêm aqui 
cheias de curiosidade. Elas 
entrevistam os catadores, en
tendem a importância da se
paração do lixo, e se impres
sionam quando descobrem as 
múltiplas formas de aprovei
tá-lo. Nosso papel é encantá-
las, para que sejam agentes 
multiplicadores em casa — 
disse Sergio Nascimento. 

Para levar adiante o proje
to, Sergio e um grupo de treze 
amigos, reunidos pelo mesmo 
ideal, decidiram fundar a As
sociação do Meio Ambiente 
Preservar e Educar (Amape), 
em tomo da qual giram 50 ca-

tadores e 20 artesãos. Além dis
so, os alunos têm aulas práticas 
de como preservar o meio am
biente dando destino correto ao 
lixo. No armazém, há ainda um 
pequeno alpendre onde ficam 
expostos em caráter permanen
te objetos e utensílios que po
dem ser feitos com tampas, gar
rafas e outros materiais descar
tados. 

— As nossas ações têm co
meço, meio e fim. E tanto no tra
balho quanto em casa, adota
mos as mesmas práticas — dis
se Sérgio, referindo-se aos de
mais fundadores da Amape, cu

ja sede de direito é em Olinda, 
mas de fato no próprio arma
zém de construção. 

Além da educação ambien
tal junto a escolares, a Amape 
não limita o trabalho a facili
tar a coleta por parte dos ca
tadores. Seus fundadores de
senvolveram m é t o d o s de 
aproveitar tampas e garrafas 
de plástico na confecção de 
móveis, bandeiras, lustres, li
xeiras, biombos ou projetos 
especiais, a maior parte sob 
demanda de empresas. A en
tidade recebe encomendas, 
quando compra materiais dos 

próprios catadores. A renda 
dos objetos é convertida em 
capital de giro para novas 
aquisições de material des
cartado ou de insumos, como 
fios de amarração das tampi
nhas de refrigerante. 

— À medida que os produ
tos ficam conhecidos, muitas 
pessoas ligam fazendo enco
mendas inclusive de bolsas 
retornáveis — disse ele. 

O grupo treinou 20 arte
sãos, que trabalham em suas 
próprias casas, a maior par
te localizada em áreas de ris
co. Um cesto de lixo confec
cionado com tampinhas é 
vendido a R$80. O artesão 
ganha R$30 por unidade fa
bricada que, dependendo do 
tamanho, consome R$20 em 
materiais. O resto fica para 
capital de giro. 
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