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Pela Comlurb

1 O catador recolhe o
material reciclável na
rua, nos lixões, nos
condomínios.

2 O material é vendido a
galpões ou ferros-velhos e
enviado a cooperativas,
onde é juntado.

3 Quando o dono do galpão ou um
grande distribuidor junta volume
considerável, vende o material para
empresas recicladoras.

1 O caminhão coleta
o material reciclável
nas ruas.

2 O material é
pesado na usina
do Caju.

3 Em seguida é
depositado em gapões
de cooperativas.

Pelos catadores
A TRANSFORMAÇÃO DO RESÍDUO EM MATÉRIA-PRIMA

4 Das cooperativas,
seguem para as
indústrias
recicladoras. A
cooperativa divide o
lucro entre os
catadores, igualmente.

4 As empresas
recicladores
transformam o lixo
em matéria-prima.

5 As indústrias
transformadoras
convertem a
matéria-prima em
produtos, que vão
para as prateleiras
dos supermercados,
dando início a um
novo ciclo.

DESLEIXO INSUSTENTÁVEL

Pesquisa: 75% das recicladoras estão ociosas
Indústria emprega 20 mil no Rio e fatura R$ 2 bi por ano, mas utiliza apenas parte de sua capacidade instalada

Paulo Nicolella

CAMINHÃO DESPEJA latinhas de alumínio na Alutech, recicladora às margens da Rodovia Washington Luís, na Baixada Fluminense: com área de 65 mil metros quadrados, indústria abastece siderúrgicas como a CSA

Emanuel Alencar
emanuel.alencar@oglobo.com.br

Rogério Daflon
daflon@oglobo.com.br

● O setor privado formal da re-
ciclagem no Rio é um universo
de 307 empresas marcado pelo
contraste: do ferro-velho à gran-
de indústria, do antigo sucateiro
ao empresário, movimenta R$ 2
bilhões por ano e emprega 20
mil pessoas, segundo o Sindica-
to das Empresas Despoluidoras
do Ambiente do Estado do Rio
(Sindieco). Os números superla-
tivos, no entanto, não encobrem
um problema do segmento: 75%
das empresas operam com ca-
pacidade ociosa, como mostra a
quinta reportagem da série
“Desleixo insustentável”.

Na visão da química Elen Pa-
checo, professora do Instituto
de Macromoléculas (IMA) da
UFRJ, um investimento mais sé-
rio em coleta seletiva é funda-
mental para aproveitar este par-
que reciclador já existente.

— Já temos uma indústria ávi-
da por material reciclável. Com
os lixões sendo fechados, as em-
presas recicladoras tendem a vi-
ver momentos de crise. É o mo-
mento de as companhias de lim-
peza urbana do estado, sobretu-
do a Comlurb, fazerem um traba-
lho sério de coleta seletiva e dia-
logarem com esse setor — diz.

Prefeitura diz estar ‘de
portas abertas’ ao diálogo
O secretário municipal de

Conservação, Carlos Roberto
Osório, se surpreendeu com a
capacidade ociosa:

— Estamos de portas abertas
para dialogar com o parque re-
ciclador do Rio, já que, em três
anos, vamos quintuplicar a cole-
ta seletiva. Mas não resolvere-
mos tudo da noite para o dia.

Se a reciclagem no Rio não
passa de 3% do total de resí-
duos coletados diariamente, o
gargalo não está, enfatiza Elen
Pacheco, na falta de indústrias.
Uma pesquisa traçou o perfil
das empresas de reciclagem da
Região Metropolitana, numa
parceria do Sindieco com a In-
cubadora Tecnológica de Coo-
perativas Populares (ITCP) e o
Instituto de Macromoléculas
(IMA), ambos da UFRJ. Quaren-
ta das 307 empresas responde-
ram ao questionário. O resulta-
do mostra um setor formado
por pequenas e médias empre-
sas (67,5%) e em processo de
adequação ambiental (85% ad-

mitem “estar se licenciando”).
— Mas há um mercado infor-

mal muito grande ainda não
contabilizado. Se fosse, tería-
mos pelo menos o dobro de em-
presas no setor — diz Glauco
Pessoa, presidente do Sindieco.

No universo formal, há em-
presas que surpreendem pelo
gigantismo e outras pela preca-
riedade. Quatro grandes recicla-

doras de PET estão instaladas
na Região Metropolitana. Há ou-
tras no mercado de alumínio,
óleo lubrificante e vidro.

Entre as gigantes, a líder é a
Alutech Ltda., transformadora
de alumínio em matéria-prima
para siderúrgicas como Usimi-
nas e CSA. Em Duque de Caxias,
sua área é de 65 mil metros qua-
drados. Em 1995, ano da inaugu-

ração, ela recebia 200 toneladas
por mês de alumínio, principal-
mente latinhas. Hoje, transfor-
ma 5 mil, com capacidade ocio-
sa de mil por mês, segundo o di-
retor da indústria, Paulo Rober-
to de Sousa. Aos 56 anos, ele co-
meçou como dono de ferro-ve-
lho. Hoje, diz dominar 35% do
descarte de latinhas no Rio.

— Até chegar aqui, a latinha

já passou por uns cinco depósi-
tos. Em cada um, o material vai
se qualificando e aumentando
de escala. Eu compro o quilo de
alumínio a R$ 3,20 e vendo, em
grânulos ou lingotes (insumos),
por R$ 4 — diz Paulo Roberto de
Sousa, que reclama de falta de
incentivo. — Na Alemanha, o go-
verno subsidia a indústria para
que ela faça a coleta seletiva.

No mercado reciclador, há
grandes distribuidores que fa-
zem o elo entre os pequenos gal-
pões e ferros-velhos e a indústria
que transforma o lixo em maté-
ria-prima. O Centro de Recicla-
gem Rio (CRR), em Barros Fi-
lhos, é um deles. Beneficiadora
de papel e papelão para indús-
trias transformadoras — como a
Klabin —, a empresa adotou a di-
versificação de produtos. Além
de papel, compra hoje, de gal-
pões e sucateiros, plástico e me-
tais. Com 55 mil metros quadra-
dos, emprega 380 funcionários,
com salários de até R$ 800.

— Aqui a gente faz a segrega-
ção do material, tira impurezas
e manda para o reciclador. Tra-
balhamos com 11 mil toneladas
por mês, mas poderíamos che-
gar a 20 mil — afirma o gerente
da empresa Alberto de Carvalho
Elsner, de 61 anos. — Além de
um monte de empresas infor-
mais concorrendo comigo, não
tenho o alívio de impostos que
as cooperativas têm.

‘Uma coleta seletiva eficiente
ajudaria’, diz empresário
Em Seropédica, as máqui-

nas da Peterlu Indústria de Co-
mércio de Plástico, que trans-
formam plástico usado em no-
vo, também poderiam girar
mais rapidamente.

— Uma coleta seletiva eficien-
te ajudaria. O material sairia lim-
po e eliminaria meu primeiro
processo: a lavagem do material
— conta Pedro Gonçalves, de 60
anos, ex-caminhoneiro.

Entre as pequenas empresas,
a de José Belisário Neto é uma
das pioneiras. No quintal da sua
casa, em Parada de Lucas, vê-se
todo o maquinário para a reci-
clagem de sacos plásticos.

— Estou nessa há 40 anos e
poderia estar melhor.

Outra empresa, menor que
a de Belisário, é o ferro-velho
Lourifer, em Caxias, com cinco
funcionários e uma fila de ca-
tadores à porta.

— A concorrência é brutal;
em cada esquina tem um depó-
sito de reciclagem. Mas eu te-
nho licença ambiental — diz, or-
gulhoso, Fernando da Silva, ten-
tando tornar visível o imenso
mercado informal do setor. ■

● AMANHÃ: A polêmica sobre a
responsabilidade das empresas

O GLOBO NA INTERNET
GALERIA Veja o passo a passo

da reciclagem de sacos de lixo

Os sinos tocam para a reciclagem
Com programas criativos, Curitiba reaproveita 22% do lixo gerado na cidade

Luiz Lomba*
granderio@oglobo.com.br

● CURITIBA (PR). A cidade de Curitiba
tem duas iniciativas públicas para cole-
tar materiais recicláveis: o Lixo que Não
é Lixo, em que caminhões recolhem de-
tritos reaproveitáveis em toda a cidade
três vezes por semana, e o Câmbio Ver-
de, que troca lixo por alimentos.

Em 2011, foram coletadas na cidade
29.619 toneladas de resíduos recicláveis,
incluindo o trabalho dos catadores in-
formais. Enquanto a coleta de lixo co-
mum aumentou 28% nos últimos sete
anos, a de lixo reciclável cresceu 200%.

— De todo o lixo gerado, 22% vão pa-
ra reciclagem — explica Edélcio Mar-
ques dos Reis, diretor do Departamento

de Limpeza Pública da Secretaria de
Meio ambiente de Curitiba. — Se consi-
derarmos apenas o lixo domiciliar, esta-
ríamos na casa dos 30%.

O programa Lixo que Não é Lixo existe
desde 1989, e o envolvimento da popula-
ção é grande, embora a prefeitura não te-
nha indicadores do percentual de casas
em que o lixo é separado. Caminhões-baú
passam tocando um sino e recolhendo
materiais recicláveis. Já o programa Câm-
bio Verde começou em 1991 e tem 90
pontos de troca, com participação men-
sal média de 7.259 pessoas, que recebem
77,5 toneladas de alimento e entregam
310 toneladas de resíduos recicláveis.

Todo o material recolhido é encami-
nhado à Usina de Valorização de Rejeitos,
administrada pelo Instituto Pró-Cidada-

nia de Curitiba. Depois de separados, os
materiais são vendidos para indústrias
que os utilizam como matéria-prima.

A renda é revertida para ações sociais.
O papel é campeão de separação, com
37% de todo o lixo reciclável que vai para
a usina — 23% são plásticos; 20%, vidros;
14%, metais e 4%, embalagens do tipo lon-
ga vida. Estima-se que os catadores de pa-
pel retirem das ruas da cidade cerca de
370 toneladas de lixo reciclável por dia,
movimentando R$ 780 mil por mês.

Outra iniciativa da Secretaria munici-
pal do Meio Ambiente é a coleta de óleo
de cozinha usado nos 24 terminais de
ônibus. Desde 2007, foram entregues
pela população 41 mil litros de óleo.

* Especial para O Globo
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 22 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




