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A valorização da
indústria de reciclagem
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Com a proximidade da Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, marcada para junho, é oportuno e pertinente analisar a questão relativa ao lixo urbano, também em pauta no Brasil
devido à aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305. A atividade econômica
inerente à coleta, destinação e reciclagem dos produtos
que a sociedade compra e consome é uma das poucas
que responde de modo pleno aos três pilares do evento
da ONU: o econômico, o social e o ambiental.
Por isso, a questão precisa ser tratada sob uma nova
perspectiva, mais condizente com os níveis profissional, tecnológico e de investimento atuais. Estamos falando da Indústria de Valorização dos Resíduos (IVR),
que consubstancia uma cadeia produtiva que cria empregos de modo intensivo, recolhe impostos substantivos, produz itens de valor agregado, como energia elétrica de fonte renovável por meio da queima de biogás
de aterro ou queima de rejeitos em fornos, além de uma
série de subprodutos obtidos com a reciclagem.
Diversas questões envolvem essa atividade, mas a
principal é o foco, antes voltado para a disposição dos resíduos, e
A atividade
agora fixado na valorieconômica inerente zação destes. Cada
à coleta e reciclagem aterro de resíduo urbano deve tornar-se um
dos produtos que
aterro sanitário que,
a sociedade compra atendendo a todas as
normas técnicas e ame consome é das
possua uma
poucas que responde bientais,
unidade de triagem pade modo pleno aos ra aproveitar a parte
três pilares da Rio+20: reciclável do resíduo.
Quando viável, deve
o econômico, o
ser implementada tamsocial e o ambiental bém a unidade de valorização dos resíduos,
que pode ser uma termelétrica para geração de energia renovável a partir
do biogás gerado no aterro.
No tocante ao eixo social, a atividade é muito peculiar num aspecto relevante: propicia a inclusão na sociedade de consumo de milhares de trabalhadores
sem especialização e baixa empregabilidade em outros segmentos. São pessoas com emprego registrado
em carteira, assistência médica, férias, previdência e
todos os direitos trabalhistas. Por executarem função
fundamental, esses trabalhadores precisam ser valorizados, bem treinados e reconhecidos.
Conclui-se que este é um negócio complexo, moderno e de elevado custeio. Exigem-se vultoso aporte financeiro e tecnologia de ponta para se implantar eficazmente sistemas de coleta domiciliar, sistemas de
coleta seletiva, unidades de triagem de materiais recicláveis e usinas termelétricas.
Portanto, o tema não pode continuar sendo tratado
no plano da retórica e de modo superficial. Infelizmente — e a despeito da determinação da Lei 12.305, de erradicação dos "lixões" até agosto de 2014 —, metade
das cidades brasileiras continua depositando o lixo no
solo. Faz se necessário um maior senso de urgência para a realização da prática, uma vez que as possibilidades técnicas já existem.
Para regular e salvaguardar diretos como qualidade de
vida e sustentabilidade, é preciso que estejam bem estabelecidos os parâmetros das normas legais, técnicas, ambientais, econômicas e jurídicas, fatores fundamentais para preservar, nesse processo, os indivíduos, o habitat e os
objetivos perseguidos pelas nações na Rio+20. •

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 13.

