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Estados afetados por seca e chuva
vão receber R$ 20,7 milhões

Governo vai lançar PAC para
prevenção de desastres naturais

O governo federal liberou R$ 20,7 milhões para sete estados afetados
pela seca ou pelo excesso de chuva, segundo portarias publicadas
no Diário Oficial da União, ontem. Os recursos serão empregados
em ações de defesa civil no Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí,
Acre, Paraíba, Minas Gerais e Sergipe. A maior parcela vai para o
Piauí, que receberá R$ 4,7 milhões voltado às vítimas da seca. ABr

O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, disse ontem
que a presidente Dilma Rousseff deverá lançar, nos próximos dias,
uma nova etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
que vai reunir ações específicas para a prevenção de desastres
naturais no país. Segundo ele, o PAC Prevenção vai definir de forma
clara a responsabilidade de cada ministério nesse tipo de ação. ABr

Sanjit Das/Bloomberg

Rio terá
cooperativa
para reciclar
lixo eletrônico
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nicas dos demais materiais, como a carcaça plástica. “Aqui todos os elementos que saem dos
equipamentos são reciclados. A
nossa preocupação não foi gerar resíduos e sim gerar riqueza.
Então, o plástico, por exemplo,
entra na cadeia do plástico. Desta forma, conseguimos ter uma
cidade produtiva e pró-ativa.
Em detrimento daquela cidade
que só consome e gera lixo”, ressalta Gonçalo. Ele acrescenta,
porém, que os componentes
presentes na placa, como o outro, não são separados. ■
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Um computador jogado no lixo
seria vendido por um catador
por cerca de R$ 0,30/kg. Já se
separarmos os produtos — placa e carcaça — a placa chega a
R$ 12/kg. Hoje um catador trabalhando aqui tem uma retirada superior do que trabalhando com outros materiais”, explica. A expectativa é que o projeto aumente a renda dos catadores dos atuais R$ 600 para algo em torno de R$ 2.000, nos
próximos anos.
As cooperativas se encarregam de separar as placas eletrô-
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RIO+20

No Brasil, cada pessoa produz meio quilo de lixo eletrônico por ano
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Quando falamos em lixo
eletrônico, logo pensamos
nas mensagens indesejadas que recebemos todos os
dias em nossas
caixas de e-mail. Entretanto, o
resíduo eletrônico, mais conhecidos como e-lixo, vai muito
além dos possíveis vírus. Ele engloba equipamentos como televisores, computadores, notebooks, celulares, geladeiras e
outros eletroeletrônicos que
não utilizamos mais. Estes materiais são responsáveis por, aproximadamente, 5% de todo lixo
produzido no mundo, o que representa 50 milhões de toneladas. Segundo levantamento do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Pnuma, o
Brasil ocupa a primeira posição
entre os países em desenvolvimento na geração deste tipo de
resíduo. No país, cada pessoa
produz cerca meio quilo por
ano. Apesar da grande quantidade produzida, muitos brasileiros e instituições não sabem como descartar estes materiais,
que acabam parando em ferrosvelho ou lixões.
Pensando em suprir esta lacuna, o Rio de Janeiro vai ganhar durante a Conferência
das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável,
Rio+20, que será realizada entre os dias 13 e 22 de junho, sua
primeira cooperativa de recicladores e catadores focada na
coleta e reaproveitamento do
e-lixo. O projeto, desenvolvido pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares
FALTAM

22dias

(ITCP), da Coppe-UFRJ, e pela
Cooperativa Amigos do Meio
Ambiente (Copama), localizada em Maria da Graça, zona
norte do Rio, espera formar,
até o final do ano, uma rede
com 21 outras cooperativas,
que funcionarão como ecopontos (locais de recolhimento
dos materiais recicláveis). O
projeto será apresentado durante a Rio+20, no estande da
Coppe, que espera fazer do local um posto de coleta.
Para Gonçalo Guimarães, pesquisador da Coppe/UFRJ e coordenador da ITCP, a importância
da reciclagem do e-lixo está
além do ambiental, pois estes
materiais têm alto valor agregado, aumentando a renda dos catadores. “O lixo eletrônico é
um problema e uma solução.
Nós não temos hoje, no Rio, nada instalado trabalhando com
isso. E esse é um material muito importante, do ponto de vista econômico, porque tem um
valor agregado muito grande.
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Gabriela Murno, do Rio

No Brasil, como no resto do mundo, a crescente produção de resíduos eletrônicos se relaciona ao
aumento do consumo dos aparelhos eletroeletrônicos. É o que
afirma Bernadete Almeida, professora e coordenadora da ESPM
Social, Núcleo de Responsabilidade Social da Escola Superior
de Propaganda e Marketing do
Rio de Janeiro. Para ela, as classes C e D, em ascensão, começam a consumir estes produtos
em larga escala, o que é ainda
agravado pela rápida obsolescência e preços de manutenção muito próximos aos de compra.
“Lidamos com o conceito de
obsolescência programada. A dinâmica de mercado faz com que
os eletrônicos que compramos
hoje, daqui a três ou quatro meses estejam velhos e logo o consumidor queira trocá-los, gerando
resíduos”, explica. Bernadete
completa dizendo que a ideia de
reúso, que ajudaria a minimizar o
quadro, ainda não é disseminada. “O que não serve pra você,
pode servir para alguém com menor poder aquisitivo, por exemplo. A pessoa não sabe para quem
passar e acaba jogando fora.”
Para a coordenadora, a discussão sobre o destino dos resíduos
eletrônicos já existe no Brasil,
mas ainda de forma incipiente.
“No Brasil, o conceito de logística reversa — em que quem produz é corresponsável por seu descarte — não existe. A Lei de Descarte dos Resíduos Sólidos não
engloba totalmente este conceito. O que acontece é que algumas
empresas, que atuam em outros
países que possuem uma lei como esta, estão trazendo esta ideia
para o Brasil”, conta Bernadete.
Segundo ela, a relação dos eletroeletrônicos com o meio ambiente também não é tão percebida como a de outros materiais. “É
menos óbvia a correlação dos
equipamentos eletrônicos com o
meio ambiente. Para aquele eletrônico ser criado, tem uma cadeia
produtiva que vai chegar a um elemento natural, mas a maioria das
pessoas não percebe.” ■ G.M.
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Iniciativa, a primeira no estado, será
apresentada durante a Rio+20. O objetivo
é chegar a 21 unidades até o fim do ano

s.

As classes C e D, em ascensão,
começam a consumir
eletrônicos em larga escala

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 8.

