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D I V U LG A Ç Ã O

Comunidades extrativistas
eliminam o intermediário
Benefícios abrangem cem gru-
pos de pequenos produtores em
45 municípios nos Estados de
Goiás, Minas Gerais, Bahia, To-
cantins e Mato Grosso
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UBIRAJARA MACHADO/MDS

África envia oficiais para
conferir iniciativas locais
A fila de países interessados em
enviar delegações para conhecer
de perto os programas de com-
bate à pobreza do Brasil está ca-
da vez mais longa
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ANDRÉ PESSOA

Nascentes de rios serão
tombadas pelo governo
Iniciativa pioneira beneficia o
“Velho Chico” e reforça os instru-
mentos previstos pela Lei das
Águas para controle e proteção
dos recursos hídricos
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E m p re e n d e d o re s
lucram criando
soluções para
logística reversa G2

Baixa adesão compromete o abastecimento

Falta pouco
Empresas correm
para apresentar,
até o fim do ano,
um plano factível
para o novo
sistema brasileiro
de reciclagem.
Po r S e rg i o
Ad e o d ato , para
o Valor, de
São Paulo

D ois anos após a assinatu-
ra da Lei da Política Na-
cional de Resíduos Sóli-

dos (PNRS), que demorou duas
décadas para ser aprovada no
Congresso Nacional, o setor
produtivo tem agora prazo para
cumprir a obrigação legal de
iniciar a logística reversa das
embalagens — coleta e retorno
do material reciclável à produ-
ção industrial após o consumo.

Até 31 de dezembro, as empre-
sas precisarão avançar no diálogo
setorial, concluir estudos de via-
bilidade econômica e apresentar
um plano sobre como funcionará
o sistema brasileiro de recicla-
gem, a ser aprovado pelo governo
federal para entrar em operação
no começo de 2013. No ano se-
guinte, conforme determina a le-
gislação, os lixões deverão estar
erradicados, o que exigirá investi-
mentos na construção de um par-
que nacional de indústrias reci-
cladoras capaz de absorver como
matéria-prima o que hoje é des-
cartado a céu aberto.

“Chegamos a um momento
crucial para a lei sair do papel”,
diz Victor Bicca, presidente do
Compromisso Empresarial para
Reciclagem (Cempre). A insti-
tuição articulou uma coalizão
de 25 associações empresariais
para propor um modelo único
de logística reversa que seja eco-
nomicamente viável.

O sistema será baseado no flu-
xo único de materiais por meio da
coleta seletiva municipal. Está
previsto um investimento priva-
do inicial de R$ 70 milhões, parte
a ser aplicada na qualificação de
cooperativas de catadores, que
precisarão aumentar a capacida-
de de processamento.

Na primeira fase, terão priori-
dade os 65 municípios e regiões
metropolitanas que representam
35% dos resíduos gerados no país,
incluindo as cidades-sede da Co-
pa do Mundo. O plano da iniciati-
va privada é expandir os pontos
de entrega voluntária de lixo reci-
clável pela população e até re-
comprar embalagens após o uso,
de maneira a garantir preços atra-
tivos para quem vende a sucata.

A meta é dobrar a reciclagem
no Brasil em vinte anos, atraindo
novos investimentos, o que esbar-
ra na falta de instrumentos eco-
nômicos para estímulo do merca-
do, não definidos pela nova legis-
lação. O Decreto 7.619, de 2011,
estabelece como incentivo o cré-
dito presumido de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
para indústrias que comprarem
matéria-prima reciclável direta-
mente das cooperativas. A alíquo-
ta do desconto varia de 10% a 50%,
conforme o tipo de resíduo.

“A medida, tímida, não surtiu
efeito no mercado”, analisa Auri
Marçon, presidente da Associa-

ção Brasileira da Indústria do PET.
A maior parte do lixo reciclável do
país não é processada por coope-
rativas, mas por empresas recicla-
doras, sucateiros e atacadistas,
não contemplados pelo decreto.
Além disso, a maioria dos catado-
res não está apta a emitir notas fis-
cais e documentos exigidos para
o benefício. A Receita Federal pro-
jeta para 2012 uma renúncia fis-
cal em torno de R$ 128 milhões,
relativa ao incentivo.

“Não adianta atingir só um elo
da cadeia”, ressalta Marçon, ao
advertir que o esforço deve estar
na coleta dos materiais após o
consumo e no estímulo à deman-
da pelo produto final reciclado.
“Montadoras de automóveis que
resistiam à reciclagem hoje estão
abertas ao uso de peças produzi-
das a partir do lixo”, ilustra. Hoje
56% das garrafas retornam à in-
dústria para abastecer principal-
mente o setor têxtil, totalizando
faturamento de R$ 1 bilhão por
ano, apenas com reciclagem.

“Apesar dos R$ 150 milhões in-
vestidos nos últimos cinco anos
no parque que recicla PET, é alta a
ociosidade, atingindo 30% da ca-
pacidade durante o inverno,
quando é menor o consumo de
bebidas e embalagens”, revela.

“Não é impossível até 2015 re-
ciclar 22% do lixo seco produzido
no país”, atesta Silvano Silvério,
do Ministério do Meio Ambiente.

A taxa atual é estimada em 14%. O
compromisso consta no PNRS. De
acordo com Silvano, o Comitê In-
terministerial, encarregado das
medidas para colocar a lei em
prática, elabora diagnóstico no
sentido de identificar entraves e
propor incentivos fiscais para que
as metas sejam cumpridas.

Com a expansão da coleta mu-
nicipal e a proibição legal do des-
pejo de materiais recicláveis em
aterros, a preocupação é garantir
que essa matéria-prima exceden-
te tenha preços competitivos e se-
ja incorporada pelo mercado. “É
necessário repassar para o produ-
to final — ou seja, a embalagem —
o benefício fiscal que existe para a
compra de aparas de papel”, suge-
re Ricardo Trombini, presidente
da Associação Brasileira de Papel
Ondulado, setor que fatura por
ano R$ 9 bilhões, com 75% da ma-
téria-prima proveniente do des-
carte. O incentivo representaria
anualmente R$ 100 milhões que
poderiam ser injetados na melho-
ria do sistema de reciclagem.

A estratégia é fazer a recicla-
gem no próprio Estado que gerou
o lixo, porque há incidência de
ICMS se o caminhão com resíduos
cruzar a divisa. “Não propomos
incentivos, mas justiça tributá-
r i a”, afirma Fernando von Zuben,
diretor de meio ambiente da Te t r a
Pa k , que investe R$ 10 milhões
por ano na cadeia de reciclagem.

De São Paulo

Dados do Ministério do Meio
Ambiente indicam que apenas 9%
das mais de 5,5 mil cidades brasi-
leiras apresentaram o plano muni-
cipal de resíduos no prazo estipu-
lado por lei, vencido no início do
mês. Há estudos que comprovam o
aumento da coleta seletiva para re-
ciclagem no país, mas os avanços
concentram-se nos pequenos e
médios municípios e não em capi-
tais, como São Paulo e Rio de Janei-
ro. “O tema não consta como prio-
ridade na agenda das prefeituras,
nem nas campanhas eleitorais, que
centralizam o debate na saúde,

educação e transporte, e não na ne-
cessidade de fazer coleta e fechar
lixões”, avalia Carlos Silva Filho, di-
retor da Associação Brasileira das
Empresas de Limpeza Pública e Re-
síduos Especiais (Abrelpe).

“Faltam recursos e pessoal qua-
lificado na administração pública
para expandir modelos de reci-
c l a g e m”, afirma. Pesquisa da enti-
dade junto a 400 municípios re-
trata que só 36% têm a intenção
de elaborar o plano de resíduos,
sem o qual o acesso a recursos fe-
derais será bloqueado, segundo
prevê a legislação. A inobservân-
cia torna o município vulnerável
a ações do Ministério Público.

Até o momento, segundo nú-
meros do governo federal, 28
consórcios municipais foram
efetivados para a gestão conjun-
ta dos resíduos urbanos. No
Amazonas, por exemplo, 56 dos
61 municípios se uniram para a
elaboração de um plano único.
“É preciso um modelo fiscal para
desonerar a compra de equipa-
mentos e a folha de pagamento,
reduzindo a migração de traba-
lhadores para outras atividades”,
propõe Silva.

Parcerias entre indústrias e pre-
feituras mudam a realidade em al-
gumas regiões. No município de
Linhares (ES), com 142 mil habi-

tantes, a reciclagem começou em
maio, através de um arranjo lidera-
do pela SABB Coca-Cola, fabricante
de sucos na localidade. A empresa
instalou uma usina de triagem me-
canizada, operada por cooperativa
de catadores em terreno cedido
pela prefeitura, que arca com os
custos de manutenção e benefícios
sociais para os trabalhadores. A lo-
gística para coleta do lixo reciclá-
vel nos domicílios foi negociada
junto à concessionária local de
limpeza urbana. “O plano é atingir
autogestão em dois anos, com pro-
cessamento de 160 toneladas por
mês e aumento da educação am-
biental”, revela Fabiano Rangel, ge-

rente de sustentabilidade da SABB.
Em Natal, no Rio Grande do

Norte, a coleta dos resíduos reci-
cláveis está a cargo das cooperati-
vas, remuneradas mediante con-
trato de prestação de serviço com
a prefeitura. Nessa lógica, o go-
verno municipal paga aos cata-
dores o valor economizado ao
não mais destinar resíduos ao
aterro, hoje R$ 150 por tonelada.

Com o novo sistema, 70% da ci-
dade passou a ser coberta pela
coleta seletiva. A quantidade de
resíduos processada pela coope-
rativa aumentou sete vezes, ele-
vando a renda dos cooperados
para R$ 850 mensais. (SA)
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Auri Marçon, presidente da Associação Brasileira da Indústria do PET: “Montadoras de automóveis que resistiam à reciclagem hoje estão abertas ao uso de peças produzidas a partir do lixo”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 ago. 2012, Especial: negócios sustentáveis, p. G1.




