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Especial | Resíduos sólidos

Modelo prevê R$ 70 milhões para inovação tecnológica
Paulo Vasconcellos
Para o Valor, do Rio

Até 2014, serão investidos
R$ 70 milhões na inovação tecno-
lógica das cooperativas de coleta
de resíduos sólidos, na capacita-
ção dos catadores e na ampliação
dos pontos de entrega voluntá-
ria. A proposta faz parte do mo-
delo único de logística reversa
para embalagens que a coalizão
liderada pelo Compromisso Em-
presarial para a Reciclagem
(Cempre), reunindo 26 associa-
ções nacionais representativas
de 80% das empresas que produ-
zem, vazam e comercializam ar-
tigos com embalagens, vai apre-
sentar no ano que vem ao Minis-
tério do Meio Ambiente para o
acordo setorial previsto no Plano
Nacional de Resíduos Sólidos.

A ideia é promover o reforço
da coleta seletiva municipal do
lixo em parceria com as coopera-
tivas de reciclagem, instalar pon-
tos de coleta voluntária em todos
os supermercados do país e reali-
zar a primeira grande campanha
nacional de educação ambiental.
A primeira fase, até 2014, se con-
centrará nas doze cidades-sede
da Copa do Mundo e deve atingir
uma meta de redução de 22% dos
resíduos recicláveis secos que vão
para os lixões. A segunda etapa,
de 2015 a 2035, é reciclar 45%.

“É uma grande oportunidade de

fazer história ambiental. O Brasil já
tem alguns trunfos em reciclagem
no mundo. A gestão de resíduos
sólidos brasileira talvez seja a que
mais bem retrate a economia ver-
de. O modelo não está pronto, mas
temos todas as ferramentas para
fazer a diferença”, diz Victor Bicca,
presidente do Cempre.

Os acordos de logística reversa
atingem cinco setores: embala-
gens de óleos lubrificantes, emba-
lagens em geral, lâmpadas fluores-
centes, eletroeletrônicos e descarte
de medicamentos. O processo

mais adiantado é do embalagens
de óleos lubrificantes. A proposta
do setor já passou por consulta pú-
blica, que está em processo de aná-
lise, e deve ser assinada ainda este
ano. O edital para embalagens em
geral foi publicado no Diário Ofi-
cial de 5 de julho. O setor tem até 5
de janeiro de 2013 para apresentar
a proposta. O edital para a logística
reversa de lâmpadas fluorescentes
também já foi publicado.

Até o fim do ano deve ser pu-
blicado o edital de eletroeletrô-
nicos. O de descartes de medica-

mentos está previsto só para o
início do ano que vem. O Ministé-
rio do Meio Ambiente trabalha
ainda na elaboração do Sistema
Nacional de Informações de Resí-
duos (Sinir). O portal, que deverá
ser alimentado por todos os ór-
gãos municipais e estaduais e pe-
las empresas, deverá entrar em
funcionamento até dezembro
deste ano e vai servir ao gerencia-
mento dos acordos setoriais de
logística reversa.

“Cada projeto de logística re-
versa tem a sua especificidade.

Na de óleos lubrificantes, a em-
balagem é devolvida logo que o
usuário abastece o carro. Já para
o de lâmpadas fluorescentes é
preciso definir pontos de coleta,
com distância máxima entre os
pontos para que o cidadão não
tenha que andar muito para fa-
zer o descarte. A logística reversa
e a coleta seletiva serão implan-
tadas de forma gradual e pro-
gressiva de acordo com a lei”,
afirma Silvano Silvério, diretor
de Ambiente Urbano do Ministé-
rio do Meio Ambiente.

A proposta da coalizão coor-
denada pelo Cempre prevê a tri-
plicação do número de coopera-
tiva de catadores, expansão dos
pontos de entrega voluntária,
ampliação da coleta seletiva que
hoje já é feita por 766 municí-
pios, desoneração da cadeia de
produção de reciclagem e medi-
das para acabar com a informali-
dade do setor com mudanças le-
gais que simplifiquem a consti-
tuição de cooperativas. O acordo
também prevê uma definição
mais clara da organização da co-
leta por meio de parcerias entre
as cooperativas e as prefeituras.

“Se em 2014 tivermos esses pon-
tos em fase de implantação, princi-
palmente com os postos para cole-
ta de embalagens já instalados, se-
rá um grande avanço. Gostei parti-
cularmente porque, mais do que
uma lei, existe um evento motiva-

dor para a mobilização de toda a
s o c i e d a d e”, afirma Walfredo
Schindler, diretor-superintenden-
te da Fundação Brasileira para o
Desenvolvimento Sustentável
(FBDS). “O conceito da parceria en-
tre prefeituras e cooperativas é im-
portante porque tem impacto no
transporte dos descartes, que po-
deria inviabilizar o processo de re-
c i c l a g e m”, afirma Patrícia Guarnie-
ri, professora da Universidade de
Brasília (UNb).

Entidades de defesa do consu-
midor acreditam que houve um
avanço na mobilização da socieda-
de em torno do Plano Nacional de
Resíduos Sólidos, mas defendem
que é preciso acompanhar os pro-
cessos de acordos setoriais para
tentar influir nas soluções como
forma de o usuário ser reconheci-
do. Há dúvida se o foco no descarte
voluntário não deveria ser com-
pensado com uma coleta mais efi-
ciente nos domicílios e até com al-
gum incentivo. “A coleta seletiva
nas casas atende apenas 20% da
população de São Paulo. Na Euro-
pa, a reciclagem é maior porque há
máquinas em supermercados em
que a coleta reverte em descontos
para o consumidor que leva o lixo
reciclável. Mas também é preciso
definir melhor a fiscalização sobre
o modelo de coleta seletiva”, diz
João Paulo do Amaral, pesquisa-
dor do Instituto de Defesa do Con-
sumidor (Idec).

CLAUDIO BELLI/VALOR

Costa: “Logística reversa e coleta seletiva serão implantadas de forma gradual e progressiva de acordo com a lei”

Tendências Empresas adotam processos que geram
menos resíduos e usam mais materiais recicláveis

Embalagem ganha
parâmetro verde
com o ‘ecodesig n’

D I V U LG A Ç Ã O

Fred Gelli: nem as grandes premiações internacionais de design incorporaram critérios de sustentabilidade

Andrea Vialli
Para o Valor, de São Paulo

De um lado, o desperdício; de
outro, a perspectiva de escassez de
matérias-primas em um mundo
que caminha para os 9 bilhões de
habitantes até 2050, segundo pro-
jeções das Nações Unidas. A res-
posta para o desafio de fazer mais
com menos deve passar pelo de-
sign dos produtos e das embala-
gens. Porém, a adoção de atributos
de sustentabilidade, o chamado
ecodesign, ainda não é recorrente
nas pranchetas dos designers.

“O design ainda não incorporou
essa nova inteligência focada na
sustentabilidade e na redução dos
impactos ambientais dos produ-
tos. E isso ocorre não só no Brasil,
no mundo todo”, afirma o desig-
ner Fred Gelli, sócio e diretor de
criação da Tátil Design de Ideias,
uma das agências precursoras em
ecodesign no país, que acumula
em sua trajetória a criação da logo-
marca da Olimpíada Rio 2016, cu-
ja licitação venceu.

Gelli, que também é professor
do Departamento de Design da
PUC-RJ, assinala que nem as gran-
des premiações internacionais de
design incorporaram critérios de
sustentabilidade na avaliação dos
trabalhos. “Sou jurado de prêmios
como Cannes e D&AD Global
Awards e posso dizer que o design
verde não é critério de avaliação,

a i n d a”, diz. “Isso é um absurdo, se
levarmos em consideração que
33% do lixo produzido no mundo
são embalagens.”

Desde sua graduação, Gelli es-
tuda formas de design aliadas à
natureza: é um pioneiro da cha-
mada biomimética no Brasil — o
ramo do design que estuda as for-
mas da natureza para tentar re-
plicá-las no desenho dos produ-
tos. Com esse background, sua
agência vem trabalhando na cria-
ção de embalagens mais ecoefi-
cientes para grandes empresas,
como Coca-Cola e Natura.

Com a adoção de ferramentas
como a análise de ciclo de vida
(ACV) é possível determinar, por
exemplo, se é mais viável ambien-
talmente para uma empresa utili-
zar embalagens de plástico, vidro
ou papelão — ou inovar no uso de
novos materiais, por exemplo. Foi
assim com a linha Ekos da Natura,
cujas embalagens passaram a ser
fabricadas com maior percentual
de PET reciclado, além de ter infor-
mações sobre sustentabilidade
presentes no rótulo — a chamada
rotulagem ambiental.

Uma tendência crescente é o
chamado Cradle to Cradle, ou C2C
(em tradução literal, “do berço ao
b e r ç o”). Formulado em 2002 pelo
arquiteto William McDonough e
pelo químico Michael Braungart
em seu livro homônimo, o concei-
to C2C é simples de entender, mas

ainda difícil de ser posto em práti-
ca. Os autores defendem que cada
novo produto ou embalagem seja
desenhado de modo a não mais
gerar resíduo ao fim de sua vida
útil, e sim se tornar a matéria-pri-
ma de um novo processo produti-
vo, fechando o ciclo sem perdas
materiais — ou com o mínimo de
perdas possível.

A lacuna de informações sobre
as aplicações de ecodesign no Bra-
sil levou a designer paulista Elisa
Quartim a compilar todo tipo de
informação que recebia sobre o te-
ma. Assim, ela criou o site Embala-
gem sustentável (www.embala-
gemsustentavel.com.br), na rede
desde 2008, para mostrar exem-
plos tangíveis de design sustentá-
vel, praticados por empresas do
Brasil e do exterior.

“No Brasil, o design voltado para
a redução do impacto ambiental
de um produto ou embalagem
ainda é pouco explorado. Mas está
c o m e ç a n d o”, diz Quartim, que
atualmente faz um projeto de pes-
quisa sobre as embalagens de pro-
dutos orgânicos no Brasil. Segun-
do a designer, o processo de mu-
dança de mentalidade começa pe-
la redução de espessura, ou volu-
me de uma embalagem. “Isso traz
ganhos para a empresa, como eco-
nomia de materiais e menores cus-
tos de logística”, diz. Além disso, os
ganhos econômicos costumam vir
acompanhados de benefícios am-

bientais, como a redução emissões
de CO2. “O que também se traduz
em um ganho de reputação para as
empresas”, analisa Quartim.

Uma empresa que tem busca-
do essa diretriz — reduzir peso e
volume das embalagens — é a fa-
bricante de alimentos Danone.
Em 2009 a empresa trouxe ao
Brasil uma nova tecnologia, bati-
zada de Foam (“e s p u m a”, em in-
glês), que expande a chapa plás-
tica utilizada nas embalagens,
tornando-a aerada — diminuin -
do o peso das embalagens em até
19% e também o consumo de ma-
téria-prima. Também passou a
utilizar o “polietileno verde”, re-
sina fabricada pela Braskem a

partir da cana-de-açúcar, em em-
balagens em formato garrafinha,
que não podem ser moldadas no
sistema Foam.

“A motivação inicial para a ado-
ção dessas novas tecnologias foi
diminuir a pegada de carbono das
embalagens da empresa”, explica
Lucas Urbano, gerente de susten-
tabilidade da Danone. “Nesse pro-
cesso, tomamos conhecimento de
várias ferramentas de ecodesign
que estão sendo estudadas, como a
análise de ciclo de vida e os bioma-
teriais”, diz Urbano.

Há quem veja a Lei de Resíduos
Sólidos como a oportunidade que
faltava para que o design sustentá-
vel deslanche no Brasil. É o caso de

Marina Grossi, presidente do Con-
selho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável
(Cebds). “A lei impulsionará uma
nova indústria, pois responsabili-
za toda a cadeia pela gestão dos re-
síduos”, diz. Segundo Marina, as
empresas brasileiras já têm a per-
cepção de que o design precisa in-
corporar o desafio do descarte cor-
reto. Não por acaso, o ecodesign e a
gestão dos resíduos são temas do
documento Visão 2050, do Cebds,
lançado durante a Rio+20, que
pretende nortear as empresas nas
práticas de sustentabilidade. “O li-
xo pode virar novos produtos e
energia. Essa indústria será priori-
tária para o Brasil.”A utiliz
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 ago.  2012, Especial Resíduos sólidos, p. F4.




