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Especial | Negócios sustentáveis

Bitucas e
chicletes têm
novo destino
De São Paulo

Se já é um longo caminho fazer
com que uma embalagem plásti-
ca retorne à indústria como maté-
ria-prima, parece impensável fa-
zer com que rejeitos como gomas
de mascar usadas e bitucas de ci-
garro tenham uma destinação
ambientalmente correta. É nessas
novas fronteiras da reciclagem e
do reaproveitamento de resíduos
que a operação global da TerraCy -
cle vem trabalhando.

Curiosamente, a tecnologia pa-
ra reciclar gomas de mascar foi de-
senvolvida no Brasil. O químico
Osvaldo Leonel Júnior criou um
processo para reciclar as gomas já
mascadas, que viram polímeros
novamente e podem entrar na
composição de produtos plásticos
na proporção de 30% resina de go-
ma de mascar e 70% resina plástica
virgem ou reciclada a partir de ou-
tros produtos. Sócio da empresa
Ecological Reciclagem, com uni-
dades em Limeira e Cerqueira Cé-
sar (SP), a demanda para o desen-
volvimento da tecnologia partiu
da TerraCycle. A resina foi batizada
de Ecogoma.

No processo, as gomas de mas-
car passam por um processo de
triagem. Depois, por uma descon-
taminação química e física. No ter-
ceiro passo, os polímeros recebem
aditivos e a resina final então é for-
mada. “O produto final tem as
mesmas características de um po-
límero comercial. Ele pode ser in-
jetado, laminado e utilizado para
fazer novos produtos plásticos, co-
mo lixeiras, pallets e até mesmo
um coletor para recolher gomas de
mascar ”, diz Fábio Kühl, diretor co-
mercial da Ecological.

A solução ainda não está sendo
comercializada, mas já há interes-
se em exportar a tecnologia. “Esta -
mos próximos de lançar esse novo
processo no Canadá e também no
Brasil”, diz Tom Szaky, presidente
da TerraCycle. Segundo ele, a ideia
é espalhar coletores de gomas de
mascar em escolas e condomínios
— onde voluntários se responsabi-
lizariam por fazer com que esse re-
síduo volte à empresa.

Outra frente de pesquisa é para
a destinação correta de bitucas de
cigarros. Em maio de 2012, a em-
presa lançou o primeiro programa
de reciclagem de bitucas de cigar-
ro no Canadá, que depois foi ex-
pandido para EUA e Espanha, fru-
to de uma parceria com as empre-
sas de tabaco British American To-
bacco (dona da Souza Cruz)  e San -
ta Fe Natural Tobacco.

No processo, as pontas de cigar-
ro são esterilizadas e dissecadas. O
papel e o tabaco são descartados.
Já o acetato de celulose, material
plástico usado no filtro, pode ser
separado dos demais componen-
tes e utilizado para fabricar outros
produtos. A TerraCycle já negocia
com as três empresas do setor no
Brasil para iniciar um projeto se-
melhante aqui. ( AV )

Negócios TerraCycle e WiseWaste dão destinação economicamente viável para resíduos

Empresas inovam na coleta de lixo
D I V U LG A Ç Ã O

Tom Szaky, criador e presidente da TerraCycle: “Existem hoje no mundo todo apenas cinco tipos de materiais cuja reciclagem é economicamente vantajosa”

Andrea Vialli
Para o Valor, de São Paulo

Embalagens laminadas de sal-
gadinhos, escovas de dente e ca-
netas usadas e até gomas de mas-
car e bitucas de cigarro. Encon-
trar uma destinação ambiental-
mente correta para resíduos que
ninguém faz questão de reciclar
— e fazer com que eles retornem,
como matéria-prima, à indústria
— tornou-se o desafio de empre-
sas que se especializaram em li-
dar com resíduos que pareciam
fadados a repousar eternamente
nos aterros sanitários. Com uma
boa dose de idealismo, busca por
inovação e modelos de negócios
com apelo social, empresas co-
mo a multinacional Te r r a C y c l e e
a brasileira W i s e Wa s t e mostram
que é possível encontrar solu-
ções economicamente viáveis pa-
ra quase todo tipo de resíduo.

Um empurrão nesse sentido
vem sendo dado pela Política Na-
cional de Resíduos Sólidos, que
prevê a responsabilidade pela ge-
ração de resíduos em todos os elos
da cadeia — do consumidor à in-
dústria, especialmente fabricantes
de embalagens plásticas, lâmpa-
das fluorescentes, eletroeletrôni-
cos, pilhas e baterias, entre outros.

Esses setores já elaboram planos
para colocar em prática a chamada
logística reversa — o recolhimento
dos materiais ao fim de sua vida
útil, seguida pela reintrodução, na
indústria, dos materiais que o
compõem. O problema é que nem
todo resíduo gerado pela vida mo-
derna tem valor econômico.

“Existem hoje no mundo todo
apenas cinco tipos de materiais cu-
ja reciclagem é economicamente
vantajosa: latas de alumínio, plás-
tico PET, plástico rígido, papel e vi-
d r o”, afirma o húngaro Tom Szaky,
criador e presidente global da Ter-
raCycle. “Isso significa que mais de
80% dos materiais com os quais
convivemos não têm uma cadeia
de reciclagem consolidada. Eles
vão parar nos aterros, sem ne-
nhum tipo de reaproveitamento”,
disse ele, em visita a São Paulo.

Szaky, de 30 anos, comanda
uma empresa que criou enquanto
cursava a Universidade de Prince-
ton, em Nova Jérsei, nos EUA. Con-
cebida como um negócio social —
cujo propósito é ter o lucro todo
investido na causa que apoia, no
caso, o problema do lixo — a Terra-
Cycle extrapolou fronteiras e, em
doze anos, alcançou presença em
22 países e um faturamento anual
de US$ 19 milhões. “O que fazer
com o lixo é um problema que as-
sombra todos os países. É mais ba-
rato enviar os resíduos para aterros
ou incinerá-los do que desenvolver
soluções para reaproveitar o maior
número possível de materiais. Mas
a humanidade nunca gerou tantos
resíduos como agora, então, é im-
portante que se busque soluções
para isso”, diz Szaky.

A estratégia da TerraCycle é con-

centrar-se nos resíduos cuja reci-
clagem ainda não é economica-
mente viável. Outro diferencial da
empresa é o sistema de coleta des-
ses resíduos, assumido por pessoas
físicas que se organizam e saem
coletando as embalagens entre vi-
zinhos, familiares, no local de tra-
balho, nas escolas, e nos condomí-
nios. A empresa chama esses times
de “brigadas”. Depois, esses indiví-
duos encaminham os resíduos pa-
ra a empresa via correio, sem cus-
tos, e recebem por isso um paga-
mento em prol de uma ONG que
eles próprios escolhem.

Depois, parceiros recicladores
se encarregam de transformar es-
ses resíduos em matérias-primas
para que voltem à indústria — esse
acaba sendo o destino de 96% do
que é recolhido. Uma pequena
parte (4%) passa por “upcycling”
(transformação das embalagens
em novos produtos, mas sem pas-
sar pelos processos físicos ou quí-
micos da reciclagem — o material é
usado tal como ele é). Assim, em-
balagens de sucos prontos viram
bolsas, mochilas e estojos.

Outra estratégia é manter equi-
pes formadas por designers, quí-
micos e engenheiros de materiais
que se dedicam a pesquisar novas
alternativas de uso para os resí-
duos. Quem patrocina os proces-
sos de logística reversa e destina-
ção desse lixo geralmente são
grandes empresas, que buscam al-
ternativas para lidar com seus resí-
duos, especialmente embalagens
— é desses contratos, chamados de
“lixo patrocinado” que vem o fatu-
ramento da TerraCycle.

No Brasil desde 2010, a empre-
sa tem 20 programas de coleta de
resíduos, fruto de contratos fe-

chados com multinacionais co-
mo Pe p s i C o, Nestlé, Av o n ,
L’Oréal, Fa b e r - C a s t e l l , B R Fo o d s ,
Mondeléz (dona da marca de re-
frescos Tang), Colgate, entre ou-
tras. As “brigadas” são compos-
tas por mais de 540 mil pessoas,
que já coletaram 20 milhões de
itens desde o início da operação
da empresa no país, hoje o mer-
cado de maior crescimento da
empresa no mundo. Além de em-
balagens plásticos de cosméti-
cos, são recolhidos outros itens
como escovas de dentes velhas,
embalagens flexíveis laminadas,
material escolar.

A fabricante de materiais esco-
lares Faber-Castell começou a pa-
trocinar, no início do ano, um pro-
jeto para recolhimento de instru-
mentos de escrita em escolas de to-
do o Brasil. “O que fazer com cane-
tas sem carga, lapiseiras, aponta-
dores, estojos e outros itens ao fi-
nal de sua vida útil? Pensamos que
esses materiais poderiam voltar
para a indústria como matéria-pri-
m a”, diz Carlos Zuccolo, diretor de
marketing da Faber-Castell.

O executivo estima que a inicia-
tiva tem potencial para mobilizar
até 3 mil escolas. Hoje, 480 briga-
das estão coletando esses mate-
riais, totalizando quase 73 mil
itens coletados. A empresa está
discutindo, junto com a TerraCy-
cle, a melhor maneira de aprovei-
tar esses materiais. “O projeto está
no início, mas provavelmente o
plástico vai voltar à indústria e po-
derá ser usado para fabricar novas
canetas”, diz Zuccolo.

Uma das brigadas de maior su-
cesso no Brasil foi realizada junto à
Pe p s i C o. A multinacional, dona da
marca Elma Chips, queria dar uma

destinação final adequada às em-
balagens usadas para acondicio-
nar salgadinhos. Embora sejam
bastante utilizadas pela indústria
de alimentos, essas embalagens
não despertam o entusiasmo dos
recicladores, pois, formadas por
uma mistura de resina plástica e
alumínio, são difíceis de reapro-
veitar. Com a TerraCycle, foi desen-
volvida uma tecnologia para trans-
formá-las em uma resina plástica
granulada que pode ser usada pa-
ra produzir diversos itens. O prin-
cipal deles são displays para pon-
tos-de-venda.

“Em 2011, mais de 23 milhões
de embalagens foram recicladas e
transformadas em mais de 38 mil
displays. Em 2012, foram produzi-
dos mais de 50 mil displays”, diz
Claudia Pires, gerente de sustenta-
bilidade da PepsiCo do Brasil. Se-
gundo ela, desde que o projeto co-
meçou, em 2010, foram fabricados
89 mil displays, o que equivale a
470 toneladas de embalagens que
deixaram de ir para aterros. Entre
as brigadas da TerraCycle, a da Pe-
psiCo atraiu mais de 2.400 times
de coleta, responsável por recolher
quase 5 milhões de embalagens.

Responsável por fundar a opera-
ção da TerraCycle no Brasil, o enge-
nheiro de materiais Guilherme
Brammer fundou, em 2011, ao la-
do de Chicko Souza, a W i s e Wa s t e .
Ali, a coleta dos materiais é feita
por meio de cooperativas de cata-
dores e um acordo tecnológico
com a Universidade Mackenzie
permite o desenvolvimento de so-
luções para os resíduos.

Uma dessas soluções, desenvol-
vida para a gigante P&G é a trans-
formação de embalagens, escovas
de dente, aparelhos de barbear an-

tigos e outros itens de plástico em
displays para serem exibidos nos
pontos de venda no varejo.

A parceria, que inclui a rede de
hipermercados Extra, permitirá
que os consumidores levem seus
resíduos para estações de recicla-
gem instaladas em 126 lojas da re-
de, em 16 Estados. Por meio de um
convênio com 45 cooperativas de
catadores em todo o país, a pro-
posta é que esses resíduos voltem à
indústria e sejam usados para pro-
duzir displays promocionais e ou-
tros tipos de produtos.

“Na fabricação do primeiro lote
de displays, já foi possível reinserir
na indústria, como matéria-prima,
3 mil toneladas de resíduos plásti-
cos, coletadas por cinco cooperati-
vas de catadores de São Paulo. A ex-
pectativa, com os postos de coleta
na rede Extra, é chegar a 15 mil to-
neladas de resíduos/ano”, afirma
Guilherme Brammer.

Segundo Gabriela Onofre, dire-
tora de comunicação da P&G Bra-
sil, à medida que o consumidor to-
mar conhecimento da possibilida-
de de descartar esses resíduos no
varejo, o projeto deve crescer.

Para a rede Extra, que faz parte
do Grupo Pão de Açúcar, o projeto
vai permitir dar visibilidade às es-
tações de reciclagem e aumentar o
volume de resíduos que é encami-
nhado para as cooperativas de ca-
tadores. Em seis anos, 8,5 mil tone-
ladas já foram encaminhadas para
os recicladores. “As lojas já servem
como pontos de entrega voluntá-
ria de resíduos, pilhas e baterias e
óleo de cozinha. O objetivo agora é
reforçar esse apelo junto ao consu-
midor ”, explica Thatiana Zukas,
coordenadora de sustentabilidade
do Grupo Pão de Açúcar.

Brasileiro influencia política ambiental de Miami Beach
Claudia Dare
Para o Valor, de Miami

Ao andar pelas praias e ruas de
Miami Beach, na Flórida, não são
necessários olhos muito atentos
para perceber a existência de uma
política ambiental. A “Eco Art Gal-
lery ”, um projeto patrocinado por
empresas para a limpeza de praias,
distribui arte através de cestos de
lixos com desenhos de mais de 200
artistas. Nos jornais e revistas da
região, páginas de serviços promo-
vem a importância da reciclagem
do lixo. Um cinema com infraes-
trutura sustentável e focado em as-
suntos ecológicos já faz parte do
cotidiano dos moradores e, em ou-
tubro, acontece o Terceiro Festival
do Meio Ambiente do Sul da Flóri-
da. Mas a cidade não era assim há
uma década. As mudanças aconte-
ceram depois da chegada do cario-
ca Luiz Rodrigues, que ajudou a
conceber o Plano Mestre de Sus-
tentabilidade do município.

Rodrigues chegou aos EUA em
1979, formou-se em biologia ma-
rinha e fez mestrado em ecologia
tropical do Amazonas pela Univer-

sidade de Santa Bárbara, na Cali-
fórnia. Mas quando se mudou para
Miami Beach, em 2000, não imagi-
nou aonde sua paixão pelo meio
ambiente o levaria.

Ao constatar que a cidade esta-
va muito atrasada em suas políti-
cas ambientais, resolveu intervir.
“Eu sentia a necessidade de tra-
balhar de baixo para cima, para
poder agir com rapidez, para
tentar mudar a mentalidade das
pessoas e ajudar a preservar o
p l a n e t a”, relata, sobre a motiva-
ção que o levou a se envolver com
o movimento ambientalista.

Desde 2001, Rodrigues é dire-
tor executivo da Ecomb — (Coa -
lizão Ambiental de Miami e das
Praias na sigla em inglês), uma
organização não governamental
que promove conceitos de sus-
tentabilidade e tem como prin-
cipais atividades educar a comu-
nidade e os turistas para que di-
minuam o impacto ambiental,
por meio da redução na emissão
de gás carbônico, a conservação
de energia e água e reciclagem.

Em 2007, a ONG desenvolveu
um guia com os “conceitos de

uma cidade sustentável” e, com
apoio de políticos locais, criou o
Comitê de Sustentabilidade, vi-
sando a facilitar a implementa-
ção de vários projetos e interferir
diretamente nas políticas am-
bientais de Miami Beach.

Uma das primeiras ações da
ONG foi fazer valer uma lei de
1992, que não era sequer lem-
brada. Ela previa que todos os
edifícios comerciais, residen-
ciais e condomínios deveriam
oferecer aos seus moradores e
usuários cestos para reciclagem
do lixo, sob pena de serem mul-
tados caso descumprissem a lei.
Com a campanha de divulgação
da legislação, a demanda por
cestos começou a aparecer e a
reciclagem do lixo foi efetivada.

A partir de julho, uma nova lei
entrará em vigor: o morador que
não reciclar receberá multas que
podem chegar a US$ 2.500. Leis
como essa já existem em várias
cidades americanas, como Char-
lotte, Cleveland, Boise e Flint.

Entre os projetos da Ecomb há
os que visam a diminuição do
trânsito nas ruas e a poluição, co-

mo o compartilhamento de mais
de 1.200 bicicletas em cem pontos
espalhados pela cidade, carros que
podem ser alugados a US$ 9 a hora
e quatro postos de abastecimento
para veículos elétricos.

Em breve, a sede da ONG deve-
rá passar por uma transformação
e utilizará vários conceitos sus-
tentáveis em sua estrutura. É lá
que se encontra o único depósito
para dejetos eletrônicos da cida-
de, o “e w a s t e”. Em 2011 uma to-
nelada foi coletada entre eletrô-
nicos, lâmpadas e afins. Em 2012
foram duas toneladas e meia.

A reciclagem do lixo é uma das
principais mudanças do municí-
pio. A prefeitura terceiriza o servi-
ço de coleta e reciclagem por meio
de contratos com três empresas
privadas. Uma delas, a Waste Ma-
nagement, é a maior do mercado
americano, reciclando 15 milhões
de toneladas de lixo por ano. A em-
presa opera 120 unidades nos Es-
tados Unidos e Canadá e 42 delas
utilizam o sistema de “single
s t r e a m” – uma só esteira para todo
tipo de lixo.

Trata-se de um investimento

avaliado em cerca de US$ 100 mi-
lhões por ano durante os últimos
cinco anos. Composta por apare-
lhos de alta tecnologia, a esteira
única separa o lixo automatica-
mente através de ímãs, lasers, suc-
ção ou ventilação. Até os plásticos
são selecionados por categorias e
divididos segundo sua qualidade.
O material se transforma em oito
milhões de commodities recicla-
dos a cada ano comercializados
em países europeus, asiáticos e la-
tino-americanos, como o Brasil.

A unidade que recicla o lixo de
Miami Beach, e que abrange cinco
condados da região, trabalha com
a esteira única, o que aumentou
em 30% o volume de coleta e reci-
clagem, já que o lixo não precisa
mais ser separado por material.

O morador recebe em casa uma
grande lixeira de plástico resisten-
te para coleta semanal em sua cal-
çada. A área formada pelos cinco
condados processa cerca de mil to-
neladas por dia, somando 240 mil
toneladas ao ano a uma velocida-
de de 50 toneladas por hora. O
orientador em educação comuni-
tária da empresa, Shiraz Kashar ga-

rante que 90% do material coleta-
do são reciclados. “Nós trabalha-
mos para educar comércio e con-
domínios de como é fácil aderir ao
programa. Com isso podem eco-
nomizar ”, diz Elizabeth Wheaton,
gerente de meio ambiente da pre-
feitura da cidade.

A média de reciclagem nos
EUA é de 34%. Embora a Flórida
ainda esteja abaixo desse índice,
a perspectiva é alcançar 75% até
2020, resultado que fará grande
diferença em um Estado com cer-
ca de oito milhões de habitantes
e onde cada um produz cerca de
2,5 kg de lixo por dia.

“Com perseverança, insistência
e paixão, a gente consegue as mu-
danças. Sozinho não se faz nada,
tem que ser o mundo todo”, afirma
Luiz Rodrigues, que coleciona
mais de 20 prêmios e é considera-
do uma das 50 pessoas mais in-
fluentes da Flórida. Ele gosta de ci-
tar Margaret Mead, famosa antro-
póloga americana: “Nunca duvide
que um grupo pequeno de pensa-
dores, cidadãos comprometidos,
possam mudar o mundo. De fato, é
a única coisa que pode”.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2013, Especial: Negócios sustentáveis, p. F3.




