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Fontes: Cempre Review com dados IPEA, CEMPRE/Ciclosoft, IBGE, SNIS, LCA, Banco Mundial. * Projeção com base na cobertura de 90% da população das cidades-sede da Copa com coleta seletiva. ** Custo da coleta seletiva (R$136/t) menos custo da disposição em aterro (R$ 23/t)

Movimento intenso
O que acontece com os resíduos no Brasil

Para onde vai

Benefícios econômicos da reciclagem

Indicadores do mercado de reciclagem

Custos de produção (R$/t)

Poder público - Coleta seletiva

Triagem nas 
cooperativas
Quantidade (t/dia)

Por materialColeta e triagem

   Embalagens recuperadas após o uso (t/dia)

Perfil da triagem (2012) Produtividade 
das cooperativas
(t/cooperativa/dia)

Materiais mais descartados Municípios com coleta 
seletiva no Brasil (US$/t)

Recolhido por caminhões e levado 

para lixões, aterros ou reciclagem

Queimado na propriedade

Disposto em caçamba

Jogado em terreno baldio ou logradouro

Enterrado na propriedade

Outra destinação

Jogado em rios, lagos ou mar

2010 2012 2014

Destino Quantidade (%)

Destino R$ milhões (2011)

Ano

Material

Material

Alumínio

Aço

Vidro

Papel, papelão, 

longa-vida

Plástico

Outros

Matéria orgânica

Material Quantidade (%)

1994 2012

Evolução da média de custos 
da coleta seletiva (US$/t)

Aço

Alumínio

Celulose

Plástico

Vidro

Total

Reciclagem 
incremental 
(t/dia)

253

61

1.397

554

246

2.511

Insumos 
(R$)

32.164

164.496

460.854

644.545

29.572

1.331.632

Ambiental 
(CO2, energia e 
biodiversidade)

18.741

20.539

33.517

31.009

2.711

106.517

Custo adicional 
da reciclagem 
(R$/t)**

113

113

113

113

113

Benefício 
total 
(R$/dia)

22.287

178.189

336.563

612.982

4.436

1.154.457

População urbana (IBGE) (mil habitantes)

Número de cooperativas

Número de catadores em cooperativas

Total de resíduos sólidos coletados (t/dia)

Fração seca reciclável (% total)

Fração molhada e outros (% total)

Triagem/Recuperação (fração seca) (t/dia)

Cooperativas

Outros canais de triagem

Percentual de triagem/recuperação total

165.018

1.175

30.390

173.703

31,9%

68,1%

14.909

2.329

12.580

26,9%

2,6

Cooperativas
R$ 56,4 mi

Outros canais
R$ 656 mi

Total

R$ 712,3 mi
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Cenário da separação Faturamento das cooperativas e atacadistas

Aço

Alumínio

Celulose

Plástico

Vidro

Matéria-prima 
virgem

552

6.162

687

1.790

263

Matéria-prima 
reciclada

425

3.447

357

627

143

Vantagem 
econômica

127

2.715

331

1.163

120

Taxa de recuperação (dados de associações)

65,3% 98,5% 49,2% 72,7% 56,8% 49,9%

Alumínio Aço Papelão Plástico Vidro

18.003
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População urbana 
(mil habitantes)

165.018

167.936

Total de resíduos 
coletados (t/dia)

173.703

176.728

Fração seca 
reciclável

55.414 = 31,9%

56.381 = 31,9%
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total
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    Aço
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Resíduos Modelo contempla
cooperativas e coleta voluntária

Rec iclagem
dribla falta
de coleta
adequada
Celia Rosemblum
De São Paulo

A reciclagem no Brasil vai
muito além do que permitem
supor os tímidos índices de cole-
ta seletiva do lixo registrados em
grandes cidades — 3% no Rio e
pouco menos de 2% em São Pau-
lo, por exemplo. Um estudo da
consultoria LCA, encomendado
pelo Compromisso Empresarial
pela Reciclagem (Cempre), mos-
tra que 27% dos resíduos reciclá-
veis, a chamada fração seca, co-
letados nas cidades, em lugar de
ser encaminhados para aterros
ou lixões, foram recuperados no
ano passado.

No caso das embalagens, os ín-
dices são mais exuberantes, com
taxa média de 65,3% de recupera-
ção — 98,5% em alumínio, 49,2%
para aço, 72,7% para papelão e
56,8% para plástico, entre outros.
Os números subsidiam a proposta
que uma coalizão de 22 organiza-
ções da indústria e do varejo, ca-
pitaneadas pelo Cempre, apresen-
tou ao Ministério do Meio Am-
biente (MMA) para mostrar a via-
bilidade técnica e econômica de
seu projeto para reduzir em 22% o
total de embalagens enviadas a li-
xões ou aterros e aumentar a reci-
clagem em 20% até 2014, no con-
texto da Política Nacional de Resí-
duos Sólidos (PNRS).

“O estudo da LCA mostra que a
proposta da coalizão, que con-
templa cooperativas, catadores e
pontos de entrega voluntária é
viável e tem perspectiva de evolu-
ç ã o”, diz Vitor Bicca, presidente
do Cempre. Basicamente, expli-
ca, a ideia é, em um primeiro mo-
mento da PNRS, reforçar a estru-
tura que está em operação no
país e que garante, apesar de suas
vulnerabilidades, índices expres-
sivos de reciclagem mesmo com
as limitações da coleta seletiva
oficial e da atual capacidade de
operação das cooperativas.

Um dos impulsionadores para o
aprimoramento do modelo seria a
compra, pelas empresas, do mate-
rial recuperado diretamente das
cooperativas, encurtando a distân-

cia entre quem coleta e quem reci-
cla, diz Bicca. “Se existe demanda
pelo material pode ter certeza de
que o material será reciclado, a lata
com alumínio reciclado é mais ba-
rata que a virgem.” De forma com-
plementar, os pontos de entrega
voluntária (PEVs) do grande vare-
jo, aos quais os consumidores le-
vam suas frações secas de lixo, re-
forçariam o sistema.

“O grande problema é que boa
parte do sistema funciona de mo-
do informal”, afirma Bicca. “Hoje o
catador recolhe o material e entre-
ga para um sucateiro, que repassa
para um segundo sucateiro, que
segue para um terceiro sucateiro e
chega então a uma empresa de re-
cicladores, o primeiro momento
formal de toda a cadeia.”

“A maior parte da coleta não
passa por cooperativas, vai direto
para o mercado informal, em que
entram catadores não cooperati-
vados. Parte vai direto para o ataca-
dista de recicláveis, um comércio
maior que inclusive paga as caixas
de papelão que retira em super-
mercados”, diz Bernard Appy, dire-
tor da LCA. Com a compra direta
do material reciclado, algumas
etapas desse processo seriam evi-
tadas e o catador receberia mais
pelo que recolhe ao driblar a ca-
deia de revendedores informais.

A Copa do Mundo promete ser
uma espécie de hora da verdade
para o potencial do modelo. O es-
tudo feito pela LCA, segundo Ap-
py, mostra benefícios econômicos
caso a cobertura da coleta seletiva
atinja 90%. Nas 12 cidades-sede
dos jogos, com alcance ampliado
do recolhimento de resíduos, con-
forme compromisso assumido
pelo governo junto à Fifa, e forta-
lecimento de suas estruturas, as
cooperativas têm possibilidade de
computar um salto de 311% na
triagem e de 55% no faturamento
entre 2010 e 2014. Quadro que
garantiria também um avanço de
20% na recuperação total de resí-
duos sólidos.

As projeções da LCA indicam
que o mercado de reciclagem pode
registrar um benefício econômico
de R$ 1,1 milhão ao dia em 2014

com o alcance de 90% na coleta se-
letiva. Os cálculos mostram que
para o plástico, por exemplo, have-
ria uma coleta incremental de 554
toneladas diárias que — computa -
dos os ganhos ambientais e com os
insumos e deduzido o custo adi-
cional da reciclagem — preço da
coleta seletiva menos o preço para
disposição em aterro — resultaria
em R$ 612.982,00, o resultado
mais vistoso entre os materiais
avaliados, que incluem aço, alumí-
nio, celulose e vidro.

O fermento da receita seriam
benefícios tributários sobre a
renda na cadeia de coleta e tria-
gem dos recicláveis, relaciona-
dos ao IPI, PIS, Cofins e ICMS, que
poderiam representar impacto
de R$ 4,4 bilhões até 2014, com
aumento de 31,5% na renda.

O reforço ao esquema de coo-
perativas, um dos pontos centrais

da PNRS, não é unanimidade en-
tre os agentes envolvidos no ne-
gócio do lixo urbano. “É um pon-
to que só aumenta a complexida-
de do tema. Estamos tentando re-
solver um problema que é social
dentro de um problema que em
tese deveria ser mais ambiental”,
diz Alexandre Alvim, diretor de
desenvolvimento da Estre Am-
biental, empresa de soluções am-
bientais que fechou 2012 com fa-
turamento próximo a R$ 2 bi-
lhões. No médio prazo, diz o exe-
cutivo, para resolver a questão
dos resíduos sólidos urbanos de
forma correta é necessário inves-
tir em tecnologia para conseguir
alta escala e atingir os níveis de
custo necessários. “Nem sempre é
possível buscar eficiência, baixo
custo e inserção social. É muita
gente para agradar: empresas,
municípios, catadores”, afirma.

“É o pontapé inicial. O proces-
so tem de começar, não faz senti-
do criar um novo modelo e de-
sarticular um modelo como a in-
dústria de reciclagem de latas de
a l u m í n i o”, argumenta Bicca. Ele
considera necessário amarrar vá-
rias pontas, com ênfase em mu-
danças de comportamento: “As
empresas têm de ter embalagens
recicláveis, as prefeituras têm de
fazer coleta seletiva, os consumi-
dores precisam separar o lixo. É
um processo bem mais comple-
xo que a coleta seletiva.”

A educação ambiental é um fa-
tor estratégico, diz Thais Fagury,
gerente executiva das associa-
ções Prolata e Abeaço, de emba-
lagens de aço, que junto com os
fabricantes de tinta protocolou
uma proposta de logística rever-
sa diferente da Coalização junto
ao MMA, que recebeu também os

planos elaborados separada-
mente pela Abividro.

Dia 29 começa a operar o cen-
tro modelo Prolata de recicla-
gem. A fabricação de latas con-
some perto de 600 mil tonela-
das/ano de aço e atualmente a
reciclagem soma 280 mil tonela-
das. “O grande entrave é a capta-
ção, a separação pelo consumi-
dor ”, diz Thais, já que o produto
tem comprador garantido — as
usinas siderúrgicas. O estímulo
para atrair material é o paga-
mento, que vale tanto para o
consumidor que levar latas ao
centro quanto para prefeituras
que façam sua coleta. De forma
paralela, o projeto prevê treina-
mento de cooperativas de cata-
dores e venda do material dire-
tamente para a indústria, que
deve aumentar a geração de ren-
da da atividade.

Desencontro de números desafia política para o lixo
Paulo Vasconcellos
Para o Valor, do Rio

Os números desafiam a políti-
ca de resíduos sólidos no Brasil.
A diferença entre o que o país
produz de lixo pode chegar a
quase 30 mil toneladas por dia,
dependendo da fonte estatística.
A Associação Brasileira de Em-
presas de Limpeza Pública e Re-
síduos Especiais (Abrelpe), que
reúne 47 prestadoras de serviços
do setor, indica que cada brasi-
leiro gera 1,1 quilo de lixo por
dia. Mas para o Sistema Nacional
de Informações de Saneamento
(SNIS), do Ministério das Cida-
des, a produção per capita no
país é de 0,93 quilo.

Entre um e outro, sabe-se que
o lixo nacional varia entre 186
mil e 220 mil toneladas por dia. A
discrepância, dizem os especia-
listas, não impede a adoção de
políticas públicas nem represen-
ta desperdício de esforços e re-
cursos. O ideal, concordam, seria
que o Sistema Nacional de Infor-
mação de Resíduos Sólidos (Si-
nir), previsto pela Lei 12.305, de 2
de agosto de 2010, já estivesse
em operação.

“Estamos em construção, an-
dando na velocidade possível”,
diz Zilda Veloso, diretora do De-

partamento de Ambiente Urba-
no do Ministério do Meio Am-
biente. “Se não temos nem o pla-
no [de resíduos sólidos], o que di-
zer do Sinir. Todos os números
mostram que a gestão de resí-
duos sólidos no Brasil é relegada
a segunda ou terceira prioridade.
Ainda nem é número um nas po-
líticas públicas”, afirma Carlos
Silva Filho, diretor-executivo da
Abrelpe.

“Os municípios brasileiros não
sabem quanto produzem de resí-
duos sólidos nem quanto gastam
na coleta de lixo. A lei inaugura um
caminho virtuoso que aos poucos
vai responder à falta de dados e nú-
meros”, diz Victor Zveibil, superin-
tendente de políticas de sanea-
mento da Secretaria Estadual do
Ambiente (SEA) do Rio de Janeiro.

O próximo passo na implanta-
ção do Sinir será dado na Confe-
rência Nacional do Meio Am-
biente, de 24 a 27, em Brasília, em
que o Ministério do Meio Am-
biente vai lançar a plataforma de
educação ambiental para moni-
torar os acordos com Estados e
municípios e acelerar a constru-
ção do Sinir.

Hoje, o MMA trabalha com os
dados de cinco anos atrás da Pes-
quisa Nacional de Saneamento
do IBGE, que se baseia em infor-

mações repassadas por municí-
pios que não têm controle de ati-
vidades geradoras de resíduos
sólidos como o lixo hospitalar.

Dados dispersos não faltam. Um
levantamento do Ministério das

Cidades revela que entre 1991 e
2000 a população brasileira cres-
ceu 15,6%, mas o descarte de resí-
duos aumentou 49%. Em 2009 a
população cresceu 1%, mas a pro-
dução de lixo aumentou 6%. Dos

186 milhões ou 200 milhões de
quilos de lixo produzidos todos os
dias no Brasil só 40% são despeja-
dos em lixões ou aterros controla-
dos. Os aterros sanitários são o des-
tino do lixo em apenas 27% dos
municípios brasileiros, de acordo
com informações reunidas no e-
book “Lixo Zero”, do professor Ri-
cardo Abramovay, do Núcleo de
Economia Socioambiental da Uni-
versidade de São Paulo.

Universalizar e adequar a gestão
de resíduos sólidos urbanos no
país custaria R$ 6,7 bilhões, calcula
a Abrelpe. Uma das metas do Plano
Nacional de Resíduos Sólidos pre-
vê para daqui a dois anos que 20%
da fração seca, que corresponde a
50% dos resíduos sólidos, tenham
coleta seletiva, mas no Rio, que
reúne alguns dos indicadores mais
confiáveis do país, apenas 3% do li-
xo seco é recolhido pelo sistema
público. Dá menos de 250 tonela-
das por dia num Estado que pro-
duz diariamente 17 mil tonela-
das/dia de resíduos sólidos urba-
nos, informa a SEA.

“O Brasil avançou na legisla-
ção e estabeleceu um paradigma
mundial na reciclagem de lata de
alumínio, mas ainda precisa dar
um passo crucial na coleta seleti-
va de outros resíduos sólidos”,
diz o economista Cláudio Frisch-

tak, da I n t e r. B Consultoria Inter-
nacional de Negócios, autor de
um estudo que revela que o índi-
ce de reciclagem das latinhas sal-
tou de 50% para 98,2% em menos
de duas décadas, mas o do vidro
saiu de 25 e só chegou a 47.

“A questão do lixo ainda não
está na agenda do governo fede-
ral. No mundo todo nem todas as
informações são precisas, mas
existe uma grande diferença no
trato dos resíduos sólidos nos
países desenvolvidos e nos que
estão em desenvolvimento”, afir-
ma Carlos Silva Filho, da Abrelpe,
que testemunhou o debate sobre
a falta de uniformidade de dados
no Congresso Mundial de Resí-
duos Sólidos, em Viena, na Áus-
tria, de 7 a 10 de outubro, que de-
finiu a relação entre resíduos sóli-
dos e saúde pública para o encon-
tro do ano que vem em São Paulo.

“Temos tantas carências que as
iniciativas para a redução da ge-
ração e aumento da coleta e am-
pliação da cadeia de reciclagem
não representam desperdício de
esforços e recursos. Os municí-
pios precisam saber quanto pro-
duzem, quanto recolhem e
quanto custa a coleta de lixo,
porque hoje pagam por estimati-
va e devem estar pagando a
mais”, diz Victor Zveibil, da SEA.

LEO PINHEIRO/VALOR

Cláudio Frischtak: “O Brasil precisa dar um passo crucial na coleta seletiva”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18, 19 e 20 out. 2012, Especial Negócios sustentáveis, p. F3.




