
BIOGÁS: Um dos maiores aterros
do mundo, o Aterro Sanitário Muni-
cipal Bandeirantes, em São Paulo,
desenvolve um projeto para redu-
zir os efeitos nocivos da emissão
de gases como o metano e o gás
carbônico e os utiliza para produ-
ção de energia elétrica.

A Biogás, empresa responsável
pela coleta do gás bioquímico pro-
duzido no aterro, usa uma malha
coletora constituída por tubos ins-
talados no depósito para sugar o
gás produzido a partir do lixo.

“Como se fosse um aspirador
de pó, esse processo visa a não
prejudicar os equipamentos e au-
mentar a vida útil dos motores.
Feito por resfriamento, ele remove
a umidade e os compostos noci-
vos à saúde”, explicou o diretor-
técnico da Biogás, Antônio Carlos
Delbin.

O gás purificado é introduzido
nos 24 conjuntos de motogerado-
res de 925 quilowatts cada, geran-
do 20 megawatts por hora. Essa
quantidade é suficiente para forne-
cer energia elétrica para o consu-
mo mensal de aproximadamente
250 mil habitantes. A Biogás ven-
de essa cota para um banco, que
fornece energia para agências.

Outra empresa que contribui
com a reciclagem é a Mercante
Tubos e Aços. Tentando conciliar
a preservação ambiental e o de-
senvolvimento econômico, a fábri-
ca implantou sua estação de trata-
mento de efluentes (ETE) em 1993.
O analista físico e químico Lean-
dro D’Amato diz que são usados
diversos produtos químicos, como
ácidos e desengraxantes, na pro-
dução de tubos.

A água com os produtos quími-

cos, resultado do processo, é
tratada e reutilizada para fins
industriais dentro da própria
empresa. Segundo ele, isso
diminui em 60% o consumo de
água, além de reduzir a quanti-
dade de produtos químicos
despejados na natureza.

O químico afirma que há ou-
tras propostas em estudo. “Es-
tamos em projeto para destinar-
mos parte destes resíduos co-
mo matéria-prima para outras
empresas. Isso pode ser utiliza-
do para outros fins, como por
exemplo cerâmicas, indústrias
cimenteiras, fertilizantes e clore-
to férrico para o próprio trata-
mento. Para os resíduos oleo-
sos de difícil manuseio, a solu-
ção é o reprocessamento em
fontes de fornos de fabricação
de cimento.” ● Claudia Ferraz

Metano vira energia em aterro sanitário
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A meta de erradicar o analfabe-
tismo estabelecida pela Consti-
tuição Federal, de 1988, está
longe de ser conquistada. Os
números da pesquisa, na avalia-
ção da coordenadora de Indica-
dores Sociais do IBGE, Denise
Kronemberger, mostram que
será preciso ainda mais uma dé-
cada para o País chegar lá.

A taxa de alfabetização das
pessoas de 15 anos ou mais de
idade no Brasil subiu entre
1992 e 2002, passando de
82,8% para 88,2%, mas ela
considera que é um ritmo ain-
da muito lento para concreti-
zar a universalização em curto
e médio prazo.

A comparação dos dados
por Estado mostra uma caracte-
rística que vem se repetindo
nos levantamentos realizados
no Brasil: as intensas desigual-
dades regionais.

A Região Nordeste tem uma
taxa de alfabetização de
76,6%, bem abaixo da registra-
da no Sul (93,3%). Nos dois ex-
tremos estão Alagoas, com
68,8%, e Rio, com 94,9%. São
Paulo vem em quarto lugar,

com 94,1%, atrás de Santa Ca-
tarina (94,5%) e do Distrito Fe-
deral (94,3%).

Na análise por raça, os núme-
ros mostram que as diferenças
vêm diminuindo no período en-
tre 1992 e 2002, mas ainda são
significativas. No primeiro
ano, a taxa de alfabetização en-
tre brancos era de 89,4%, ante
74,3% de negros ou pardos.
No último, o mesmo índice era
de 92,5%, ante 82,8%.

ESCOLARIDADE
Apesar de um aumento de
mais de 20% entre 1992 e
2002, Denise considera que a
taxa de escolaridade no País,
que expressa a quantidade mé-
dia de anos de estudo para a
população de 25 anos ou mais,
está muito abaixo da ideal,
que é de 11 anos, tempo neces-
sário para a conclusão do ensi-
no médio completo.

A média nacional é de 6,1

anos.“É uma quantidade infe-
rior até ao necessário para a
conclusão do ensino funda-
mental, ou seja, oito anos”, res-
salta a pesquisadora do IBGE.

Distrito Federal (8,5), Rio
(7,4) e São Paulo (7,1) estão
acima da média nacional, de
acordo com o estudo realizado
pelo IBGE.

Assim como a taxa de alfa-
betização, também existem de-
sigualdades de raça na análise

dos dados sobre escolaridade.
Em 1992, a diferença era de
2,3 anos de estudo a mais pa-
ra brancos, na comparação
com negros e pardos. Dez
anos mais tarde, a diferença
foi reduzida para 2,1 anos de
estudos.

INTERNET
A distância que ainda separa o
Brasil da erradicação do analfa-
betismo não o tem impedido

de apostar em novas tecnolo-
gias na área educacional. Entre
1999 e 2002, o número de esco-
las do ensino fundamental com
acesso à internet subiu quase
quatro vezes e atingiu 12,4%
do total de estabelecimentos.
No caso das instituições de en-
sino médio, o aumento foi um
pouco menor, mas ainda signi-
ficativo: passou de 4.103 para
11.204, representando 49,7%
das escolas.

São Paulo lidera a lista de es-
colas do ensino médio dotadas
de internet, com uma cobertu-
ra de 94,4% do total. Segundo
a Secretaria Estadual da Educa-
ção, o projeto de universaliza-
ção da informática começou
em 1997, com 994 salas de au-
las plugadas. Hoje, já há unida-
des de ensino com acesso por
banda larga.

Já Roraima apresenta ape-
nas 13% dos estabelecimentos
ligados conectados à rede
mundial de computadores. To-
dos os municípios do Nordes-
te trazem índices abaixo de
35%, com exceção do Ceará,
que fica em segundo lugar no
rank ing nac iona l com
72,3%.● K.R.

Karine Rodrigues
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O país onde apenas 2% do lixo
produzido é coletado de forma se-
letiva, curiosamente, é também
recordista mundial em recicla-
gem de latas de alumínio. No
ano passado, a matéria-prima rea-
proveitada representou 89% do
total consumido pelas indústrias.

Para o coordenador de Indica-
dores Ambientais do IBGE, Ju-
dicael Clevelário, o desempe-
nho contrastante entre os dois in-
dicadores, que estão intimamen-
te relacionados, é sinal de que a
reutilização de materiais no Bra-
sil está muito mais associada ao
valor de mercado e aos altos ní-
veis de pobreza e desemprego
do que à educação e à conscien-
tização ambiental. Segundo ele,
para que a atividade se desenvol-
va de forma sustentável é preci-
so aumentar a coleta seletiva.

“Entre 1993 e o ano passado,
a proporção de latas de alumí-
nio subiu de 50% para 89% e is-
so tende a aumentar. Mas preci-
samos tomar cuidado com esse

dado, pois ele indica, na verda-
de, uma estrutura social perver-
sa, que faz com que muita gente
tenha de sobreviver catando lata
no lixo”, avalia o biólogo.

Também usadas pela indús-
tria de refrigerantes, as embala-
gens de resina PET (polietileno
tereftalato) têm um valor, no
mercado do reaproveitamento,
cerca de seis vezes menor do
que a sucata de alumínio e apre-
sentam uma proporção de reci-
clagem bem inferior: 35% do to-
tal produzido no País, segundo
dados de 2002.

A pesquisa mostra que houve
aumento de reutilização dos cin-
co tipos de material incluídos na
análise do IBGE. A proporção
de papel reciclado, por exem-
plo, passou de 38,8%, em 1993,
para 43,9%, em 2002 .

O relatório destaca que a reci-
clagem reduz o uso de mate-
riais e de energia, promove o
emprego e a renda e “subsidia
estratégias de conscientização
da população para o tema am-
biental e a promoção do uso efi-
ciente dos recursos”. Há uma
estimativa de que o uso de ma-

terial reciclado possibilita o
gasto de apenas 5% da energia
necessária para produzir a mes-
ma quantidade de alumínio pe-
lo processo primário.

COLETA
Das 228.413 toneladas de lixo
coletadas diariamente no Brasil,
segundo dados de 2000, apenas
pouco mais de 4 mil, ou seja,
1,9% do total, passam por uma
seleção antes de chegar ao desti-
no final. O serviço existe em
apenas 8,2% dos municípios e
está concentrado nas Regiões
Sul e Sudeste.

São Paulo, com 82 municí-
pios que dispõem do serviço, é,
proporcionalmente, o quinto Es-
tado do País no ranking de cole-
ta seletiva. O Rio Grande do Sul
lidera, com 138, ou seja, 29,6%
do total de municípios. Já a Pa-
raíba possui um só município
que se encaixa no perfil, fazen-
do com que apenas 0,1% do lixo
coletado passe por um processo
de seleção. ●

Baixa renda
faz consumo
de energia
crescer menos
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O baixo rendimento dos brasi-
leiros acaba influenciando no
uso de energia e de minerais,
como revela a pesquisa do IB-
GE. O consumo por habitante
no Brasil passou de 36,3 GJ
(Giga Joule, um padrão de me-
dida para energia elétrica) em
1992 para 42,6 GJ em 2002.
“Há um subconsumo no Bra-
sil”, disse o técnico responsá-
vel pela análise das informa-
ções econômicas da pesquisa,
Flávio Bolliger. Segundo ele, a
tendência é de crescimento des-
se índice, mas para que isso
ocorra é preciso realizar novos
investimentos no setor.

Bolliger ressaltou que a esta-
bilização do consumo de ener-
gia per capita no País desde
1998 (desde então oscilando
em torno de 42 GJ) é resultado
do baixo crescimento da oferta
interna. Desde 1997, ela manti-
nha um crescimento médio de
2% ao ano. Mas especificamen-
te entre 1997 e 2000 apresen-
tou aumento menor, em torno
de 0,65%.

A situação não difere muito
no caso dos minerais (como ma-
teriais de construção e alumí-
nio). O consumo individual des-
ses produtos no Brasil ainda é
baixo se comparado ao dos paí-
ses mais desenvolvidos, apesar
de o País ser um importante pro-
dutor e exportador de bens des-
sa natureza, segundo conclui a
pesquisa.

MAIS COMPRAS
Apesar do nível de consumo
ainda baixo e com forte poten-
cial de crescimento, no caso de
alguns produtos o consumo per
capita cresceu bastante entre
1992 e 2002. É o caso do alumí-
nio. No período, as compras de
cada brasileiro passaram de 2,6
quilos para 4 quilos. Crescimen-
tos importantes ocorreram tam-
bém em materiais de constru-
ção como o cimento (de 158,3
quilos para 216,6 quilos por ha-
bitante).

O caso do cimento é curioso.
Ao longo de dez anos, o consu-
mo desse produto cresceu. Em
1998, o brasileiro consumia cer-
ca de 242,3 quilos do produto.
Desde então, ele parou de com-
prar cimento até recuar aos
216,6 quilos de 2002. As esta-
tísticas acompanharam o mau
desempenho da indústria de
construção no período.

Bolliger disse que o Brasil
tem um padrão de consumo mi-
neral muito inferior aos países
desenvolvidos, representando
um terço do da Alemanha e da
França. ●
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Em São Paulo, 94,4% das escolas
têm acesso à rede mundial

No Ceará, 72,3% das escolas
acessam a internet

Os 7 Estados com menos de 3%
das escolas ligadas à rede estão
nas regiões Norte e Nordeste

São Paulo tem 72,3% das
escolas conectadas à internet
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PESQUISA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Apenas 8,2% dos
municípios, a maioria
no Sul e Sudeste, têm
coleta seletiva
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