
Coleta seletiva tem aumento de 38% 
   
4 de Julho de 2006 - Segundo o Cempre, serviço especial está presente em 327 
municípios de vários estados. Referência em questões ligadas ao trato de resíduos 
sólidos urbanos, a associação Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre) 
identificou que atualmente 327 municípios do País dispõem de coleta seletiva de 
lixo. Esse número representa um avanço de 38% em relação a 2004, quando a 
abrangência, segundo a última pesquisa da entidade, era de 237 cidades.  
 
"Entre os países emergentes, o Brasil é a nação em que há maior 
comprometimento do poder público local com as questões ligadas à reciclagem", 
destaca o diretor-executivo do Cempre, André Vilhena. "Esse envolvimento tem 
contribuído decisivamente para o rápido avanço no número de municípios com 
coleta seletiva."  
 
A população que conta com esse serviço, em conseqüência, também cresceu. Hoje 
são 25 milhões de habitantes que têm acesso à coleta seletiva, contra os pouco 
mais de 5 milhões identificados nos primeiros estudos. Cidades como Curitiba, 
Porto Alegre, Itabira (MG), São Sebastião (SP), Santos (SP) e Santo André (SP) já 
conseguiram estender o serviço a 100% dos seus habitantes.  
 
Outro dado relevante mostrado pela pesquisa é o aumento da quantidade de 
programas de coleta seletiva desenvolvidos em parceria com cooperativas de 
catadores. Hoje, 43,5% do total se dá dessa forma. Uma explicação para esse 
quadro é que as prefeituras vêm percebendo que se associar a esse tipo de 
instituição barateia o processo, tornando-o também mais eficiente. De acordo com 
Vilhena, esse dado reforça o sucesso que o modelo do Cempre vem obtendo no 
Brasil e no exterior.  
 
Desde a fundação da associação, no ano de 1992, trabalhamos para incentivar um 
modelo de reciclagem que garanta ganhos ambientais e sociais", lembra Vilhena. 
"Com os catadores organizados em cooperativas, alavancamos a coleta seletiva de 
materiais, ao mesmo tempo que promovemos a inclusão social, conferindo 
organização à atividade e renda aos cidadãos."  
 
Problemas  
 
Os resultados da pesquisa do Cempre também demonstraram que ainda há muito o 
que fazer. Embora o número de municípios tenha aumentado de forma significativa, 
a coleta seletiva ainda se concentra nos estados do Sul e do Sudeste do País. Na 
visão do Cempre, para ganhar maior espaço no Norte, Nordeste e Centro-Oeste é 
preciso que se vençam alguns entraves, que vão de questões técnicas à 
conscientização dos habitantes daquelas regiões.  
 
Outro problema a ser superado é a falta de informação de alguns municípios, que 
acreditam não terem recursos financeiros para implementar a coleta seletiva de 
lixo. De acordo com Vilhena, há dinheiro para isso no Executivo, embora muitos 
ainda não saibam. Para ele, o mais importante é capacitar as cooperativas de 
catadores.  
 
"O Cempre tem trabalhado para eliminar todos esses gargalos, com iniciativas que 
vão desde ações educacionais com as prefeituras, alertando para a coleta seletiva e 
sua viabilidade econômica, até o trabalho com catadores que pretendem se 
organizar em cooperativas e não sabem como", explica. "Além disso, participamos 
de uma série de eventos de formação."  
 



Prova do sucesso do modelo, já exportado para China, Tailândia, Rússia e vários 
países da América Latina, é o que aconteceu na cidade de Sairé, em Pernambuco. A 
prefeitura local queria implementar a coleta seletiva de lixo, mas não tinha 
estrutura para desenvolver o projeto sozinha. O Cempre, procurado pelo município, 
intermediou o processo ao entrar em contato com alguns catadores locais e 
apresentar-lhes a possibilidade de se organizar em cooperativa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 jul. 2006, Gazeta do Brasil, p. B14. 


