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COLABORAÇÃOPARA A FOLHA

Quando chegou a Fortale-
za, há dois anos, o paulista
EvertonOliveirase impressio-
noucomaquantidadedeem-
balagens recicláveis que iam
para o lixo. “Ninguém sabia
direito aonde levar pra reci-
clar epraticamentenão exis-
tiampontosdeentrega”, lem-
bra o consultor comercial.
Adificuldadecomoconsu-

midor fez com que Oliveira
assumisse um novo papel:
empreendedor social. Com
um grupo de amigos, ele se
preparapara lançar até o fim
de junho um aplicativo para
conectarconsumidoresecoo-
perativas de reciclagem.
Acadasemana,aplatafor-

ma vai desafiar os usuários
cadastradosa separar emca-
sa algum tipo dematerial.
Ao fim do período, um ca-

tador das cooperativas par-
ceiras fará a coleta. Como in-
centivo, o consumidor que
cumprir a missão ganhará
descontos emcompras—far-
mácias, supermercados e lo-
jas de departamento de For-
talezaaderiramaoprograma.
Iniciativas como essa, que

recorrem à tecnologia, po-
demajudara reverter asesta-
tísticas, afirma Victor Bicca
Neto, presidente do Cempre
(Compromisso Empresarial

para a Reciclagem). “Embo-
ra70%dosbrasileirossaibam
oqueécerto fazer, só30%se-
paramde fato o lixo”, afirma
ele, que aponta a falta de in-
fraestruturaedeânimocomo
principal obstáculo.
Para quem não tem coleta

seletivaemcasa (só 1.055dos
5.570municípios têmprogra-
mas específicos), um mapa
interativo desenvolvido pelo
Cempre indica locais de en-
tregademateriais recicláveis,
eletroeletrônicos, óleo vege-
tal, pneus e até remédios.
A primeira ferramenta on-

linevoltadaparaareciclagem
está no ar há 8 anos. Naque-
la época, a iniciativa partiu
deumfuncionário recém-for-
mado: cercadoporplanilhas
e desafiado por perguntas
que exigiam conhecimento
de geografia, teve a ideia de
criarumaplataformadigital.
Osite substituiuo trabalho

de buscar manualmente o
ponto de reciclagem de em-
balagens cartonadas mais
pertodoconsumidorquepe-
dia o dado pelo telefone.
“Hojevocêdigitaoendere-

ço e a plataformamostra on-
deosprodutospodemserdei-
xados para a reciclagem. O
nossomaior desafio é comu-
nicar para um público cada
vezmaiorqueexiste essa fer-
ramenta”,explicaValériaMi-

chel, diretora de Meio am-
bientedaTetraPak, criadora
do site Rota da Reciclagem,
consultadomensalmentepor
cerca de 20mil pessoas.
No Brasil desde 2009, a

Terracycle foi a solução para
maisde60mil consumidores
que buscavamnova vida pa-
ra produtos dedifícil recicla-
gem, como tubos de creme
dental, embalagensde cane-
ta e esponja de lavar louça.
“Qualquer pessoa pode se

cadastrar e nos enviar o ma-
terial quando atingir uma
quantidademínima”,dizMo-
nica Pirrongelli, que repre-
senta a Terracycle no país. A
postagemépagapelas firmas
responsáveis pelo produto.
ASociedadeBenfeitorade

Jaguaré participa do progra-
ma desde 2011 e há três anos
setransformounumpontode
coleta do bairro. “Antes, o li-
xoreciclável ficava jogadoem
alguns pontos nas ruas, que
agora são áreas de recreação
para crianças”, afirma Mar-
garida Maria Ruivo, diretora
geral de projetos.
Além da comunidade, os

1.700alunosdainstituiçãore-
colhemcercade30toneladas
dematerial por mês. “Com o
tempo,percebemosamudan-
ça na comunidade, criaram
uma consciência”, diz.
(NÁDIA PONTES)

Ferramentas digitais incentivam consumidor a reciclar e
criammapas interativos para facilitar entrega demateriais

Aplicativos ajudam
a superar entraves
da coleta seletiva

www.abralatas.org.br

Desenvolvimento
sustentável com
responsabilidade

A Abralatas, associação que representa os fabri-
cantes de latas de alumínio para bebidas, promo-
ve, desde 2010, o Ciclo de Debates Abralatas
com temas que possam estimular a produção e o
consumo sustentáveis. Os eventos, que mantém
a Política Nacional de Resíduos Sólidos como
pano de fundo, aproximaram catadores de mate-
riais recicláveis, fabricantes de bebidas, represen-

tantes de governos, do Ministério Público, de
universidades, ambientalistas, economistas, juris-
tas e políticos. Esta iniciativa tem se revelado tão
exitosa que, em 2016, a Abralatas recebeu prêmio
internacional pelo seu programa de responsabili-
dade social. Um reconhecimento que consagra a
Abralatas como uma das mais atuantes na causa
por uma economia de baixo carbono.

3ab

CAMINHO DA RECICLAGEM NO BRASIL
Passo a passo desde a produção de bens até seu retorno à indústria

LOGÍSTICA REVERSA

O que é
Obriga as empresas a
dar um destino correto
aos resíduos de
produtos feitos por elas

Na prática
Governo e entidades
empresariais firmam
acordo de responsabili-
dade compartilhada
até o final da vida útil
dos resíduos

Implantação da
logística reversa,
por resíduo

Acordos
fechados
1) Embalagens
de agrotóxicos
2) Pilhas e baterias
3) Pneus
4) Embalagens
de óleos lubrificantes
5) Embalagens em
geral
6) Lâmpadas
fluorescentes, de vapor
de sódio e mercúrio
e de luz mista
7) Óleo lubrificante
usado ou contaminado

Em negociação
1) Medicamentos
2) Eletroeletrônicos e
seus componentes

Fontes: Abrelpe, inpEV, ABIPET,
Instituto Jogue Limpo,
Reciclanip, ABAL, Ibá, Abividro,
Abinee, Abralatas, Ministério do
Meio Ambiente e IBGE

Fonte

Transformação
Os subprodutos
extraídos das

matérias-primas
são transforma-
dos em embala-

gens na
indústria

secundária

Distribuição
Embalagens
chegam ao
consumidor no
varejo

Recolhimento
Embalagens
passam por
processos de
separação nas
cooperativas e
são levadas para
as recicladoras

Processamento
Osmateriais
são processados
na indústria
primária

Descarte
Após

consumo, são
descartadas

Reciclagem
Material retorna

à indústria,
onde é recicla-
do e devolvido
aomercado na

forma de
embalagem ou
com um novo

uso

Asmatérias-
primas que

darão origem
às embalagens
são extraídas

da natureza


