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Apesar do caráter dispensável, o lixo é bas-

tante presente em nossas vidas. Nós o pro-

duzimos e acabamos sendo afetados pelo 

descaso com que é tratado, tanto por ser descar-

tado em local inapropriado, quanto pelo mau 

tratamento do material. O lixo retorna ao nosso 

cotidiano inúmeras vezes e nos afeta constante-

mente de maneiras diretas e indiretas. Mesmo as-

sim, ainda é difícil definir exatamente o que ele 

é, já que seu significado e utilidade podem variar 

para cada um. 

A Eclética 32 tem por objetivo causar incômo-

do, reforçar uma reflexão sobre algo que a maio-

ria da população prefere ignorar. Já não podemos 

mais nos dar a esse luxo. Com esclarecimentos, re-

flexões e novidades, abordamos o assunto de uma 

maneira leve e agradável, fugindo do banal.

Apontamos também para a importância e os be-

nefícios que estes materiais podem trazer. O que 

é descartável para alguns pode fazer fortuna nas 

mãos de outros. Este número da Eclética propõe 

uma viagem pelos caminhos do lixo, desde o mo-

mento em que ganha o caráter de detrito, caindo 

na inutilidade, passando por vários dos seus for-

matos e os perigos que os comportam. Fechamos 

a edição deste semestre com uma reflexão do tipo 

de lixo que está mais presente na rotina das pes-

soas – o lixo que está dentro da nossa cabeça!

Boa leitura!

Esta revista é um LIXO!
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Na boca do lixo: 
de onde vem e para onde 
vai o que descartamos

Na boca do lixo: 
de onde vem e para onde 
vai o que descartamos
Quando descartamos o que não nos é mais útil, não pensamos 
nos impactos desta atitude. O ato de jogar algo fora é 
mecânico e não exige uma grande abstração. Muitas vezes, 
nem pensamos se aquilo que foi para a lixeira poderia ser 
reutilizado. Ou ainda, aproveitado por outra pessoa. Afinal, o 
que de fato pode ser considerado lixo?

caRla BaRRos e Renata Magalhães

Não é comum pensarmos nisso, mas nem 
sempre o lixo foi o que é hoje. Ao longo de 
toda a nossa história, ele sofreu – e ainda 
sofre – mudanças significativas. A conceitu-

ação do lixo também não é algo simples. Segundo 
os dicionários da língua portuguesa, é tudo aqui-
lo inútil; imprestável; velho; sem valor; entulho; 
ou material produzido pelo homem que perde a 
utilidade e é descartado. Mas esta é uma visão 
bastante restrita.

Na área da Educação Ambiental, convencio-
nou-se que o conceito de lixo não é algo fechado. 
O jornalista e professor de Comunicação e Meio 
Ambiente da PUC-Rio, André Trigueiro, explica 

que isto se deve ao fato de que o que é lixo para 
uma pessoa, pode não ser para outra. “Um cata-
dor não pode ser chamado de catador de lixo por-
que ele não vai perder tempo com o que não tem 
utilidade ou serventia para ele. Ele discrimina, no 
universo dos resíduos, aquilo que tem valor de 
mercado, aquilo que assegura seu ganha-pão. O 
que não é útil para você, pode ser para ele”.

Para ajudar nestas definições, a Política dos Re-
síduos Sólidos, lei brasileira sancionada em agos-
to de 2010, diferencia resíduos e rejeitos. Resíduo é 
aquilo que ainda tem utilidade ou serventia, para 
quem quer que seja. Eles são divididos em inúme-
ras categorias – sólidos urbanos, industriais, bio-
lógicos – cada uma delas com sua singularidade 
e indicadores de menor ou maior aproveitamento 
ou reciclagem. Já o rejeito é direcionado para os 
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aterros por não poder ser reutilizado de forma al-
guma. Como exemplo, temos o lixo hospitalar e 
o nuclear, além de materiais como isopor e espu-
ma. “Hoje eu consideraria como rejeito o isopor 
por que, no mercado de reciclagem, eu nunca vi 
alguém interessado em segregar isopor. E olha 
que é um produto presente em todo transporte 
de eletrodomésticos e móveis”, explica Triguei-
ro. Segundo esta nova lei, os aterros não podem 
mais receber materiais orgânicos ou recicláveis, 
justamente por serem úteis para alguns grupos de 
pessoas.

A origem do lixo
O lixo não existiu sempre. O que havia em to-

das as sociedades eram os resíduos orgânicos. Se-
gundo o antropólogo e professor da PUC-Rio José 
Carlos Rodrigues, lixo, na verdade, é um valor, é 
uma forma de olhar o resíduo como algo nega-
tivo. O que nós chamamos de lixo é aquilo que 
é asqueroso, que é perigoso e precisa ser posto à 
parte, longe do convívio social.

José Carlos Rodrigues compara a sociedade 
atual à medieval para compreender como con-
ceituamos o lixo hoje. Na Idade Média as pessoas 
tinham uma relação tão íntima com os resíduos, 
que hoje nós poderíamos considerar promíscua. 
Animais mortos eram jogados nas vias de cir-
culação, cadáveres eram enterrados em igrejas, 
ou seja, no centro da vida social, os excrementos 
eram amontoados até serem postos para fora de 
casa, e as pessoas não se sentiam mal com essa 
coabitação com os resíduos. “Isto é característico 
deste período porque havia a filosofia de que vi-
ver é misturar-se. O universo era entendido como 
um amálgama único”, explica Rodrigues. 

Somente a partir do século XVIII, com as influ-
ências do Iluminismo e da Revolução Industrial, 
os resíduos começam a ser separados da socieda-
de por adquirirem uma significação negativa e 
passarem a ser de fato lixo. Ou seja, o que é con-
siderado detestável e inaproveitável.  

O lixo hoje
Podemos não nos dar conta, mas o lixo que cir-

cula na sociedade classifica as pessoas. Constan-
temente determinamos as coisas como úteis e inú-
teis. O que não tem mais serventia é descartado, 
então se torna lixo. Existe uma hierarquização 

social segundo aquilo que é considerado dejeto. 
Ele demarca grupos sociais relacionando direta-
mente ao poder aquisitivo. “Aquilo que eu descar-
to por não servir para mim, que jogo na lata de 
lixo, outro pega, vende, usa ou come”, comenta 
Rodrigues, que acrescenta: “Sempre que eu afasto 
o lixo de mim eu o aproximo de alguém”. O outro 
que entra em contato com o lixo, que aproveita o 
que é inaproveitável, é o subalterno, é aquele que 
ocupa o patamar inferior. Há um sistema compli-
cado de hierarquização baseado na ideia de pu-
reza e impureza.

A Revolução Industrial mudou também a for-
ma de consumo. Desde então, consumir não serve 
apenas para suprir necessidades, mas para ates-
tar status. Houve uma glamorização do consumo. 

Trigueiro acredita que reciclagem não é a melhor solução 
para o lixo

site muNdo susteNtável
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E, quanto mais se consome, mais lixo é produzi-
do. Alguns fatores influenciaram para o grande 
aumento desta produção. Primeiro, a população 
mundial aumentou. Segundo, houve um cres-

cimento econômico em 
inúmeros países, como no 
Brasil. “São duas curvas 
muito coesas, é quase uma 
dança. Se aumenta a ren-
da per capita, aumenta a 
geração de resíduos. Se cai 
a renda per capita, cai a ge-
ração de resíduos”, explica 
Trigueiro

Neste contexto, podemos 
apontar alguns gêneros 
como principais compo-
nentes neste montante de 

lixo produzido. A sofisticação da sociedade de 
consumo determinou, por exemplo, uma perda 
dos alimentos naturais e um aumento da comida 
industrializada. Dessa forma, houve um cresci-
mento do setor da produção de embalagens des-
tes alimentos e por consequência, um aumento 

na quantidade deste tipo de lixo. Estima-se que 
30% dos resíduos brasileiros são embalagens.

É impossível também não citar o lixo eletrôni-
co. Com a revolução digital, vemos cada vez mais 
novos produtos, que se tornam obsoletos em pe-
quenos períodos de tempo. Novas gerações de um 
mesmo produto despertam o interesse da popula-
ção. Outra questão é a fragilidade dos aparelhos, 
que parecem já vir com um curto prazo de valida-
de. Isto torna o descarte rápido, o que aumenta a 
quantidade de lixo.

Existe solução?
Até o início do século XX, a maior quantidade 

de lixo produzido no Ocidente é de origem orgâ-
nica. Atualmente, a maioria é inorgânica. Após 
a Revolução Industrial, houve a substituição dos 
resíduos que a natureza pode consumir pelos in-
dustrializados, que são indestrutíveis. Há muito 
lixo esperando para ser degradado, e isso pode 
levar até milhares de anos. A grande questão 
hoje é que medidas devem ser tomadas para ge-
renciar todo esse lixo. Para José Carlos Rodrigues 
“um sistema econômico baseado na exploração 

Práticas como 
reciclagem e 

combustão de lixo 
são consideradas 

fundamentais, mas 
não resolvem por si 
só o problema. Não 
existe uma solução 

única para o lixo

Segundo José Carlos Rodrigues, o lixo hierarquiza a sociedade
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preciso atacar em diferentes frentes. Se não for 
assim a gente vai mergulhar numa utopia boba 
defendendo a reciclagem. Países desenvolvidos já 
tentaram acabar com a queima de lixo, mas per-
ceberam que apenas com a reciclagem não seria 
possível dar cabo de todo o lixo. Não é possível 
resolver um problema tão grande apenas com re-
ciclagem. Temos que implementar outras políti-
cas”, conclui Trigueiro.

da natureza em ritmo industrial e a natureza se 
reestruturando em ritmo natural, anuncia uma 
catástrofe”. Por mais que se encontrem medidas 
para adiar a catástrofe, o problema será apenas 
administrado e não resolvido.

A produção de lixo em média numa cidade 
como o Rio de Janeiro é de 9 a 10 mil toneladas 
diariamente. Embora o crescimento tenha sido 
exponencial, não se deu na mesma proporção a 
noção de que não há tanto espaço para guardar 
esses resíduos. Assim, medidas de emergência aca-
bam sendo tomadas. A partir deste ano, o lixo do 
Rio será transferido para o novo aterro sanitário 
em Seropédica, a 90 km de distância. E ninguém 
parece se importar com isso.

Esta é uma questão cultural interessante. An-
dré Trigueiro propõe um exercício: “Se fizermos 
uma pesquisa perguntando qual é a solução para 
o lixo, a maioria das pessoas provavelmente vai 
dizer: é longe. Ninguém quer saber para onde vai, 
mas o problema está resolvido se não fica perto 
de você”.

Dessa forma, fica a pergunta: existe solução 
para este cenário? Hoje, são feitas tentativas de 
remediar um problema que já está solidificado. 
Práticas como reciclagem e combustão de lixo são 
consideradas fundamentais, mas não resolvem 
por si só o problema. Outra ideia de grande im-
portância é a reeducação da população a fim de 
diminuir o consumo desenfreado. Isso mostra que 
não existe uma solução definitiva para o lixo. “É 

Para assistir: documentário Lixo 
Extraordinário, que acompanha o 

trabalho do artista plástico Vik Muniz 
no Jardim Gramacho, um dos maiores 

aterros sanitários do mundo, localizado 
na periferia do Rio de Janeiro.

O lixo brasileiro consiste principalmente em embalagens de 
alimentos industriais

w

Para entender melhor a 
origem do lixo, leia o livro 
Higiene e Ilusão – O lixo 
como invento social, do 
antropólogo José Carlos 
Rodrigues
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eweRton MoReiRa e Renata KuRisu

O Hospital São Vicente de 
Paulo (HSVP) é um exem-
plo de preocupação com o 
lixo. Desde 2006, o hospi-

tal vem desenvolvendo um pro-
grama diferente para tratar dos 
300 mil litros de dejetos produzi-
do por mês. O Gerente de Risco do 
HSVP, Robson Luiz Maciel, expli-
ca que todo o lixo proveniente da 
instituição que vai ser jogado fora 
é classificado como lixo hospita-
lar, mesmo que seja uma caneta 
ou um papelão. “Cabe a nós sa-
ber como manusear os diferentes 
tipos de lixos produzidos aqui”, 
lembrou Maciel.

O hospital possui lixeiras de 
grande porte identificadas por cor 
e placas espalhadas por todos os 
corredores. Para as lixeiras azuis 
são destinados resíduos comuns 
e para as brancas, os infectantes. 
Esse processo de segregação do 
lixo foi iniciado dentro de cada se-
tor do hospital, através da separa-
ção em cinco categorias: biológi-

co, químico, radioativo, comum/
reciclável e perfurocortante. “O 
objetivo é reduzir a quantidade 
de lixo gerada e encaminhar es-
ses resíduos de forma segura com 
intuito de proteger os colaborado-
res e preservar a saúde pública e o 
meio ambiente”, disse Maciel.

O gerente de riscos também ex-
plicou que cada andar do HSVP 

possui um abrigo interno fisca-
lizado por dois coletores que re-
colhem todo o lixo do respectivo 
nível e fazem a separação dos 
resíduos. Após a categorização, o 
lixo é transportado para o abrigo 
externo que fica em um dos pátios 
com acesso restrito aos pacientes 
do hospital até ser recolhido para 
descarte definitivo.

Os avanços  no  tratamento 
do lixo hospitalar
Os avanços  no  tratamento 
do lixo hospitalar
O processo de geração do lixo hospitalar e como ele é tratado 
ao chegar no lixão

Lixeiras espalhadas em todos os andares do HSVP

6

reNata Kurisu
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Processo seletivo 
gera economia

A separação do lixo por ca-
tegorias trouxe uma grande 
economia para o hospital. Eles 
possuem meios de incinerar os 
resíduos e também diminuir a 
carga bacteriana de outros pro-
dutos. Isso faz com que o des-
carte passe de infectante para 
comum, que é muito mais bara-
to para se jogar fora. “Com as 
categorias dadas ao nosso lixo 
e ao transformar uma parte de 
contaminado para comum, nós 
tivemos uma economia mensal 
de 20% a 30% em relação ao 
processo que realizávamos an-
tes. Ainda temos em cima do 
abrigo externo um teto verde 
(estruturas vegetais plantadas 
no topo de prédios) que diminui 
a temperatura interna do abrigo 
evitando o aumento da carga 
bacteriana”, explicou Maciel.

Os lixos biológicos, extraordi-
nários e perfurocortantes são re-
colhidos diariamente e vão para 
um aterro sanitário. O lixo quí-
mico só é retirado quando o hos-
pital entra em contato com a Es-
sencis, única empresa do Rio com 
autorização para manipular esse 
tipo de resíduo. O lixo reciclável 
e o entulho são transportados de 
duas a três vezes na semana.

As empresas que recolhem o 
lixo do hospital se comprome-
tem a dar um destino final aos 
resíduos recolhidos no HSVP. O 
problema é quando ele é envia-
do para o aterro sanitário inade-
quadamente. A responsabilida-
de sempre é do hospital. “Quem 
gera o resíduo, independente de 
quem for dar o descarte dele, é o 
responsável caso algo seja feito 
errado. Então. se um caminhão 

sair daqui do hospital e decidir 
despejar o lixo na Avenida Bra-
sil, a responsabilidade é nossa e 
não da empresa que coletou”, 
conta Maciel.

Por essa razão, o descarte fi-
nal passa por um severo moni-
toramento, que irá garantir que 
o lixo vá para o aterro correto 
e seja manipulado por pessoas 
habilitadas e que utilizem equi-
pamentos de proteção, que é 
uma exigência do padrão inter-
nacional.

Todo o material que pode ser 
reciclado e que não esteja infec-
tado (caixas de papelão, mate-
rial de escritório, copos, vidros 
de soro, etc.) é doado para a As-
sociação Beneficente Padre Na-
varro, que abriga ex-moradores 
de rua, com o objetivo de reinse-
ri-los no mercado de trabalho.

Um exemplo 
de tratamento 
adequado

“Recentemente, duas crianças, 
em São José do Rio Preto, interior 
de São Paulo, se feriram enquan-

to brincavam de espetar uma à 
outra com agulhas de seringas 
que haviam sido jogadas num 
terreno baldio. Uma dona de 
casa tentou acabar com a brin-
cadeira e também acabou ferida. 
No lixo, havia também outros 
materiais hospitalares, cuja ori-
gem é desconhecida. Os médicos 
começaram a 
medicar pre-
ventivamente 
os feridos com 
AZT (para evi-
tar uma possí-
vel replicação 
do vírus HIV) 
e com vacina 
contra hepa-
tite.” O trecho 
acima foi ti-
rado de uma matéria publicada 
no jornal O Estado do Paraná, em 
oito de fevereiro de 2006. A his-
tória parece ser algo esporádico 
ou pontual, mas acontece mais 
do que se imagina.

Em todo o Brasil, poucos são 
os aterros sanitários que pos-
suem um local apropriado para 

Todo o material 
hospitalar que 
é levado para 
o incinerador é 
descartado de 
forma correta 
 
Adriana Felipetto

Transporte para pequena quantidade de lixo hospitalar

      

Renata KuRisu
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receber o lixo hospitalar. Uma 
parcela ainda menor possui um 
aparelho incinerador, responsá-
vel por queimar e transformar o 
lixo em compostos para aduba-
gem, por exemplo. 

É comum ver carros ou cami-
nhões adaptados para o trans-
porte de lixos hospitalares pela 
cidade. Mas, se os hospitais estão 
fazendo a parte deles, por que 
ainda temos notícias de acidentes 
em lixões do Brasil? Isso acontece 
devido à falta de infraestrutura 
dos aterros. O lixo sai do hospital 
recebendo um tratamento dife-
renciado, mas no fim do processo, 
todo o lixo é misturado. Algumas 
cidades já estão se adaptando às 
novas regras ambientais. É o que 
ocorre, por exemplo, no aterro de 
São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

O CTR (Centro de Tratamento 

de Resíduos) Alcântara é respon-
sável pelo tratamento de todo o 
lixo da cidade. O aterro, que será 
substituído em breve, é situado 
no bairro de Itaóca, primeiro dis-
trito do município, onde está ins-
talado o incinerador de lixo. Se-
gundo a diretora da SA Paulista, 
empresa que administra o CTR, 
Adriana Felipetto, todo o mate-
rial hospitalar levado para o in-
cinerador é descartado de forma 
correta, sem que diferentes tipos 
de lixo sejam misturados.

No entanto, esse tratamento 
dado ao lixo hospitalar passou 
a ser realizado há poucos anos. 
Basta ver que segundo o rela-
tório feito pela Comissão de 
Defesa do Meio Ambiente da 
Assembleia Legislativa do Esta-
do, em setembro de 2007, “os 
resíduos de lixo hospitalar en-

caminhados para o aterro não 
estão recebendo o tratamento 
adequado. O que percebemos é 
que o lixo hospitalar está sen-
do tratado como lixo comum”. 
O relatório foi fundamental 
para implementar o incinera-
dor de lixo hospitalar no CTR 
Alcântara.

A previsão é de que ainda em 
2011, o CTR Alcântara seja de-
sativado e substituído pelo CTR 
São Gonçalo, no Bairro do Anaia 
Pequeno. Este novo aterro será 
maior e terá capacidade para 
tratar e dar destino final a mais 
lixo. Estima-se que com o fecha-
mento de Itaóca e a operação do 
novo CTR, 457 mil toneladas de 
gases do efeito estufa não serão 
emitidos até 2012. Essa econo-
mia equivale a retirar das ruas 
324 mil carros. w

Lixão de São Gonçalo

edmardo campbell
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Rejeitos 
radioativos 
– Material 
radioativo ou 

contaminado usado 
na medicina nuclear, 
em laboratórios de 
análises clínicas ou 
radioterapia.

Resíduos 
químicos – 
Medicamentos 
de risco, 

vencidos ou mal 
conservados; produtos 
químicos usados em 
laboratórios de análises 
clínicas; efluentes 
de processadores de 
imagem.

O que é lixo hospitalar?

Com 50% a mais de lixo em relação a outras cidades do país, 
a cidade maravilhosa já é a maior produtora de detritos do 
Brasil, segundo pesquisa da ABRELPE (Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais). O 
aquecimento da economia e o aumento do consumo têm 
acarretado um natural crescimento dos resíduos urbanos. E 
onde há lixo, há doenças. A segurança dos trabalhadores que 
lidam diariamente com os detritos preocupa os governos. 
A prefeitura do Rio de Janeiro garante ao máximo a segurança 
dos funcionários de limpeza urbana da Companhia Municipal 
de Limpeza Urbana (COMLURB) e as cooperativas agem 
da mesma forma em relação aos catadores. No lixão de 
Gramacho, em Duque de Caxias, assistentes sociais realizam 
trabalhos para organizar as pessoas que dependem da 
revenda dos materiais descartados para sobreviver. Esse ofício 
necessita de um cuidado especial, que consiste na utilização 
de coletes e luvas. Os trabalhadores ainda são instruídos a 
não andar descalços dentro da área de trabalho. 
A COMLURB se preocupa com o bem-estar de seus 
funcionários, mantendo em sua sede em Botafogo, Zona Sul 
do Rio de Janeiro, um setor médico que formulou normas 
reguladoras para melhorar o desempenho de seus funcionários. 
No entanto, muitas doenças infecciosas preocupam as 
autoridades brasileiras. Leptospirose e dengue são as que mais 
levam vítimas para os postos de saúde do país. Nas enchentes 
de fevereiro de 2011, na Região Serrana, mais de 30 pessoas 
morreram em função da leptospirose só em Nova Friburgo. 
O número de doentes infectados pela urina do rato ou pela 
picada do Aedes Aegypit aumenta no verão, época do ano 
com maior índice de chuvas.

Vivendo no lixo

alan de castRo XaVieR

Rio de Janeiro propício a altos índices de doenças causadas por acúmulo de detritos

Muitos ainda desconhecem os sintomas e o tratamento da 
leptospirose e da dengue. Ambas apresentam reações similares 
no organismo do ser humano. Febre alta, dor de cabeça, dor 
nos olhos, nos músculos e no corpo inteiro. Só com exames 
laboratoriais se pode detectar precisamente qual é a doença, 
pois suas características se assemelham às de uma gripe 
comum. Não é possível curar rapidamente um paciente com 
qualquer uma das debilitações. O tratamento é progressivo, 
mesmo com a utilização de fortes antibióticos.
As doenças mais comuns no Brasil são igualmente percebidas 
em outros países subdesenvolvidos. Miséria e pobreza não 
são as únicas causas, porém reforçam seu crescimento. A 
falta de educação da população e seu descaso com o lixo 
e com a prevenção contribuem para proliferação rápida de 
enfermidades. Sistematicamente, o governo faz campanhas 
para prevenir epidemias, mas, muitas vezes, a população não 
se mobiliza. Apesar de todos esses problemas, desde 2008 não 
há registros de grandes surtos de doenças no país.

Você sabe o que é o lixo hospitalar? Não é só aquele produzido em um hospital. 
Seringas, esparadrapos e materiais utilizados em pequenos curativos feitos em casa 

também estão enquadrados como lixo hospitalar

Resíduos 
biológicos 
– Culturas de 
microorganismos 

de laboratórios de 
análises clínicas; bolsas 
de sangue; descarte de 
vacinas; órgãos, tecidos 
e líquidos corpóreos; 
agulhas, lâminas de 
bisturi e vidrarias de 
laboratórios.

Rejeitos alimentares - Restos de comida servida a pacientes com doenças infecciosas.

Resíduos 
perfurocortantes 

– Materiais 
perfurocortantes tais 

como agulhas, lâminas 
e vidros.

Lixão de São Gonçalo, um dos que mais recebem lixo hospitalar

marcos de paula - agêNcia estado
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O  lixo nuclear representa um desafio para 
as autoridades de todo o mundo. Diante 
de inúmeros projetos, poucos são aqueles 
que conseguem dar um destino a esse tipo 

de material. Os resíduos permanecem radioativos 
por mais de 300 anos. 

A polêmica em torno do que é feito com os resí-
duos atômicos ganhou as manchetes nos primei-
ros meses de 2011, principalmente após o acidente 
em Fukushima, no Japão, onde um forte terremo-

to causou danos à usina nuclear da cidade. Como 
consequência, os brasileiros também passaram a 
se questionar sobre o que tem sido feito, e o que 
ainda é necessário fazer para dar à população o 
mínimo de segurança contra a contaminação ra-
dioativa. 

O cenário brasileiro
No Brasil, os longos 29 anos de energia atômica 

já apresentam um preço altíssimo: toneladas de 
lixo radioativo sem destino certo. Depois de usa-
do, o material fica provisoriamente mergulhado 

Problema sem solução?Problema sem solução?
Cinquenta e sete anos após a construção da primeira usina 
nuclear no mundo, a falta de armazenamento do lixo 
radioativo segue sem solução

luaR MoRena e Raquel aRaújo

Imagem de como ficou a cidade de Chernobyl após o vasamento nuclear
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em piscinas de resfriamento localizadas dentro 
das usinas. Algumas empresas optam por ar-
mazená-los em tambores lacrados com radiação 
controlada. Tanques de aço inoxidável também 
são utilizados, cercados de concreto, para o arma-
zenamento dos lixos radioativos líquidos.

A geração de energia por fissão nuclear – divi-
são do núcleo em dois pedaços menores – deixa 
dois tipos de resíduo: os de baixa e média radio-
atividade e os de alta. O Brasil estoca o lixo de 
baixa e média radioatividade em depósitos e os 
de alta em piscinas nos prédios das usinas de An-
gra 1 e 2.

De acordo com o último relatório divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), “Indicadores de Desenvolvimento Susten-
tável”, o Brasil não possui depósitos adequados 
para armazenar o lixo radioativo. A pesquisa 
mostra também que este tipo de resíduo produ-
zido tanto por indústrias como por hospitais re-
presentam 13,7 mil metros cúbicos, e o produ-
zido pelas usinas Angra 1 e Angra 2 é de 2,08 
mil metros cúbicos. Os depósitos localizados em 
São Paulo armazenam 36% deste lixo. No Rio de 
Janeiro são 19%, e na Bahia 18%, valores con-
siderados seguros. De acordo com a pesquisa, o 
depósito mais adequado do país está localizado 
em Goiás – exatamente onde aconteceu o aciden-
te Césio-137, em setembro de 1987, na cidade de 
Goiânia –, que contaminou centenas de pessoas 
e serviu de alerta sobre a política de segurança 
nuclear brasileira. Segundo Ricardo Scheffer, da 
COPPE/UFRJ, a energia nuclear, apesar de contri-
buir para a redução de gases estufa é uma opção 
delicada. “Não dá para brincar com a energia nu-
clear. Qualquer empreendedor nuclear deve pro-
curar uma seguradora que banque o projeto, mas 
é difícil topar. A energia nuclear é uma opção na 
diminuição dos gases estufa, mas preocupa. Já ti-
vemos episódios significativos dos danos que esse 
lixo pode causar”, explica Scheffer.

Hoje, o Brasil tem as usinas nucleares Angra 1 e 
Angra 2 em operação. Uma terceira está em cons-
trução e deve ser inaugurada em 2015. Segundo o 
SEESP (Sindicato dos Engenheiros do Estado de São 
Paulo), a aprovação de um empréstimo de R$ 6,1 
bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) para a Eletronuclear 

vai permitir a continuidade das obras de Angra 3. 
O governo já concluiu estudos para a construção 
de outras quatro usinas.

Os problemas para a saúde
Segundo o especialista, os efeitos da radiação 

para o meio ambiente são devastadores na mes-
ma proporção que são para o ser humano. A ex-
plosão das bombas atômicas lançadas pelos EUA 
nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki 
durante a Segunda Guerra Mundial, assim como 
o acidente na usina nuclear de Chernobyl, trou-
xe resquícios que permanecem há anos nos locais 
atingidos. As partículas radioativas liberadas no 
maior acidente nuclear da história continuam a 
se acumular por gerações, afetando mais de cinco 
milhões de pessoas e elevando o número de casos 
de câncer na tireóide.

Cada tipo de lixo representa uma ameaça e cau-
sa a degradação significante e gradual ao meio 
ambiente. Os rios e lagos são os principais alvos 
de contaminação do lixo radioativo. Além da po-
luição da água, os peixes e demais espécies que 
vivem no habitat aquático também são afetados 
diretamente, causando a morte e transformando 
a biodiversidade natural.

A população também é alvo direto dos lixos ra-
dioativos. Se atingidas pela alta radioatividade, 
as pessoas podem contrair infecções, desenvolver 
câncer, ter convulsões e sofrer outro tipo de efeitos 
que podem provocar morte imediata. Além disso, 
o lixo radioativo ainda permanece no ambiente 
por longos anos trazendo riscos e causando a con-
taminação da atmosfera.

Ativistas ambientais protestam contra a construção de Angra 3
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Para Odair Gonçalves, presidente da Comis-
são de Energia Nuclear, o Brasil possui medidas 
de emergência diante do perigo de possíveis aci-
dentes como o da usina de Fukushima, no Japão. 
“Em Angra existe um exercício para planos de 
emergência. A cada dois anos, nesse raio de 5 
km, todas as pessoas [moradores e trabalhadores 
da própria usina] são convidadas a participar, 
recebem um calendário escrito sobre o que fazer 
diante de uma retirada em massa. Todos partici-
pam do treinamento. Na medida em que existe a 
necessidade, o lugar será evacuado aos poucos. 
Afinal, o treinamento precisa ser feito sempre 
mantendo a ordem e evitando o pânico”, garante 
o especialista.

Para o comerciante Luiz Antonio de Souza, que 
mora próximo às usinas de Angra dos Reis, o medo 
de viver na região sempre existiu e aumentou após 
a repercussão do acidente no Japão, principalmen-
te pela falta de instrução sobre o que é preciso fazer 
numa situação de emergência. Os treinamentos 
não acontecem sempre. Normalmente é uma vez 
por ano. Nunca participei desse treinamento, só te-
nho uma cartilha em casa explicando como fazer 
em casos de acidente. Mas a verdade é que só sa-
beremos quando acontecer se realmente acontecer 
com a gente. Acho que os treinamentos deveriam 
ser mais frequentes. A única rota de fuga, que é a 
rodovia daqui, é muito ruim e deveria sofrer refor-
mas não só para questões de fuga de acidente nu-
clear, mas também para melhorar o dia a dia da 
população de Angra”, afirmou o comerciante.

Ainda segundo o morador, apesar do Brasil dispor 
de recursos para construir um depósito definitivo para 

os resíduos atômicos, tudo o que é produzido desde o 
início do funcionamento das usinas permanece ar-
mazenado de forma temporária. Para ele, a questão 
é polêmica e envolve decisões políticas. “Você deve 
colocar o lixo em um local que você tenha acesso, 
e possa ver o que acontece com ele. Mas a questão 
é: será que você gostaria de um depósito como esse 
perto da sua casa?”, questiona o comerciante.

As verdades sobre o lixo nuclear
A tecnologia de uma usina nuclear traz dúvidas 

principalmente para aqueles que vivem nas loca-
lidades vizinhas às instalações. Em Angra dos Reis 
não é diferente. Moradora do bairro do Mambu-
caba, a estudante Raphaella Almeida revela que 
quando mais nova, sua mãe sempre a alertava dos 
perigos de estar perto de uma usina nuclear, acredi-
tando que ela poderia adoecer.

Segundo o químico industrial Bernardo Figueire-
do, dúvidas como essas são comuns, porém não há 
motivo para preocupação. Ele explica que o lixo 
radioativo produzido pela usina fica armazenado 
em contêineres e não são passados ao meio am-
biente. “Passar em frente à usina não causa danos 
à saúde. A presença de uma usina não transmite 
a radioatividade para o ambiente ao redor. O lixo 
produzido nas usinas é armazenado em contêi-
neres no interior delas e eles são monitorados por 
agências governamentais”.

O aposentado Ladislau José de Sousa, de 74 anos, 
confessa que é difícil diferenciar o que é verdade e 
o que não é quando o assunto é energia nuclear. 
Assim como muitos moradores da região, ele acre-
dita que ficar exposto à radiação pode causar morte 
instantânea. “Por aqui escutamos muitas histórias 
e apesar da facilidade da informação, nem todas 
que chegam são corretas. Uma dúvida comum não 
só minha, mas de muitos aqui é sobre a exposição 
à radiação. Não sei dizer se a morte é imediata, se a 
fatalidade sempre vai ocorrer”, questiona Ladislau.

Figueiredo esclarece que a radiação pode gerar 
danos, mas dependendo do nível e do tempo de 
exposição. “Na verdade a radiação vai agir nas 
células. O tamanho dos danos vai ser medido de 
acordo com o nível e com o tempo de exposição 
da pessoa à radiação. Isso pode variar desde quei-
madura ou ao futuro aparecimento de um câncer, 
mas vai levar um tempo”.

Tambores com lixo radiativo
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O químico explica ainda que não é qualquer 
nível de radiação que faz mal à saúde. O organis-
mo humano recebe diariamente radiação, atra-

Mais sobre o lixo radioativo: você sabia...
O lixo nuclear pode levar de 50 a 300 anos para perder toda sua radiação. É considerado lixo nuclear 
todo resíduo composto por partes radioativas que perderam a utilidade. Esse tipo de lixo é produzido 
por diversas fontes. As principais são:
Usinas nucleares  
É resultado do processo de fissão nuclear. O que resta do uso do urânio é considerado lixo nuclear.
Armas nucleares
Durante a fabricação, manutenção ou desativação deste tipo de arma são gerados inúmeros resíduos 
nucleares.
Laboratórios de exames clínicos  
Muitos dos instrumentos utilizados em exames médicos utilizam produtos radioativos. Um exemplo comum é o aparelho de raios-x.

25 anos de Chernobyl
Em 2011 completam-se 25 anos do acidente de Chernobyl, na antiga União 
Soviética. A catástrofe ficou mundialmente conhecida como o pior vazamento nuclear 
da história. A nuvem de radioatividade produzida com a explosão do reator 4 da usina 
de Chernobyl atingiu a URSS, Reino Unido, Escandinávia e Europa Ocidental. 
O material radioativo disseminado foi 400 vezes maior que o das bombas de 
Hiroshima e Nagasaki e chegou a mil metros de altura. A população foi alertada 
apenas 30 horas após o acidente. Segundo o governo soviético, 15 mil pessoas 
morreram, mas há uma estimativa que tenham sido pelo menos 80 mil. Milhares de 
pessoas em um raio de 30 quilômetros tiveram que deixar suas casas.

Com o fim da União Soviética, o território onde ficava a usina de Chernobyl passou a ser da Ucrânia. Embora a cidade de 
Chernobyl tenha escapado relativamente ilesa, a vizinha Prypyat virou fantasma. Hoje, os níveis de radiação baixaram, mas 
ainda existem. Mesmo assim, o governo da Ucrânia decidiu abrir a cidade para visitação. Na região mais próxima à usina, a 
radiação chega a 250 microrroentgens, 10 vezes mais do que é suportado por um ser humano. 

No Brasil, caso antigo de 
acidente radioativo

Em 1987, um acidente em Goiânia envolvendo uma cápsula de Césio 
137 deixou mais de 112 mil pessoas expostas à radiação. O acidente foi 
classificado como de escala cinco pela Escola Internacional de Acidentes 
Nucleares.
O contágio aconteceu através de uma cápsula de chumbo contendo cloreto 
de Césio 137. O objeto foi retirado de um aparelho de radioterapia em um 
hospital abandonado no centro de Goiânia. Na época, o Instituto Goiano 
de Radioterapia havia sido desativado. A maior parte das instalações da 
clínica tinham sido demolidas, mas a área onde a cápsula foi encontrada 
estava em ruínas. A desmontagem do material por um catador de lixo gerou 
um rastro de contaminação em uma época na qual o mundo ainda vivenciava o incidente de Chernobyl. O químico industrial 
Bernardo Figueiredo alerta para o cuidado que se deve ter com objetos radioativos. “Nesse caso, o catador achou uma cápsula de 
chumbo, e, pensando que fosse lixo, a recolheu para reciclar. Um acidente desses serve para chamar a atenção para os materiais 
radioativos. Lixo radioativo deve ter um tratamento especial e não pode ser largado imprudentemente. No episódio de Goiânia, o 
resultado foi a contaminação de várias pessoas e a morte, inclusive, da mulher desse catador”, explica Figueiredo.
Onze pessoas morreram pelo acidente radioativo de Goiânia e outras 600 foram atingidas pela radiação. A limpeza da área após 
o acidente produziu 13.500 toneladas de lixo atômico, que necessitou ser embalado em 14 contêineres totalmente lacrados.
O acidente gerou repercussão em livros como Goiânia Rua 57 - o nuclear na terra do sol, de Fernando Gabeira e o filme Césio 
137 - O pesadelo de Goiânia de Roberto Pires.

vés do sol, por exemplo. Além disso, nem sempre 
ela é nociva, podendo também ser usada em tra-
tamentos médicos.w

Míssil paquistanês 
nuclear

Desastre nuclear de Chernobyl

Área onde ficava o prédio do Instituto 
Goiano de Radioterapia, em Goiânia
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Urânio enriquecido, petró-
leo, água, vento, sol e... 
lixo. Na esteira do cla-
mor por fontes de energia 

“limpas”, um recurso bem suji-
nho revela grande potencial. Os 
resíduos urbanos, quando quei-
mados, podem somar até 1 MW 
(megawatt) à matriz energética 

brasileira, o suficiente para abas-
tecer cerca de mil casas. Com ex-
ceção de metal e vidro, qualquer 
tipo de lixo pode virar energia. 
Transformar esses resíduos em 
eletricidade se apresenta como 
uma solução “três em um”: resol-
ve o que fazer com o lixo que não 
é reciclável e demora a se decom-
por; diminui a necessidade da 
queima de combustíveis fósseis; 

e poupa o diesel consumido no 
transporte do lixo até os aterros. 

A incineração do lixo – quando 
feita em usinas térmicas –, quem 
diria, também reduz os impactos 
sobre o aquecimento global. É 
que, um dos vilões do efeito estu-
fa, o metano, é resultado da de-
composição anaeróbica do lixo e 
do esgoto, e tem poder de aque-
cimento 21 vezes superior ao do 

A energia suja 
ecologicamente correta
A energia suja 
ecologicamente correta

A energia suja 
ecologicamente correta

Clarissa Pains e Hanna Melo

O lixo urbano – e até o esgoto – já é usado no Brasil e em 
outros países para abastecer casas com eletricidade, ao mesmo 
tempo em que ajuda a desacelerar o efeito estufa.

Entrada da usina modelo, no campus da UFRJ, Ilha do Fundão.
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dióxido de carbono (CO2). Por 
isso, evitar que esse gás alcance a 
atmosfera é um favor que se faz 
ao planeta. 

Segundo o Atlas de Saneamento 
do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), 63% das 
cidades brasileiras abandonam o 
lixo a céu aberto em vazadouros, 
menos de 20% dos esgotos rece-
bem algum tipo de tratamento. 
São 50 milhões de toneladas por 
ano, um enorme desperdício de 
energia e dinheiro. 

Dados do Painel Intergover-
namental de Mudanças Climá-
ticas (IPCC/ONU) revelam que 
as emissões globais de gases de 
efeito estufa aumentaram 70% 
entre 1970 e 2004. O professor 
de Planejamento Energético da 
Coordenação de Programas de 
Pós-Graduação em Engenharia 
da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (COPPE/UFRJ) Roberto 

Schaeffer, também membro do 
IPCC, ressalta que o setor ener-
gético é o de maior potencial de 
contribuição para desacelerar o 
aquecimento global. De acordo 
com estudo realizado pela CO-
PPE, o setor de energia elétrica 
mundial deve gastar mais de R$ 
70 bilhões para lidar com as mu-
danças climáticas até 2030. “A 
principal matriz de energia elé-
trica ainda é à base de combustí-
veis fósseis, altamente poluentes: 
petróleo, gás natural e carvão. 
Sozinho, o carvão abastece 60% 
do mundo. Logo, uma maior par-
ticipação de outros combustíveis, 
como o lixo, é uma alternativa 
interessante para reduzir o efeito 
estufa”, afirma Schaeffer. 

O pesquisador da COPPE lem-
bra que, no Brasil, cerca de 90% 
da eletricidade consumida vêm 
de hidrelétricas. Mas apenas 
um terço do potencial hidráu-

lico é aproveitado, pois não se 
pode embarreirar todos os rios 
do país. Lixo, por outro lado, é 
possível explorar em abundân-
cia. A Companhia Municipal de 
Limpeza Uurbana (COMLURB) 
recolhe diariamente cerca de 8,8 
mil toneladas de lixo em toda 
a cidade do Rio de Janeiro, por 
exemplo. Cada habitante produz 
1,5 kg de resíduos por dia. Insu-
mo energético, portanto, é o que 
não falta. Além disso, segundo 
Schaeffer, a energia gerada pelo 
lixo aparece em terceiro lugar na 
lista das mais potentes, atrás da 
hidráulica e da eólica. “Se hou-
ver mais investimentos em fontes 
de energia que não precisam ser 
importadas, e sim que já existam 
dentro do próprio país, haverá 
mais segurança no setor. Isso 
significa menos risco de apagão, 
por exemplo”, ressalta o pesqui-
sador.

Sistema de tratamento dos gases de combustão da Usinaverde

Divulgação
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“Raspas e restos me 
interessam”

No campus da UFRJ, na Ilha 
do Fundão, funciona desde 
2004 uma usina de aproveita-
mento energético de lixo urba-
no e industrial. Em uma área 
de 5 mil m2, a unidade piloto 
da Usinaverde consegue gerar 3 
MW de energia além do neces-

sário para 
o abasteci-
mento da 
própria fá-
brica. Essa 
potência é 
su f i c i en te 
para abas-
tecer 180 
mil pes-
soas. Se a 
Usinaverde 
funcionasse 
em tempo 
i n t e g r a l , 
isso repre-

sentaria cerca de 3.500 MWh 
(megawatts/hora) por ano, o 
que atenderia à demanda de 
1.500 casas. Para isso, incinera 
30 toneladas de lixo por dia, o 

equivalente à quantidade pro-
duzida por 11 mil residências. 
Esse “combustível” vem de um 
aterro sanitário da COMLURB, 
no Caju, bairro do Rio de Janei-
ro. “O processo é o mesmo de 
uma termelétrica tradicional, 
mas troca o óleo diesel ou o car-
vão por lixo urbano”, explica a 
engenheira química da usina, 
Cecília Soares. 

Com tecnologia desenvolvida 
por pesquisadores da COPPE/
UFRJ, a unidade piloto faz a in-
cineração do lixo em ambiente 
fechado, sob temperatura de 
quase 1000°C. O calor gerado é 
transferido para uma caldeira e 
transformado em vapor d’água. 
A partir desse vapor, produz-se 
energia elétrica. A fumaça resul-
tante da queima do lixo passa 
por um sistema de purificação 
antes de ser lançada no meio 
ambiente – o que sai contém va-
por d’água e gás carbônico, ain-
da maléfico, mas 21 vezes menos 
nocivo que o metano, que exala 
dos lixões. “Em um semestre, a 
Usinaverde evita que aproxima-
damente 2 mil toneladas de CO2 

equivalente cheguem à atmos-
fera. A conta é bastante vanta-
josa, se comparada a outras tér-
micas, como a de gás natural”, 
afirma Luciano Bastos, um dos 
pesquisadores responsáveis pela 
criação da tecnologia.  

A engenheira química Cecília 
Soares explica que a incinera-
ção dos resíduos não recicláveis 
reduz em 90% o volume total 
de lixo de uma grande cidade, 
como o Rio. Ao redor do mundo, 
existem mais de 800 usinas do 
gênero – número que não para 
de crescer. No Brasil, ainda não 
existe usina comercial, mas ape-
nas protótipos, como o da Ilha 
do Fundão. “A ideia é que, no fu-
turo, com a implantação de usi-
nas comerciais, esse sistema seja 
ligado à rede de energia elétrica 
de todo o Brasil. Isso deve ser im-
pulsionado pela mobilização da 
sociedade para dar uma destina-
ção consciente para o lixo, que 
já é cada vez maior. Aumentar 
as possibilidades de fontes de 
energia é estratégico para qual-
quer país. Ainda mais quando 
essa fonte não degrada o plane-
ta e é abundante”, diz Cecília. 

Quando se trata de usinas 
energéticas de resíduos urbanos, 
um risco geralmente apontado 
é o da liberação de dioxinas, 
compostos químicos canceríge-
nos, resultantes da queima de 
lixo contaminado com cloro. No 
entanto, Cecília afirma que esse 
tipo de substância não é libe-
rado na Usinaverde. A térmica 
conta com um sistema de tra-
tamento de gases de combustão 
que “destrói” esses compostos 
clorados. Segundo a engenheira, 
esta tecnologia já é amplamente 
difundida pelo mundo. 

“Todo mundo 
pensa em esgoto 
como o final de 

um processo e 
não como um 
recurso, essa 

forma de pensar 
não é simples de 

romper“
  

Valmir Fachini

A caldeira utilizada na Usinaverde. Esse equipamento gera vapor d’água e utiliza o 
calor dos gases de combustão para produzir energia elétrica. 
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Outro possível incômodo para 
os vizinhos de uma usina deste 
gênero seria o mau cheiro que 
exala desse insumo energético 
nada tradicional. Cecília Soa-
res, porém, ressalta que o odor 
desagradável não ultrapassa os 
limites da usina. “O mau cheiro 
só é percebido no galpão de reci-
clagem, que é a etapa por onde 
os resíduos passam antes de che-
garem ao forno de incineração. 
Porém, ele é amenizado por coi-
fas que aspiram o ar do galpão 
e jogam este ar para dentro do 
forno”, explica a engenheira.

A usina é certificada pela Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) como Mecanismo de De-
senvolvimento Limpo (MDL), o 
que confere à empresa os cha-
mados créditos de carbono. Isso 
acontece quando se desenvolve 
uma tecnologia inédita capaz de 
reduzir as emissões de gases estu-
fa. Esses créditos podem ser ven-
didos no mercado de carbono 
mundial, no entanto a Usinaver-
de ainda não os comercializa. 

Esgoto também vira 
energia

Existe ainda outra categoria 
de lixo que também não chei-
ra bem, mas que pode ajudar 
a fazer comida no fogão e até 
aquecer a água do banho e a da 
piscina. Por meio dos chamados 
biodigestores, o esgoto – com o 
biogás resultante dele – é capaz 
de se transformar em energia 
elétrica. A tecnologia não é das 
mais complicadas: após entrar 
no sistema, a parte sólida se se-
para da água. Em seguida, as 
bactérias produzem o gás, que 
é usado para gerar energia. Por 
fim, pode-se até implantar um 

biossistema completo: utilizar os 
nutrientes das fezes para adubo; 
e aproveitar a água, que também 
sai do processo totalmente limpa, 
para um tanque de peixes. 

Em Petrópolis, no Rio de Janei-
ro, cerca de 10 mil moradores 
já conhecem bem essa técnica. 
O primeiro biodigestor foi cons-
truído em 1994, na comunidade 
Silva Jardim. De lá para cá, ou-
tros 50 foram instalados. Todos 
com o apoio da ONG O Institu-
to Ambiental, em parceria com 
instituições privadas. 

Segundo Rodrigo Monteiro, 
ecólogo e membro da Organiza-
ção não-governamental, a im-
plantação de biodigestores prevê 
duas frentes: o uso do gás como 
energia e o tratamento do esgoto 
de forma correta. Em uma casa 
com três pessoas, apenas com 
o esgoto que a própria família 
produz, o estudioso afirma ser 
possível obter uma hora de gás 
por dia para fazer comida, por 
exemplo. 

Monteiro lembra que a im-
plantação de um biodigestor 
custa, em média, R$ 2 mil, o que 

dificulta a aderência, especial-
mente nos grandes centros, pois 
os moradores já pagam uma 
taxa de tratamento de esgoto. 
Além disso, o espaço necessário 
para a sua construção muitas 
vezes inviabiliza o projeto em 
áreas mais urbanizadas. Embo-
ra, depois de pronto, o equipa-
mento – enterrado do solo – não 
demande muitos cuidados. “É 
uma boa opção para lugares 
onde não há saneamento. Para 
o meio rural, por exemplo, é 
excelente: pode-se usar dejetos 
de animais e qualquer resto de 
matéria orgânica para alimen-
tar o biodigestor, que consegue 
trabalhar com o esgoto de várias 
residências. Quem quer ter uma 
casa dita sustentável também 
tem que considerar isso, porque 
não dá para ser sustentável ig-
norando o destino do esgoto que 
se produz”, observa o ecólogo.

Dejetos de animais também 
são valiosos para a geração de 
energia. Segundo o Instituto 
Brasil Ambiente, um porco pro-
duz por dia 4kg de esterco, ou 
1,08 m3 de metano. Supondo 

A área de “catação”, onde se separam os materiais recicláveis, que não serão 
utilizados na usina. 
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uma casa com três pessoas, o 
consumo médio por dia será de 
aproximadamente 22m3 de bio-
gás. Isso equivale ao resíduo de 
20 porcos por dia.

Apesar de eficiente, o processo 
de obtenção de energia a partir 
do esgoto é pouco difundido no 
Brasil. Para Valmir Fachini, um 
dos fundadores e membro per-
manente do Instituto Ambiental, 
além da repulsa cultural em rela-
ção ao esgoto, existe o empecilho 
econômico de grandes empresas 
que geram energia. “Todo mun-
do pensa em esgoto como o final 
de um processo e não como um 
recurso. Essa forma de pensar 
não é simples de romper. O uso 
de um biodigestor aqui também 
é complicado porque as outras 
formas de obtenção de energia 

são poderosas, em relação ao 
posicionamento e mercado. Há 
pouco espaço para a implanta-
ção, se compararmos com outros 
lugares a previsão de crescimen-
to é que ultrapasse as centenas 
na instalação de biodigestores, 
enquanto aqui eu colocaria de 
10 a 15 sistemas”, diz Fachini.

Retratos do mundo
Trinta e cinco é o número de 

países que enxergam o lixo 
como uma fonte energética. 
Cerca de 13 milhões de tone-
ladas são tratadas por ano em 
750 unidades de incineração, 
o resultado é uma produção de 
mais de 10.000MW de energia 
elétrica ou térmica. 

Enquanto na Alemanha 18 
milhões de toneladas de lixo por 

ano são incinerados para a ob-
tenção de energia, países inte-
grantes da União Europeia já so-
mam 420 usinas que tratam por 
ano cerca de 58 milhões de tone-
ladas de lixo urbano, e servindo 
mais de 10 milhões de residên-
cias com energia elétrica ou tér-
mica. Oitenta por cento do total 
de lixo urbano produzido no Ja-
pão, cerca de 40 milhões de tone-
ladas, são destinados a 1900 usi-
nas japonesas e dentre elas 10% 
geram energia. Outro exemplo 
são os Estados Unidos, 15% do 
lixo produzido pelos americanos 
geram 2750MWH em potência 
energética. Alguns países da Ásia 
estão importando a ideia. Coréia 
do Sul, China, Taiwan, Malásia e 
Singapura estão desenvolvendo 
a tecnologia. w

Biossistema domiciliar completo, com lagos sobre o biodigestor. 
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* Holanda, Suíça e Dinamarca já tratam mais de 40% do lixo urbano em plantas com recuperação de energia.
** 79% do lixo urbano é destinado a mais de 2 mil instalações de tratamento térmico. 
***13% do total de Lixo Urbano é tratado em plantas com recuperação de energia.

PAÍS/REGIÃO INSTALAÇÕES EM 
OPERAÇÃO

CAPACIDADE DE 
TRATAMENTO 

(TON/ANO DE RSU)

POTÊNCIA 
INSTALADA

UNIÃO EUROPEIA* 301 50,2 mIlhõEs

8800 mW (30% 
ENERgIA ElétRIcA; 70% 

téRmIcA)

JAPÃO** 189 39 mIlhõEs 847 mW

EUA*** 98 29,4 mIlhõEs

2760 mW (90% 
ENERgIA ElétRIcA; 10% 

téRmIcA)

Lixo milionário

Um negócio novo – e milionário – começa a ser explorado, especialmente em 
países em desenvolvimento. A comercialização de créditos de carbono já rendeu 
ao Aterro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, um contrato de cerca de 
US$ 44,6 milhões com a Holanda em 2005. Esses créditos foram vendidos por 
21 anos, em um montante estimado em mais de 14 milhões de toneladas de 
gás carbônico. A quantia arrecadada serve para financiar a própria tecnologia 
instalada no Aterro, que reduz bastante a quantidade de emissões de gases de 
efeito estufa. Foi o primeiro negócio do gênero com a participação do Brasil.
O mercado mundial de créditos de carbono teve o pontapé em 1997, no Protocolo 
de Kyoto, com a decisão de que as nações mais agressoras do meio ambiente 
deveriam diminuir suas emissões em pelo menos 5% num período de cinco anos 

(de 2008 a 2012) em relação aos índices de 1990. Para atingir a meta, podem comprar créditos resultantes de iniciativas 
que reduzam as emissões em países historicamente menos poluidores, como é o caso do Brasil. São economia e ecologia 
andando juntas.

Efeito estufa

Existem sete gases de efeito estufa. Dentre eles, o metano (CH4) e 
o dióxido de carbono (CO2), que é o mais comum. A unidade “CO2 
equivalente” é uma referência na medição das emissões. Ela é como uma 
moeda de câmbio, para a qual os outros gases são convertidos com base 
no potencial de aquecimento de cada um. Assim, o controle das emissões 
fica mais fácil. Por exemplo, o gás metano tem CO2 equivalente a 21. Isso 
significa que uma molécula de gás metano ou 21 moléculas CO2 geram o 
mesmo grau de poluição e impacto sobre o efeito estufa. 
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Ideias que inspiram
“Sustentabilidade” é a palavra do momento. 

Um público cada vez mais exigente com a pro-
cedência dos produtos adquiridos fez com que as 
empresas se vissem obrigadas a passar por uma 
reestruturação de consciência ecológica. Também 
se tornou comum encontrar consumidores que 
preferem adotar medidas alternativas na hora 
de se vestir. Um exemplo desta preocupação é a 
designer de acessórios Ana Borschiever, criadora 
da marca DonaDeQuê, que faz da reutilização de 
materiais o ponto alto de suas peças. Ela expli-
cou que a ideia surgiu quando quis aproveitar os 
restos de couro jogados fora por fábricas de bolsa 
para fazer utensílios como colares rústicos e péta-
las de flores, que usa principalmente na composi-
ção de arcos ou pregadores de cabelo. “Para mui-
tos, aqueles restos são inúteis porque são muito 
pequenos, mas para mim foi um achado. É uma 
forma de contribuir com o meio ambiente e tam-
bém reduzir os custos”, conta a designer.

Mas não é só dos restos de couro que Ana tira 
proveito. A idealizadora da DonaDeQuê tam-
bém usa caixa de cereais ou 
de leite para fazer forma de 
flores e forrar peças mais deli-
cadas. A grife Maria Lixo, que 
confecciona bolsas e acessó-
rios, vai pelo mesmo caminho 
e promete unir lixo ao luxo. 
Batizar uma marca com este 
nome pode soar um pouco 
absurdo, mas a designer Julia-
na Suarez assumiu o risco.  É 
do material descartado que a 
estilista tira a matéria-prima 
para as peças que produz. 
Com isso, prova que a moda 
e as coisas que jogamos fora podem estar mais 
ligadas do que se imagina.

Ainda na faculdade, Juliana descobriu que 
a indústria têxtil era uma das que mais cau-
savam desastres ambientais. De acordo com a 
Environmental Protection Agency, órgão ame-

Hoje é chique 
ter um guarda-
roupa enxuto, 
porque é menor 
o consumo de 
matéria-prima 
e a pessoa 
consegue 
usufruir melhor 
o que já tem

A moda 
sob um 
novo olhar

A moda 
sob um 
novo olhar
O que a sustentabilidade tem 
a ver com a moda? Conheça 
pessoas e grifes de luxo que 
praticam como ninguém a 
técnica do reaproveitamento

Modelo usando bolsa Maria Lixo
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ricano que monitora a emissão de poluentes no 
mundo, a indústria dos tecidos está em quarto 
lugar no ranking dos que mais consomem re-
cursos naturais. Foi por este motivo que a  esti-
lista decidiu produzir algo que fosse sustentável 
e não fizesse parte da poluição geral.

O principal objetivo de Juliana é a conscienti-
zação da população no aspecto da reutilização. 
“Vejo como uma forma de educação ambiental. 
A sacola plástica não é o grande vilão do pro-
blema ambiental e sim os consumidores. Tanto 
o papel quanto o tecido têm um impacto am-
biental, mas todos contam com a possibilidade 
de reuso, basta a conscientização do consumi-
dor,” afirma.

Para criar as bolsas da marca, Juliana apro-
veita embalagens de alimentos e sacolas plásti-

cas de supermercados como matéria-prima. São 
usadas cerca de cinco sacolas para fazer uma 
bolsa de tamanho médio. Ela utiliza técnicas de 
bordado e aplicação de tecidos no processo de 
desenvolvimento. Essas técnicas fazem com que 
a junção e fortalecimento da sacola proporcio-
nem um material mais resistente para a produ-
ção de bolsas, acessórios, estofados e até objetos 
de decoração. 

Matéria-prima verde
Em junho de 2010, a São Paulo Fashion Week 

adotou, pela segunda vez, a sustentabilidade 
como tema. O evento foi decorado com papelão 
reciclado e reduziu em 70% o consumo de ener-
gia, entre outras ações. Entretanto, pouco se viu 
sobre o tema nas passarelas. A indústria têxtil 

Desfile da Osklen Outono Inverno 2010 com coleção inspirada na moda sustentável
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     Você sabia?

As roupas recicladas podem sim ajudar e muito o planeta. Você 
sabia que a decomposição de tecidos dura de seis meses a um 
ano no caso do pano, e de mais de três anos se houver nylon? Na 
Inglaterra, a quantidade de roupas descartadas chega a um milhão 
de toneladas por ano, segundo informações do site springwise.
com. Todo esse arsenal de roupas descartadas na natureza 
poderia ter um novo destino: novos donos. 
Por isso, a sustentabilidade e a moda reciclável, além de 
uma alternativa para diminuir a quantidade de descarte 
de tecidos na natureza, é também uma forma de estar 
na moda.
E fique ligado: você pode checar na etiqueta 
a composição do tecido das roupas que está 
comprando. As fibras naturais, de origem vegetal 
ou animal, são matérias-primas renováveis, 
costumam ser mais agradáveis ao toque e 
absorvem melhor a umidade do corpo. As fibras 
sintéticas são derivadas do petróleo (repare na 
etiqueta, elas têm as iniciais po: poliamida, poliéster, 
polietileno, polipropileno). 

brasileira está começando a adaptar suas fábri-
cas a esse novo conceito, mas algumas marcas 
já se destacam ao utilizar tecidos orgânicos, cou-
ros alternativos e novas fibras naturais, como a 
de garrafas PET recicladas e de plantas como o 
bambu e o cânhamo. 

É o caso da lojas cariocas Osklen e Amazon 
Life. Esta última vende bolsas e sapatos feitos 
de couro vegetal, criado com o látex extraído 
de seringueiras por cooperativas no Acre. Outro 
exemplo é a marca Goóc, que usa a borracha 
reciclada de pneus no solado dos seus calçados. 
Porém, neste caso, a maioria das peças feitas 
com esses materiais são cerca de 30% mais ca-
ras. Às vezes o jeito é procurar alternativas.

Na onda da moda sustentável
Hoje é chique ter um guarda-roupa enxuto. 

Primeiro porque é menor o consumo de maté-
ria-prima do planeta. Segundo porque a pessoa 
consegue usufruir melhor o que já tem, sem dei-
xar roupas encalhadas no armário. 

Reutilizar é o segredo. Algumas marcas ofere-
cem a oportunidade de reformar as peças anti-
gas do armário. A loja Le Modiste, em Botafogo, 

passou a oferecer o serviço. Com o prazo de um 
mês, você pode readquirir aquela peça esqueci-
da no armário de uma forma completamente 
diferente.

Outro método antigo para o reaproveitamento 
são os brechós. Apesar da quantidade desses es-
tabelecimentos ainda ser pequena, considerando 
o número de lojas de varejo no Brasil, algumas 
pessoas já vêm adotando esse meio para repas-
sar e adquirir roupas pela metade do preço. 

A troca de roupas entre amigas também é 
uma maneira divertida e simples de se reapro-
veitar a moda. Já na customização, existem di-
versas formas que vão desde cortar uma calça e 
colar alguns adereços até a tingir totalmente a 
peça. Há várias outras maneiras de se customi-
zar uma roupa. Depende do gosto de cada um. 
A estudante de moda da PUC-Rio, Chantale 
Sievers, afima que prefere gastar mais criativi-
dade e menos dinheiro para compor seus looks. 
“Além de customizar minhas roupas, gosto de 
reunir as amigas pra um bazar em casa. É uma 
ótima opção pra renovar a energia do guarda-
roupa com peças ‘novas’ e ganhar uma grani-
nha também”, afirma. w
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Modelo usando colar de borboleta DonaDeQuê forrado com pedaço de caixa de sucrilhos 
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Para a maioria da popu-
lação urbana, lixo é todo 
e qualquer objeto sem 
uso, descartável e sem 

nenhum valor ou utilidade 
imediata. Esse material despre-
zado também é visto como si-
nônimo de sujeira e imundície, 

segundo definição do Dicioná-
rio Houaiss. 

Essa concepção faz com que 
diferentes tipos de materiais se-
jam indiscriminadamente joga-
dos fora. Mas existem pessoas 
que estão tratando esses mate-
riais com outro olhar e redesco-
brindo utilidade e rentabilidade 
para aquilo que foi rejeitado. 
Seja coletando materiais para 

ser reciclados, transformando-
os em arte ou ainda fazendo o 
planejamento deste lixo.

Segundo uma pesquisa reali-
zada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
em 2008, o Brasil produziu cerca 
de 140 mil toneladas de resídu-
os sólidos por dia. Jardim Gra-
macho, localizado no municí-
pio de Duque de Caxias, no Rio 

Lixo é dinheiroLixo é dinheiro

Larissa rangeL e sofia PeLúcio

Como catadores, artistas e empresários conseguem transformar 
dejetos em algo útil. Renovando, eles se consagram

A entrada do lixão Jardim Gramacho, e no detalhe, vista aéreao
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de Janeiro, é tido como o maior 
aterro sanitário do mundo se 
considerado o volume recebi-
do diariamente – cerca de 17 
mil toneladas por dia. Setenta 
por cento do lixo produzido em 
todo o Rio de Janeiro vai parar 
lá. Para se ter uma ideia, cada 
indivíduo produz, em média, de 
um a um quilo e meio de resí-
duos por dia, mas pelo menos a 
metade pode ser reaproveitada. 

No Brasil, mais de 100 mil 
pessoas sobrevivem de ativida-
des econômicas relacionadas 
aos lixões e aterros sanitários. 
Segundo uma pesquisa feita em 
2004 pela S/A Paulista, Caxias, 
RJ, os catadores de Gramacho 
chegam a movimentar R$ 1,5 
milhão por mês. Este cenário 
deve mudar em breve, pois a 
desativação do lixão está pre-
vista para o primeiro semestre 
de 2012. 

Segundo o gerente Lúcio Vian-
na, no início desta cadeia eco-
nômica do lixo estão cerca de 
1.300 catadores que ganham 
em média R$ 50 por dia. Esse 
valor depende da agilidade de 
cada um deles no momento em 
que os caminhões são descar-
regados. Catadores mais ágeis 
chegam a tirar R$ 1.000 por 
semana. 

Muitas vezes se constrói uma 
falsa identificação entre os ca-
tadores e o produto de seu tra-
balho: o lixo. Em depoimento 
ao documentário Lixo Extraor-
dinário, o catador Valter Santos 
desmitifica essa ideia mostran-
do que este é um trabalho como 
outro qualquer. “Na hora de 
receber o seu dinheiro você não 
chama de lama”, diz o traba-
lhador. O presidente da Asso-

ciação de Catadores do Aterro 
Metropolitano de Jardim Gra-
macho (ACAMJG), Sebastião 
Santos dá uma outra definição 
da profissão. Em entrevista ao 
Jô Soares, Tião corrigiu o en-
trevistador que o apresentou 
como catador de lixo. “A gente 
não é catador de lixo, é catador 
de material reciclável. Lixo é 
aquilo que não tem reaprovei-
tamento, material reciclável, 
sim”, diz Tião. 

Com o fim de Jardim Grama-
cho, muitos desses catadores vão 
perder o sustento. Mas um dos 
caminhos é criar grupos organi-
zados de catadores. Em 2003 foi 
criada a ONG Doe o Seu Lixo, 
no Rio de Janeiro, associada à 
Socitex Cooperativa e Trabalho 
Misto. Ela é uma destas organi-

zações que têm como objetivo 
melhorar a qualidade de vida 
ao proporcionar a redução de 
impactos ambientais e gerar 
emprego para a população de 
baixa renda. A verba da coleta 
seletiva de resíduos sólidos doa-
dos por empresas e residências 
remunera os cooperadores que 
separam e classificam o mate-
rial. Esses profissionais chegam 
a receber até dois salários míni-
mos pelo trabalho feito. 

Do lixo ao luxo
A lei de Lavoisier diz: na natu-

reza, nada se cria e nada se per-
de, tudo se transforma. Talvez 
esse seja um dos lemas de artis-
tas que usam o material reciclá-
vel para desenvolver diferentes 
tipos de arte. A Oficina Toque 

O mar de lixo em Gramacho registrado pelo fotógrafo Marcos Prado
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de Mão, iniciada em 2006 no 
bairro de Santa Tereza, Rio de 
Janeiro, transforma, pelas mãos 
de moradoras de comunidades 

carentes, o lixo 
em artigos de 
moda. 

As artesãs pro-
duzem carteiras, 
bolsas e néces-
saires a partir de 
retalhos e mate-
riais publicitá-
rios desprezados 
e podem custar 
de R$ 25 a R$ 
80. Os banners, 

por exemplo, servem como for-
ro de objetos que precisam de 

mais sustentação. Os produtos 
fazem tanto sucesso que caíram 
nas graças de grifes famosas da 
cidade, como Alfaias, Missiza e 
Corpo e Alma. O projeto trans-
formou a vida das participan-
tes. Em 2009, eles tiveram o fa-
turamento de R$ 71 mil. 

Antes das marés ambienta-
listas e da moda de produtos 
sustentáveis, o designer paulista 
Nido Campolongo já trabalha-
va com materiais reaproveita-
dos. Com criatividade e origina-
lidade, o artista usa o papelão 
para produzir objetos firmes 
e duráveis como cadeiras, por 
exemplo. Em seu ateliê estão 
espalhados diferentes tipos de 

materiais como pneus, garrafas 
PET, tecidos e papelões para o 
reuso. 

O reconhecimento vem atra-
vés de parcerias com a Natura, 
empresa que vende produtos de 
beleza e com a Federação de In-
dústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), além de objetos espa-
lhados pelo Brasil e pela Euro-
pa. Nido mostra que é possível 
fazer uma produção sofisticada 
com material reutilizado. E está 
enganado quem achou que, 
por serem produzidos com ma-
teriais recicláveis, os produtos 
sairiam mais barato. Algumas 
esculturas de papel chegam a 
custar R$ 6 mil. O pufe Balanço, 
por exemplo, custa R$ 1.200 e é 
feito de papel resinado e couro 
vegetal.

Quem também trabalha com 
o objetivo de dar outra vida a 
objetos esquecidos é o caçador 
de antiguidades Pedro Tinoco. 
Há 24 anos o antiquário procu-
ra objetos que estão abandona-
dos em lugares antigos e tenta 
dar um up no que é achado, 
transformando-os em algo mais 
novo e bonito. Como o próprio 
Tinoco diz, o trabalho dele con-
siste em uma eterna busca ao 
tesouro e, por isso, é necessário 
estar antenado com tudo que 
acontece a sua volta. A paci-
ência é um dos aspectos mais 
importantes para quem exerce 
esta profissão, além da perseve-
rança e, lógico, uma pitadinha 
de sorte que sempre vai bem. 

Quando tinha 17 anos, Ti-
noco foi ao seu primeiro leilão 
de obras de arte e presenciou 
a compra de um par de presas 
de marfim por um preço muito 
alto. Foi ali que decidiu que que-

Até 2050, 
dois bilhões 
de pessoas 

ainda entrarão 
no mercado 

consumidor, o 
que acarretará 
maior produção 

de lixo

Reprodução feita com lixo por Vik Muniz da foto de uma catadora, da série 
“Pictures of Garbage”
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ria trabalhar no ramo. Ele en-
contra os objetos rejeitados em 
residências, chácaras, fazendas, 
ou até em estabelecimentos co-
merciais, como farmácias e sa-
lões de beleza. O processo exige 
muito estudo, pois é preciso de-
talhar a origem, a procedência, 
o desgaste dos restauros, as fal-
sificações, as cópias e tudo que 
puder influenciar na renovação 
da obra. Para Tinoco, a satisfa-
ção de seu trabalho é algo in-
discutível. “A sensação de nun-
ca saber o que pode aparecer na 
minha frente e “o gostinho do 
‘achei’, não tem preço”, resume 
o antiquário.

Reconhecido internacional-
mente por suas obras, o artista 
plástico Vik Muniz iniciou, em 
2008, a produção de uma série 
de fotografias chamadas “Pictu-
res of Garbage”. Esse trabalho 
foi todo registrado e culminou 
com o documentário Lixo Ex-
traordinário, indicado ao Oscar 
2011. Vik fotografou os catado-
res do lixão de Gramacho e de-
pois, em um estúdio, reproduziu 

as imagens usando o lixo reco-
lhido no aterro. O filme mostra 
os bastidores dessa produção e 
é conduzido a partir de depoi-
mentos dos catadores que parti-
ciparam do projeto. 

A ousadia do artista plástico 
foi reconhecida e o primeiro 
quadro leiloado, em Londres, 
rendeu cerca de R$ 100 mil, re-
vertidos em benefícios para os 
catadores de Gramacho. No to-
tal, a série rendeu aproximada-
mente R$ 500 mil. Para quem 
acha que lixo é algo apenas fe-
dorento e desprezado, as obras 
de Vik estão aí para provar o 
contrário. Presas nas paredes de 
salas de estar, estas obras des-
constroem o mito do lixo como 
algo feio, inútil e sujo.

Outras obras cinematográfi-
cas brasileiras também já regis-
traram o drama de catadores de 
lixo e foram aplaudidas no mun-
do inteiro. O filme Estamira, de 
Marcos Prado, conta a história 
de uma mulher de 63 anos que 
é diagnosticada com distúrbios 
mentais e que viveu e trabalhou 

durante 20 anos no Aterro Sa-
nitário de Jardim Gramacho. O 
filme foi vencedor de 33 prêmios 
nacionais e internacionais dos 
principais festivais de cinema. 

Marcos Prado explica que 
o objetivo final do longa era 
mostrar à população o destino 
e a responsabilidade do lixo 
que é gerado dentro de casa. 
Em 1993, Marcos começou a 
desenvolver um ensaio foto-
gráfico que se materializou no 
livro Jardim Gramacho e, a partir 
deste trabalho, conheceu Dona 
Estamira, que o fascinou desde 
a primeira conversa. No filme, 
ela explica com muita lucidez e 
poesia o que é o Lixão de Gra-
macho. “Isto aqui é um depósi-
to de restos. Às vezes, é só resto. 
E às vezes, vem também descui-
do”, diz ela.

Dinheiro no lixo: 
o segredo do 
gerenciamento de 
resíduos

Existem ainda outros meios 
de ganhar dinheiro com o lixo. 

O pufe Balanço feito de papel resinado e couro vegetal   Cômoda de madeira recuperada por Tinoco

Acervo PessoAl    Pictures of GarbaGe
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Você já parou para pensar que 
se toda casa gera lixo também 
é preciso um planejamento e 
construções de espaços ambien-
talmente corretos para despejá-
lo? Há 12 anos, o empresário 
Wilson Quintella, que trabalha-
va com negociações de soja, sen-
tiu uma necessidade do mercado 
que não estava sendo atendida. 

Wilson remonta o cenário da 
época em que começou e que o 
ajudou a pensar na existência 
de uma empresa gerenciadora 
do lixo. O processo de globali-
zação e renovação de costumes 
foi um dos causadores da maior 
produção de lixo e a sociedade 
começou a questionar o uso in-
discriminado de lixões. Outro 
acontecimento importante foi a 
promulgação de leis contra cri-
mes ambientais, que acarretam 
em responsabilidade no âmbi-
to penal. Por isso, as empresas 
começaram a procurar firmas 
terceirizadas com soluções ade-
quadas e tecnológicas para se 

livrarem dessa responsabilida-
de. “Foi aí que eu vi uma opor-
tunidade”, diz o empresário. 

E assim nasceu a Estre Am-
biental, a maior empresa de ge-
renciamento de lixo do Brasil, 
com faturamento anual de R$ 
1.200 bilhão e sete mil funcio-
nários. Segundo Quintella, com 
o crescimento econômico do 
país e o maior poder aquisiti-
vo da população existe um au-
mento inevitável na produção 
de resíduos. “Se você imaginar 
que 30 milhões de pessoas estão 
saindo da linha de miséria para 
o mercado consumidor, isto sig-
nificará, em média, mais 30 mi-
lhões de toneladas de lixo por 
dia. Essa quantidade é maior 
do que o lixo gerado no Rio de 
Janeiro e em São Paulo juntos,” 
explica Quintella.

Isto torna o Brasil um dos me-
lhores países do mundo para 
trabalhar com este mercado. O 
mesmo fenômeno pode ser ob-
servado em outros países emer-

gentes, como Índia e China, 
por exemplo. Até 2050, dois bi-
lhões de pessoas ainda entrarão 
no mercado consumidor o que 
acarretará uma maior produ-
ção de lixo. Por isso, é preciso 
repensar e rever o processo de 
consumo no mundo. O empre-
sário explica ainda que com o 
aumento do preço de materiais 
no mercado, a reciclagem se tor-
na necessária, vantajosa e viá-
vel. “Eu me adequo à realidade. 
Nós vamos investir pesado em 
reciclagem”, revela Quintella.

A população brasileira deve 
encarar o lixo como mais uma 
fonte de renda, já que cerca de 
70% de detritos podem ser re-
aproveitados. O mito do lixo 
como material descartável e 
inútil deve ser deixada de lado. 
Existem diversos meios de lucrar 
com esses resíduos, como a reci-
clagem, o reaproveitamento, a 
logística de coletas, a engenha-
ria de armazenamento e os di-
ferentes produtos artísticos que 
podem ter o lixo como tema.  
Nessa metamorfose, basta ter 
criatividade. 

Criada em dezembro de 2008, 
pela designer e administradora 
Isabela Castello, a Eco.lógica 
Design é a primeira loja virtual 
de ecodesign do país. Os artistas 
e designers que trabalham para 
o site reaproveitam, reinventam 
e oferecem uma combinação 
entre sustentabilidade e design. 
Vale a pena visitar: 
www.ecologicadesign.com.br

w

O empresário, Wilson Quintella em seu escritório no Rio de Janeiro
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Qualquer aluno, funcionário ou frequenta-
dor da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-Rio), uma vez que se 
depare com a estrutura da universidade, 

pode se chocar. Afinal, trata-se de uma instituição 
com fortes semelhanças a um bairro ou uma ci-

dade pequena. O campus é enorme, e vem acom-
panhado de restaurantes, uma igreja, prefeitura, 
lanchonetes, ruas, um rio, estacionamento e am-
bulatório. Porém, quanto maior a área e com a 
quantidade de pessoas que passam por ele, maior 
também é a produção de lixo na universidade.

Segundo dados da prefeitura da PUC-Rio, cer-
ca de 20 mil pessoas passam pelo campus por 
dia. Portanto, a geração de lixo da universidade 

29

Por uma universidade
sustentável
Por uma universidade
sustentável
Projeto iniciado pelo Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente 
(NIMA), na PUC-Rio, pretende cumprir uma agenda ambiental 
e implementar uma reeducação cultural entre os alunos

Caio Kuhner e Natalia Furtado

Escritório da NIMA, na PUC-Rio
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poderia ser facilmente comparada com a de um 
bairro, e isso significa muito trabalho na coleta 
de resíduos. A questão, porém, não é o volume 
de lixo, mas sim uma reeducação cultural des-

sas pessoas que passam 
pela universidade todos 
os dias, como explica a 
supervisora de serviços 
gerais da PUC-Rio, Sílvia 
Murtinho. “Sou morado-
ra do Leblon, e me orgu-
lho por ver uma repreen-
são educativa e positiva 
em relação ao lixo no 
meu bairro. Se alguém 
joga lixo na rua, quem 
está passando por perto, 
alerta a essa pessoa para 

que o lixo não seja deixado ali. Essa é a essência 
do que queremos para a PUC-Rio”, afirmou.

A reeducação cultural da universidade passa 
por um projeto desenvolvido pelo Núcleo Interdis-
ciplinar do Meio Ambiente, o NIMA. Patrocina-
do pelo Banco Santander, ele está sob supervisão 

do coordenador do departamento de Engenharia 
Ambiental, José Araruna e prevê a coleta seletiva. 
Segundo Mariana Carvalho, uma das colabora-
doras do projeto, as lixeiras coloridas, que corres-
pondem a determinado tipo de lixo, já estão sendo 
compradas e a ideia é colocá-las em toda PUC-Rio, 
começando pelo edifício Kennedy. “Serão lixeiras 
com aberturas próprias, de 100 litros e com car-
tazes de orientação. Ao lado delas, também co-
locaremos duas lixeiras menores para separação 
tampas/garrafas e despejo de líquidos” explicou 
Mariana.

Um dos segmentos do projeto prevê também 
aulas para os funcionários da SodeXo, empresa 
prestadora de serviços para a universidade, que 
jamais fizeram uma coleta seletiva. Por se tratar 
de uma empresa terceirizada, os funcionários 
poderiam se sentir auditados. Portanto, segundo 
Mariana, serão escolhidos três representantes da 
companhia para orientar os demais. Outra opção 
idealizada por Araruna é a utilização dos seus 
próprios alunos para fiscalizarem as lixeiras e 
orientarem os usuários.

Uma das principais motivações do desenvolvi-

“Acho que a estrutura 
da PUC-Rio é muito 

boa, temos muitas 
lixeiras, é difícil 

alguém jogar lixo 
no chão com essa 

quantidade enorme 
delas”

Lucas Mendes

Varrer a dolhas que caem das árvores parece uma tarefa sem fim
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mento deste projeto visa o cumprimento da agen-
da ambiental da PUC-Rio, que segundo o NIMA, 
possibilitaria que a universidade se transformas-
se de fato em um espaço sustentável. As metas 
estão ligadas à biodiversidade, água e energia, 
materiais e resíduos, e educação ambiental. Todo 
o planejamento para a execução do projeto teve 
orientação direta do próprio reitor da PUC-Rio, 
padre Josafá Siqueira SJ, que é um ambientalis-
ta e vê o lixo da universidade como uma preo-
cupação pessoal. O fato de o reitor ser botânico 
também o ajuda no cuidado com os jardins e a 
vegetação do campus. É normal serem vistas pla-
quinhas colocadas nas árvores que estão sendo 
cuidadas por ele. 

Uma das colaboradoras do projeto é Patrícia Ca-
roline Guedes Gomes, que fez uma tese de mestra-
do chamada “Diagnóstico dos Resíduos Sólidos da 
PUC-Rio”, apresentada ao curso de especialização 
em Engenharia Urbana e Ambiental, e que está dis-
ponível no departamento de Engenharia Civil da 
PUC-Rio. Segundo ela, esta reeducação cultural das 
pessoas que geram o lixo da universidade, não se 
restringe somente à conscientização, mas também 

a um equipamento urbano que pudesse melhorar 
a coleta do lixo.

O destino do lixo
Para entender o projeto do NIMA é necessário 

conhecer melhor o caminho do lixo da univer-
sidade. Segundo a supervisora Sílvia Murtinho, 
existem 230 funcionários da SodeXo, envolvidos 
de alguma forma com o lixo, mas só alguns di-
retamente na coleta. Este grupo é dividido em 
três turnos e trabalha geralmente até às 22 ho-
ras, com exceção de alguns responsáveis pelo de-
pósito do lixo, que trabalham até o fechamento 
da universidade, à meia noite. O trabalho deles 
é elogiado por Lucas Mendes, estudante de di-
reito. “Acho que a estrutura da PUC-Rio é muito 
boa, temos muitas lixeiras, é difícil alguém jogar 
lixo no chão com essa quantidade enorme delas. 
Além disso, vemos muitos faxineiros trabalhando 
o dia todo. A universidade lida bem com o lixo, 
deixando-a esteticamente muito bonita e agradá-
vel para se estudar”, orgulha-se.

Os faxineiros que lidam diretamente com o lixo 
são designados a uma área específica, como ba-

Lixeira quase completa, por isso trabalha-se o tempo todo

c
A

io l
im

A K
u

h
n

er



Janeiro/Junho 2011 32

nheiros e estacionamentos. Lúcia Moreira, por 
exemplo, é responsável pelos pilotis do prédio 
Kennedy. Sua função é a coleta de lixo das 12 às 
14 horas, de 15 às 17, e depois de 21 às 21:45. Ela 
se assusta com a quantidade de lixo que é produ-
zida nos pilotis, e diz que tem de trabalhar muito 
para mantê-lo limpo. “Trabalho na coleta o dia 
todo. Os pilotis do Kennedy é uma das áreas com 
o maior volume de lixo, por causa dos eventos 
que têm por aqui”, conta Lúcia. 

A opinião dela é corroborada pelos faxineiros 
responsáveis pelos pilotis do prédio Cardeal Leme e 
também do RDC. “Aqui no Leme é mais tranquilo, 
quando trabalhei lá no Kennedy notei a diferença. 
Tem mais lixo mesmo”, afirma Sérgio Nascimento, 
responsável pela coleta nos pilotis do Leme.

Após os períodos de trabalho, os faxineiros são 
orientados a juntar os sacos embaixo das esca-
das dos próprios pilotis, de onde rapidamente são 
levados para a máquina compactadora por um 
outro faxineiro, responsável unicamente por isso. 
Os restaurantes como FastWay e o bandejão são 
responsáveis pelo próprio lixo. Os funcionários 
da PUC-Rio são orientados apenas a buscar o lixo 
já colocado nos sacos para levar até o depósito. 
Segundo a administradora do bandejão, Maria 
Antonia dos Santos, a maior parte do lixo do res-
taurante é comida. Isso se explica com o esquema 
de pagamento de um preço fixo para que o cliente 
coma o quanto quiser. A falta de conscientização 
está presente também nessas circunstâncias, pois, 
segundo Maria, muita comida é desperdiçada, en-
quanto muita gente ainda passa fome nas ruas. 

Com o lixo colocado do lado de fora, cabe aos 

funcionários levarem os sacos até o depósito, que 
se localiza no estacionamento da universidade. 
A estrutura é a seguinte: são dois reservatórios de 
lixo, a caixa compactadora e a caixa aberta. O 
funcionário Paulo Trindade é o principal respon-
sável pelo desmanche dos sacos e caixas de lixo. A 
caixa compactadora recebe os resíduos de restau-
rantes, banheiros e chãos varridos – tudo que pos-
sa ser compactado – e também material orgânico 
que apodrece e causa mal cheiro. A caixa aberta, 
que tem 30 metros cúbicos recebe restos de ferro, 
madeira, garrafa. Alguns alunos não disfarçam o 
desconforto com a localização dos reservatórios, 
como Felippe Galvão, de 23 anos, estudante de Co-
municação. “O lugar não é o ideal, é no meio do 
estacionamento, fica aquele cheiro insuportável, 
alta concentração de mosquitos, além de outros 
animais. Não dá pra parar o carro perto porque 
fica impregnado. Além disso, é feio, deveriam colo-
car os reservatórios em outro lugar”, indigna-se.

O que é reciclado na universidade é o papel. 
Esta separação é feita também por Trindade, que 
nomeia quatro tipos a serem separados: papelão, 
papel jornal, branco e misto – aquele que ele não 
conseguiu separar. Esta é a única separação de 
lixo feita atualmente pela universidade. Segundo 
a supervisora Silvia Murtinho, a ordem em todo 
começo de período nos departamentos é de fazer 
essa separação do papel. O destino desse papel 
cabe a Ezequiel Cunha, funcionário de uma em-
presa privada. É ele quem recebe o lixo do depó-
sito da PUC-Rio. Segundo Murtinho, o objetivo da 
universidade é fazer o melhor possível para que o 
lixo chegue bem às mãos de seu Ezequiel. 

Pilotis Kennedy o que produz mais lixo Pilotis Cardeal Leme o que produz menos
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Silvia Murtinho se refere às demais coletas de 
lixo como “sofisticadas”. Embora elogie a estru-
tura da PUC-Rio, ela sabe que ainda não exis-
te uma coleta seletiva, característica de bairros 
como Leblon ou uma coleta de qualidade como 
nos moldes europeus. No caso do Leblon, Murti-
nho acredita que o povo atingiu uma educação, 
assim como na Europa, onde a população con-
tribui com a coleta, separando seu próprio lixo 
em sacos plásticos. Isso serve de inspiração para 
o que a universidade pretende implementar, com 
projetos do NIMA e do Centro Técnico Científico. 
“Melhor do que o que fazemos só mesmo numa 
cooperativa, que tem separação de até 27 tipos de 
lixo. A PUC-Rio faz o melhor possível, mas todas 
as boas coletas de lixo são a base de nossos proje-
tos para o futuro”, encerra Murtinho.

Falta de compromisso dos alunos
Tornou-se normal na universidade ver casos 

de total desleixo em relação ao lixo. Garrafas 

pets enfiadas em árvores, adolescentes rasgando 
folhas de caderno e largando no chão e até ro-
los de papel higiênico jogados inteiramente na 
privada são exemplos que assustam. A PUC-Rio 
inclusive está cogitando colocar pessoas para vi-
giarem as portas dos banheiros. Avisos de como 
se comportar em relação ao lixo também estão 
sendo redigidos. Essas são algumas das medidas 
para melhorar o descuido dos alunos da univer-
sidade.

A falta de compromisso dos alunos rendeu 
marcas na estrutura das lixeiras da universida-
de. Durante anos, tiveram algumas separadas 
para receberem determinados tipos de lixo. Po-
rém, isso nunca adiantou, pois na hora em que 
eram abertas, os diversos tipos estavam mistu-
rados em todas as lixeiras. As lixeiras seletivas 
foram retiradas para reforma e, segundo Silvia 
Murtinho, elas só retornarão dependendo do su-
cesso do projeto do NIMA, que pretende mobili-
zar toda a universidade. w

As árvores no campus da PUC-Rio recebem placas indicartivas

Caio Lima Kuhner
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Victor rocha

Tudo o que incomoda 
pela inutilidade parece 
destinado ao descarte. 
O que perde o valor de 

uso, seja material ou não, cabe 
no conceito de lixo, carregado 
de todos os seus preceitos. Ain-
da assim, o que é rejeitado tem 
a chance de se renovar, ou sim-
plesmente permanecer. Com 
o lixo cultural não é diferente. 
Por vezes, ideais aparentemente 
abolidos e completamente des-
cartáveis são apenas deixados 
de lado, escondidos como uma 
realidade incômoda, varridos 
para baixo do tapete. Mesmo 
com uma aparência límpida, o 
cheiro não deixa enganar. O que 
foi regra e passou a ser descarte 
social, eticamente tratado como 
lixo cultural, resiste como entu-
lho. Esta breve introdução pre-
cede uma abordagem incomum 
do tema, discutindo um lixo tal-
vez mais incômodo que todos os 
outros, que se esconde no ideário 
humano, na vergonha da socie-
dade. O que um dia foi natural 
e hoje é unanimemente descar-
tado. Propomos ao leitor uma 
discussão sobre o próprio caráter 
do homem em paralelo com os 
preceitos sociais, explorando os 
motivos de uma cultura que se 

renova e restabelece regras mo-
rais. Em pouco tempo, o que era 
belo vira lixo.

Uma cultura que 
descarta

Segundo Francis Fukuyama, 
em seu artigo “O fim da histó-
ria”, publicado em 1989, o ho-
mem teria encontrado um mo-
delo definitivo de ideologia na 
estabilização da democracia 

liberal. Pela primeira vez na his-
tória foi formado um forte con-
senso internacional em torno de 
determinadas ideias políticas e 
econômicas. “Talvez o que es-
tamos testemunhando não seja 
exatamente a passagem de um 
período determinado pós-guer-
ra, mas o ponto final da evolu-
ção ideológica da humanidade 
e o surgimento da democracia 
liberal ocidental como forma 

E quando o lixo está 
em nós?
E quando o lixo está 
em nós?

O historiador Francis Fukuyama

DivulgAção
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definitiva de governo humano”, 
afirmou na publicação.

Fica implícita a crença de um 
modelo perfeito de governo, ca-
paz de sobrepujar todos os cria-
dos anteriormente. Fukuyama 
chega a apontar o comunismo 
como um exemplo do que seria 
a manifestação de uma força 
de atraso durante o período da 
guerra fria, e que, no entanto, 
não teve a capacidade de se 
consolidar. Ideologias como essa 
fariam parte de um enorme gru-
po de pensamentos descartados, 
que teriam perdido por comple-
to sua função. 

Para o antropólogo Bernardo 
Conde, não é possível apontar 
algum modelo como certo ou er-
rado, muito menos acreditar em 
um descarte completo de costu-
mes. “As ideologias se adaptam 
às necessidades de uma cultura. 
Talvez uma ideia perca sua utili-
dade para esse momento e deva 
realmente ser descartada, afas-
tada como lixo. Ainda assim, 
não podemos acreditar que ela 
vai ser abolida definitivamen-
te. Algumas vezes damos voltas 
para acabar em um mesmo lu-
gar, onde teremos que recorrer a 
hábitos passados”, comenta.

A globalização aproximou ide-
ologias e fez com que inúmeros 
costumes se adaptassem a um 
sentido comum entre os povos. 
Este fenômeno melhorou a acei-
tação das diferenças e fez com 
que as ideias tidas como lixo so-
cial passassem por uma penei-
ra. Abolir completamente um 
pensamento ou comportamento 
ficou mais difícil, porém, o que 
foi apontado de forma unânime 
como lixo acabou ganhando 
destaque e aspecto global. Os 

direitos humanos e a criação de 
leis universais constituídas pelas 
Nações Unidas acabaram como 
uma maneira de distinguir o 
que é moralmente descartável e 
formar uma ética mundial.

Fukuyama acredita que esta 
união elaborada de valores fez 
com que o homem alcançasse 
o fim de uma evolução. Para 
Bernardo, não se pode falar 
em evolução quanto à cultura. 
“Cada povo lida com suas pró-
prias soluções de acordo com sua 
estrutura, necessidades e época. 
Não podemos estar presos ao 
passado, mas também não de-
vemos tentar apagá-lo”, afir-
ma o antropólogo. Segundo ele, 
uma evolução cultural a partir 
da convergência de costumes na 
globalização ainda é constante-
mente debatida por pesquisado-
res. Uma discussão que já teria 
sido resolvida em outro momen-
to da história. “Roma, por exem-
plo, já tentou dominar o mundo 
e estabelecer a sua cultura como 
ideal, como algo a ser alcançado. 

Mas essa teoria de um caminho 
linear, sempre para frente e para 
cima, já ficou para trás. É com-
pletamente equivocada. Cada 
povo caminha com seus próprios 
pés”, finaliza Bernardo.

O racismo 
deliberado: lixo sem 
um fim definitivo

O racismo é um dos mais for-
tes exemplos de lixo ideário e 
cultural. O que um dia foi bem 
aceito chegando a ser peça fun-
damental da política e economia 
no formato de escravidão, hoje 
é legalmente imoral, sob o pri-
meiro artigo da Lei nº 9.459, de 
1997: “Serão punidos, na forma 
desta Lei, os crimes resultantes de 
discriminação ou preconceito de 
raça, cor, etnia, religião ou proce-
dência nacional”. Uma mudança 
completa na qual a ideia passa 
de padrão cultural a crime. 

Há registros que apontam para 
a escravidão desde os primórdios 
do homem na terra. Os povos 
vitoriosos já aprisionavam seus 

Escravos voltando da plantação de café

JeAn BAPtiste DeBret
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inimigos vencidos em batalha e 
os utilizavam como mão de obra 
involuntária, adquirindo direi-
tos de propriedade e em alguns 
casos chegando a comercializá-
los com terceiros. A partir do 
momento que um homem notou 
poder controlar outro pela força, 
estava instaurada a lei do do-
mínio de servidão. Os escravos 
eram tidos como propriedades e 
sua qualidade de venda variava 
de acordo com seus atributos fí-
sicos e capacidade de trabalho. 

Entre as civilizações de costu-
me escravista, a servidão forçosa 
foi quase sempre impregnada de 
forma tão contundente à cultura 
que o regime passou a fazer par-
te fundamental da sua estrutura 
e economia. Pode-se citar Roma 
e Grécia como exemplos de 
grandes impérios com um enor-
me número de escravos. Ainda 
assim, os servos tinham direitos 
e a possibilidade de comprar sua 
liberdade. 

A escravidão por subjugo da 
raça, que leva em conta o pre-

conceito racial e certa inferiori-
dade evolutiva, apenas surgiu 
em meados do século XV, na era 
moderna com o tráfico do povo 
africano e indígena. O racismo 
teria predominado como algo co-
mum e socialmente compreensí-
vel. O pensamento teria chegado 
ao fim apenas com o surgimen-
to do ideal liberal e da ciência 
econômica na Europa. Ainda é 
aceito academicamente que a es-
cravatura foi considerada pouco 
produtiva e moralmente incorre-
ta neste período, culminando em 
seu fim. Com a expansão deste 
ideário pelo planeta, o regime 
escravista e o preconceito racial 
foram, aos poucos, se extinguin-
do do mundo até finalmente se 
tornar um lixo moral. A escravi-
dão teria acabado junto com um 
período de ignorância. 

Para o professor Oswaldo Mun-
teal, historiador e coordenador 
do núcleo de pesquisa das Facul-
dades Integradas Hélio Alonso 
(FACHA), o que pode ser entendi-
do como um momento de natu-

ralidade do preconceito não pas-
sava de acomodação, sobretudo 
no Brasil. “O homem continua 
sendo o mesmo da antiguidade 
ao contemporâneo, no ponto 
de vista de suas paixões e busca 
por uma ética, ideal de beleza 
e bom senso. A banalidade do 
mal no século IX, da exploração 
pelo medo e do preconceito não 
é necessariamente uma questão 
de normalidade do preconceito, 
mas sim uma construção social, 
de hábitos”. Oswaldo conta que 
houve uma contribuição muito 
forte do próprio pensamento li-
beral, pois o racismo partiria de 
uma construção social e política. 
“O liberalismo à brasileira, por 
exemplo, não tinha um inimi-
go a ser batido. No Brasil foram 
quase 400 anos de escravidão 
em apenas 500 anos de história e 
nesse processo fixaram-se ideias 
e hábitos, uma espécie de padrão 
social”, comenta Oswaldo.

Segundo o historiador, o Brasil é 
um ponto de partida perfeito para 
se estudar a escravidão no mundo, 
já que passou por um dos piores 
casos. Ele comenta que o país tem 
como recorde negativo o fato de 
ter sido o último a abolir a escra-
vidão e que isso seria fundamen-
tal para a fixação de um racismo 
parcialmente velado, que ainda 
resiste. “O nosso liberalismo à bra-
sileira não foi capaz de contrapor 
essa evidente diferenciação ética, 
de raça e cor. Nós não tivemos 
uma defesa de liberdades demo-
cráticas, pelo contrário. Tivemos 
uma ratificação do preconceito e 
exclusão social. O princípio de de-
mocracia racial no Brasil é falho, 
falso, mentiroso e artificial. Não 
há democracia racial no Brasil”, 
afirma o pesquisador.

Prof. Oswaldo Munteal Filho, historiador e professor da PUC-Rio, UERJ e FACHA

DivulgAção
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Ainda que tenham ocorrido,  
são pouco estudados os inúmeros 
movimentos de resistência à es-
cravidão africana e indígena no 
Brasil. Normalmente, os estudos 
apontam apenas para Zumbi 
dos Palmares. A luta por mudan-
ças não se limitou aos que eram 
afetados diretamente. Desde o 
início da escravidão havia tam-
bém uma resistência ideológica, 
ainda que pequena, de alguns 
homens livres. Segundo Oswal-
do Munteal, se há resistência, há 
uma alternativa de pensamento. 
Ele acredita que este mesmo fe-
nômeno de acomodação que te-
ria tomado o mundo no período 
de escravidão e comércio de ne-
gros, ainda resiste, se recriando 
em outros formatos. “Não houve 
só uma naturalidade ou uma ba-
nalização, mas uma construção 
social de 400 anos. Isto nos dá 
uma sensação de normaliza-
ção, como hoje é normal existir 
a pobreza. Da mesma forma se 

tornou normal conviver com as 
favelas e até denominá-las de 
comunidade. O conceito certo é 
mesmo favela. E ainda passaram 
a acreditar que ela tem a função 
essencial de servir como um local 
apropriado para o pobre”.  

A questão se torna mais con-
tundente na medida em que não 
se sabe ao certo se o preconceito 
parte de uma cultura preestabe-
lecida ou da natureza do próprio 
homem, já que mesmo após um 
descarte completo de um pensa-

mento moral, é evidente sua per-
manência prática. Segundo Um-
berto Eco em O fascismo eterno, os 
modelos políticos e culturais mu-
dam a estrutura de um povo. Para 
o autor, o fascismo ainda estaria 
presente em cada ato individual 
de preconceito, mesmo com o fim 
do totalitarismo. Algo que os his-
toriadores chamam de “estrutura 
de longa duração”, onde um povo 
se acostuma e fixa profundamen-
te um pensamento que resiste por 
eras. O racismo persiste e cria no-
vas formas e vítimas mesmo que 
não haja escravidão. Os antigos 
ideais de beleza e orgulho ain-
da incomodam, fragmentando 
povos e culturas. Gilberto Freyre 
afirmou em sua obra-prima Casa 
Grande e Senzala, que a mistura de 
raças poderia salvar o povo bra-
sileiro. Enquanto o preconceito 
continuar afastando e desligando 
os homens de sua própria origem, 
ainda estaremos muito distantes 
da redenção. w

Para pensar no assunto
Filmes 
Arquitetura da destruição, Peter Cohen
Homo Sapien 1900, Peter Cohen 
Triunfo da vontade, Leni Riefenstahl 

Leitura complementar sobre os ideais liberais e a 
escravidão
Roberto Schwarz – As ideias fora do lugar
Maria Sílvia de Carvalho Franco – As ideias estão no lugar
Fernando Henrique Cardoso -  As ideias e o seu lugar
Umberto Eco – O fascismo eterno

Tem racismo de que?
Um novo projeto de lei que coíbe ações racistas foi elaborado pelo deputado Hermas Brandão, presidente da Assembléia Legislativa 
do Paraná, atendendo ao pedido de representantes da comunidade negra do Estado, Instituto de Pesquisa da Afrodescendência 
e do Instituto Brasil África. O projeto prevê a criação de um SOS Racismo, uma central telefônica que receberá denúncias e dará 
orientações para as vítimas de práticas racistas. A ideia surgiu após a fixação de adesivos na cidade, constando “100% branco”. 

Pesquisa revela crescimento de racismo em países europeus
Um estudo encomendado pelo Ministério do Interior da Alemanha apontou que de 45 mil jovens entre 14 e 16 anos, do 
sexo masculino, 20% deles têm fortes tendências xenófobas. O mesmo estudo da União Europeia, mostra a incidência de 
racismo contra brasileiros. Um exemplo disso é o que acontece em Portugal, onde 44% dos 64 mil brasileiros que moram 
legalmente no país sofrem discriminação. Conforme a pesquisa, 37% dessas pessoas afirmam terem sido discriminadas 
de alguma forma. Outro país mencionado na pesquisa é a Espanha, onde 36% dos imigrantes africanos e 41% dos 
subsaarianos afirmam ter sofrido algum tipo de discriminação. Um fator importante é que pelo fato de sofrerem constantes 
ameaças, as vítimas não procuram ajuda e nem denunciam os casos de racismo.


	capa ecletica 32 definitiva.pdf
	ecletica 32 pags 01 a 13.pdf
	ecletica 32 pags 14 a 23.pdf
	ecletica 32 pags 24 a 37.pdf

