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Você	já	parou	para	pensar	se	isso	é	bom	ou	ruim?		

Se	a	resposta	for	um	não,	saiba	que	agora	é	um	“bom”	momento	para	refletir	sobre	
alguns	 hábitos.	 Mas	 antes,	 vamos	 apresentar	 alguns	 dados	 que	 irão	 ajudar	 a	
entender	porque	reduzir	o	lixo	que	produzimos	é	tão	importante:	

No	final	de	abril,	foi	publicada	uma	matéria	do	G1	com	dados	da	Comlurb,	empresa	
de	limpeza	urbana	da	capital	fluminense,	mostrando	que	o	descarte	de	resíduos	nas	
praias	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 diminuiu	 drasticamente	 com	 o	 isolamento	 social,	
determinado	em	decreto	desde	19	de	março.	O	 total	de	 resíduos	 recolhidos	pela	
empresa	de	segunda	à	sexta	passou	de	120	para	10	toneladas,	representando	uma	
queda	 de	 92%.	 Nos	 finais	 de	 semana,	 essa	 redução	 foi	 ainda	 mais	 significativa,	
passando	de	341	para	15	toneladas	(96%).	O	lixo	retirado	das	areias	durante	esse	
período	de	isolamento	social	provém,	em	sua	grande	maioria,	das	marés,	como	por	
exemplo,	plásticos	em	geral,	 latinhas,	além	das	gigogas,	que	são	plantas	aquáticas	



que	se	proliferam	em	águas	poluídas	e	que	acumulam	detritos	que	são	devolvidos	
às	areias	das	praias.	

Paralelamente	 a	 isto,	 com	 a	 quarentena,	 muitos	 foram	 os	 benefícios	 ao	 meio	
ambiente	vistos	em	distintas	partes	do	globo.	Águas	de	canais	e	lagos,	na	Itália,	estão	
cristalinas,	tanto	que	convidaram	a	fauna	a	reaparecer.	Os	indianos	puderam	ver	o	
Himalaia,	 que	 há	 30	 anos	 vivia	 escondido	 detrás	 da	 poluição.	Os	 níveis	 de	 gases	
resultantes	das	 emissões	de	 carros	 e	 processos	 industriais,	 como	o	NO2	 e	 o	CO2,	
caíram	ao	redor	do	mundo.	E	até	mesmo	uma	arribada	maciça	de	tartarugas	olivas	
foi	 vista	durante	o	dia	na	praia	de	Rushikulya,	na	 Índia.	 Fenômeno	que	 levou	ao	
nascimento	 de	milhões	 de	 tartaruguinhas,	 que	 se	 dirigiram	 ao	mar,	 em	 número	
muito	superior	aos	dos	outros	anos.		

	

Por	outro	lado,	como	anda	a	produção	de	lixo	doméstico	e	a	reciclagem,	aqui	
no	Brasil?		

A	 Associação	 Brasileira	 de	 Empresas	 de	 Limpeza	 Pública	 e	 Resíduos	 Especiais	
(Abrelpe),	estima	um	aumento	de	15%	a	25%	na	quantidade	de	lixo	residencial,	e	
cerca	de	10	a	20	vezes	mais	lixo	hospitalar.	Se	por	um	lado,	alguns	pontos	de	coleta	
de	recicláveis,	como	em	grandes	mercados,	suspenderam	suas	atividades,	por	outro,	
a	 quantidade	 de	 recicláveis	 se	 elevou	 ao	 nível	 de	 se	 acumular	 nas	 unidades	 de	
triagem.	 Isso	soaria	positivo,	 induzindo	à	 ideia	de	geração	de	mais	 renda,	 se	não	
fosse	 algumas	 adversidades.	 Acontece	 que	 muitas	 empresas	 recicladoras	
diminuíram	ou	até	cessaram	a	compra	de	recicláveis,	além	de	um	corpo	de	trabalho	
reduzido	na	coleta	e	triagem	dos	resíduos,	com	muitos	catadores	do	grupo	de	risco	
ao	alento.	Ademais,	a	separação	de	recicláveis	domésticos	é	mais	trabalhosa	que	a	
de	industriais,	além	de	oferecer	menor	retorno	financeiro.	Falta	conscientização	na	
hora	 da	 separação	 dos	 resíduos	 pelos	moradores	 e,	muitas	 vezes,	 esse	 lixo	 vem	
contaminado,	 perdendo	 sua	 capacidade	 de	 reciclagem,	 além	 de	 colocar	 os	
trabalhadores	em	risco.	

Indústrias	e	comércios	em	geral	são	a	principal	fonte	de	renda	neste	ramo.	Com	o	
fechamento	 imposto	 pela	 pandemia,	 estes	 labutadores,	 que	 somam	mais	 de	 um	
milhão	no	Brasil,	viram	suas	rendas	diminuírem	em	até	80%,	segundo	o	Movimento	
Nacional	dos	Catadores	de	Recicláveis	(MNCR).	Não	bastasse	essa	queda,	o	preço	
pago	 por	 quilo	 ou	 tonelada	 de	 resíduo	 coletado	 também	 despencou.	 E	 qual	 é	 o	
resultado?	Além	de	representar	um	problema	social	explícito,	muito	material	que	
poderia	 ser	 reciclado	 está	 sendo	 destinado	 aos	 lixões	 e	 aterros	 sanitários,	
sobrecarregando-os,	 contaminando	 o	 solo	 e	 os	 corpos	 hídricos.	 E	 este	 lixo	 pode	
atingir	os	mares	e	oceanos,	impactando	as	diferentes	formas	de	vida.	Como	exemplo	
trivial,	 temos	 as	 carismáticas	 tartarugas-marinhas	 e	 diversas	 espécies	 de	 aves	
costeiras	e	marinhas	que	levam	os	detritos	para	seus	ninhos	e	filhotes.	A	ingestão	
desses	resíduos	causa	uma	falsa	saciedade	no	organismo,	sendo	que	sua	cronicidade	
leva	à	desnutrição	e	depleção	imunológica.	Esses	animais,	já	doentes,	são	alvos	fáceis	
de	 causas	 não	 naturais	 de	 morte,	 como	 acidentes	 com	 embarcações	 e	 captura	
incidental	pela	pesca.		



	

Mas,	o	que	esses	fatos	querem	nos	mostrar?		

Que	precisamos,	como	humanidade,	tomar	atitudes	sérias	e	urgentes	para	reduzir	
nossa	pegada	ecológica	no	planeta.	De	acordo	com	a	Associação	 Internacional	de	
Resíduos	 Sólidos	 (ISWA,	 sigla	 em	 inglês),	 25	 milhões	 de	 toneladas	 de	 lixo	 são	
descartadas	 nos	 oceanos	 todos	 os	 anos,	 sendo	 que	 o	 Brasil	 contribui	 com	 dois	
milhões.	E	um	dado	impressionante:	80%	de	todo	esse	volume	provêm	da	má	gestão	
nas	 cidades,	 impactando	diretamente	nos	gastos	públicos.	O	Brasil,	 por	 exemplo,	
gasta	cerca	de	5,5	bilhões	de	reais	com	a	recuperação	dos	cursos	hídricos,	do	meio	
ambiente	e	da	saúde	das	pessoas,	devido	à	poluição	por	resíduos	sólidos,	de	acordo	
com	a	Abrelpe	-	braço	da	Iswa	-	no	Brasil.	

	

E	quanto	ao	lixo	plástico?		

Números	estarrecedores	são	apresentados	no	relatório	The	State	of	Plastics,	da	ONU	
Meio	 Ambiente.	 Já	 foram	 produzidos	 no	 planeta,	 nove	 bilhões	 de	 toneladas	 de	
plásticos,	 sendo	 que	 apenas	 nove	 por	 cento	 deste	 total	 foi	 reciclado	 até	 hoje,	 e	
somente	 14%	 são	 coletados	 para	 reciclagem.	 Aqui	 no	Brasil,	 ocupamos	 a	 quarta	
posição	no	ranking	de	produção	de	resíduos	plásticos,	com	11	milhões	de	toneladas	
por	ano,	sendo	que	nem	dois	por	cento	deste	volume	é	reciclado.		

Não	 obstante,	 evidências	 inéditas	 de	 um	 novo	 contaminante,	 preocupam:	 o	 lixo	
hospitalar.	São	luvas,	máscaras	cirúrgicas	entre	outros	EPIs	pelas	ruas	e	oceanos.	
John	Hocevar,	diretor	de	campanha	para	oceanos	do	Greenpeace	EUA,	depõe	sobre	
a	 presença	 destes	 resíduos	 em	 ruas	 de	 Washington,	 destacando	 seu	 provável	
destino	para	rios	e	o	Oceano	Atlântico.	Ambientalistas	da	ONG	OceansAsia	alertaram	
para	a	presença	deste	novo	tipo	de	lixo	nas	Ilhas	Soko,	sudoeste	de	Hong	Kong,	até	
atingir	a	costa.	

	



Máscaras	de	uso	único	descartadas	incorretamente	–	imagem	de	OceansAsia	

	

Microplásticos	à	mercê	das	correntes	

Um	estudo	publicado	no	final	de	abril,	na	revista	Science,	trouxe	informações	ainda	
mais	 preocupantes.	 Por	 incrível	 que	 pareça,	 o	 lixo	 plástico	 flutuante	 representa	
apenas	 um	 por	 cento	 de	 todo	 plástico	 presente	 no	 ambiente	 marinho.	 A	 massa	
predominante	 se	 encontra	no	 fundo	do	oceano,	 em	 forma	de	microplásticos.	 E	 o	
motivo	de	maior	tensão	é	que	eles	são	transportados	por	correntes	marinhas	ricas	
em	 nutrientes	 e	 oxigênio	 para	 ambientes	 hotspots	 de	 biodiversidade,	 que	 são	
ambientes	riquíssimos	em	números	de	espécies	e	criticamente	ameaçados.		

Outro	 dado	 impressionante	 levantado	 pelo	 estudo,	 foi	 que	 a	maior	 parte	 destes	
microplásticos	não	é	proveniente	de	embalagens,	por	exemplo,	mas	sim	das	nossas	
próprias	roupas	e	outros	tecidos.	Isso	porque	grande	parcela	dos	tecidos	hoje	em	
dia	possui	plástico	em	sua	constituição,	como	o	poliéster	e	o	náilon.	O	entendimento	
dos	 efeitos	 dos	 microplásticos	 nas	 diferentes	 formas	 de	 vida	 ainda	 está	 em	
construção.	 No	 entanto,	 já	 existem	 evidências	 como	 distúrbios	 hormonais	 em	
humanos;	 e	 cognição	 comprometida	 de	 caranguejos	 eremitas,	 que	 não	 localizam	
suas	conchas.	

	

Biodiversidade	em	risco	

Se	 fizermos	 uma	 pesquisa	 rápida,	 chegaremos	 a	 inúmeros	 exemplos	 de	 como	 o	
descarte	incorreto	do	lixo	impacta	negativamente	as	diversas	formas	de	vida.	Dia	22	
de	Maio,	 comemoramos	 o	 Dia	 Internacional	 da	 Biodiversidade	 e,	 em	 plena	 crise	
pandêmica,	 nunca	 antes	 havia	 sido	 tão	 enfatizada	 a	 sua	 importância	 para	 a	
segurança	da	humanidade.	Durante	o	ano,	celebramos	distintas	datas	ligadas	à	luta	
socioambiental,	 porém,	 diante	 de	 tantos	 dias	 importantes,	 que	 sequer	 são	
lembrados,	remete-se	ao	seguinte	pensamento:	comemorar	ou	lutar?		

	

Então,	como	fazer	a	nossa	parte?		

Reduzindo	o	lixo!	A	reciclagem,	apesar	de	fazer	parte	da	resposta	e	gerar	empregos,	
não	é	a	solução	do	mundo.	Além	de	ser	baixíssima	ao	redor	do	planeta,	ainda	não	
temos	tecnologia	para	reciclar	muitos	materiais,	se	tornando	difícil	e	caro.	

Procure	 por	 dicas.	 A	 internet	 está	 cheia	 de	 ideias	 interessantes	 de	 como	 reduzir,	
reutilizar,	reaproveitar.	A	sociedade	precisa	repensar	seus	padrões	de	consumo	e	
alimentação,	 aprender	 a	 ressignificar	 sua	 interação	 com	 a	materialidade.	 Buscar	
conhecer	o	processo	de	produção	do	que	consome	é	um	bom	começo.	

“Não	deve	ser	tão	difícil	assim.	Os	pássaros	–	cuja	inteligência	tendemos	a	denegrir	
–	sabem	o	que	fazer	para	não	sujar	o	ninho.	Os	camarões,	com	cérebros	do	tamanho	
de	 partículas	 de	 fiapos,	 sabem	 o	 que	 fazer.	 As	 algas	 sabem.	 Os	 microrganismos	
unicelulares	sabem.	Já	é	hora	de	sabermos	também.”	-	Carl	Sagan	
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