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Coleta Seletiva - Implantação
"Como implantar um projeto de coleta seletiva em minha escola, bairro ou cidade?"
Este interesse pela coleta seletiva e reciclagem é muito importante!
Porém existem dois outros itens igualmente importantes, nessa cadeia, que são a educação ambiental e a destinação. Sem
que cada elo desta corrente seja previsto e planejado o sucesso da empreitada fica comprometido.
Portanto, em primeiro lugar, temos que pensar na destinação, pois não vai adiantar nada acumular materiais recicláveis
em nosso quintal antes de saber que destino dar a esse material. (esta prática inclusive permite o acúmulo de água
parada e a transmissão da dengue).
O comércio de recicláveis tem características fortes que, eventualmente, dificultam a implantação de coleta seletiva. Este
comércio tem 4 exigências determinantes:
Os quatro fatores:
- Quantidade,
- Qualidade,
- Freqüência e
- Forma de pagamento.
As indústrias recicladoras, principais compradores de matéria prima reciclável, só compram em grandes quantidades
(mínimo 1 tonelada), material selecionado e enfardado; isso determina a qualidade. Compram dos atravessadores que
compram das cooperativas e dos sucateiros. A indústria dá preferência a quem fornece sempre esse material:
frequência. E a forma de pagamento costuma ser em 30 a 40 dias. As indústrias recicladoras são fábricas de vidro, de
papel e papelão, de latas de alumínio e fábricas de sacos de lixo que reciclam alguns tipos de plástico,Indústrias
têxteis usam o poliester vindo do PET.
Antes de começar a coletar precisamos mapear as possíveis destinações do material a ser coletado para doar para a
cooperativa. Verifique os grupos de catadores organizados de sua cidade, perguinte se eles fazem a coleta ou será
necessário levar, como deve ser feita a separação, etc

Outra coisa: quanto mais perto o destino do lixo reciclável, melhor, para evitar o aumento do custo do transporte do
material. O custo do transporte é o grande vilão da coleta seletiva.
Faça contato com os catadores existentes. Esta prática tem originado um silencioso e belo movimento de inclusão
social. A através do trabalho cooperativado os catadores tiram seus rendimentos e conquistam seu lugar na sociedade.
Uma outra destinação importante na viabilização de pequenos projetos de implantação de coleta seletiva, tais como
condomínios e escolas, são as instituições filantrópicas que já comercializam com algum atravessador o material
reciclável que acumula. A doação será muito bem vinda e o objetivo principal que era evitar que este material fosse
parar no aterro sanitário e fazer com que ele retorne para a linha de produção, economizando recursos naturais, será
alcançado.
Lembre-se: Trocas e recompensas não são recomendáveis, pois as pessoas estariam fazendo a coisa certa pelo motivo
errado. E depois, se não houver mais a troca, elas voltarão ao modelo antigo de comportamento.
Melhor que trocas e recompensas (ou mesmo multas) é a sensibilização, pois uma mudança profunda só acontece quando
entendemos as razões pelas quais ela é tão importante. E assim aquele comportamento é assimilado pelo individuo
para sempre. Independente do estímulo externo.
Portanto todos os esforços na educação ambiental, na comunicação e sensibilização (mesmo que seja mais difícil e mais
demorado) pois os resultados serão definitivos.
Se o seu objetivo é ter lucro e vender o material, isso é possível, desde que a sua razão social preveja a venda de
recicláveis. De outra forma é prática de caixa dois, ou seja atividade ilícita. Para saber o contato de cooperativas de
Catadores do Rio de Janeiro clique aqui
Para saber o contato de cooperativas de Catadores de todo o Brasil entre em contato com o Movimento Nacional dos
Catadores www.MovimentodosCatadores.org.br pelo telefone (11)3399-3475; Ou pelo site
www.rotadareciclagem.com.br Pólita Gonçalves
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