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A sessão “Livros Técnicos”, que a cada edição traz resumos comentados sobre livros de  interesse na área,  tem como principal 
objetivo permitir que o leitor, de forma  rápida, se atualize e conheça o que há disponível no mercado editorial. As contribuições 

deverão ser encaminhadas para: esa@abes-dn.org.br

COORDENADOR DA COLUNA LIVROS: PROF. CÍCERO ONOFRE DE ANDRADE NETO

LIVROS

RECICLAGEM: MITO E REALIDADE
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Comentários feitos por:
Luiz Edmundo Costa Leite,

engenheiro ambientalaa

Este livro, escrito por três profis-
sionais tarimbados, chegou em muito
boa hora para colocar o assunto da 
reciclagem de materiais encontrados
no lixo em seus devidos termos, consi-
derando a realidade e o momento atual
de nosso país.

Logo no inicio, Eingenheer nos
apresenta a “reciclagem e seus equívo-
cos” com a autoridade de ter iniciado
o primeiro projeto de reciclagem no
Brasil, na comunidade de São Francis-
co, Niterói, e que até hoje funciona,
com a bagagem teórica da filosofia, sua 
especialidade, aliada à práxis de muitas
viagens à Europa.

 Eingenheer mostra que a recicla-
gem de materiais encontrados no lixo
no Brasil, está em um contexto bem
diferente daquele que existe na Euro-
pa, onde a disposição do lixo é sempre
muito cara e onde não existe a miséria,
esta sim,  que viabiliza economicamente
a reciclagem em nosso pais.

O livro também procura precisar
melhor termos como reciclagem e reci-
cladores, o que mostra a busca do rigor
científico, no caso semântico, trazendo
também uma conceituação vinculada à 
etimologia das palavras.

A nota pitoresca, mas nem por
isso menos importante do ponto de

vista da desmistificação do assunto,
são as transcrições de artigos de 100
anos atrás mostrando que a questão do
tratamento e da reciclagem não é, afinal,
tão atual assim

Finalmente o livro traz o leitor
para a realidade de  nosso país com um
levantamento de usinas de reciclagem
que não funcionam e a questão, de difí-
cil solução, do esgotamento do sistema 
de destino de lixo em  Niterói, no estado
do Rio de Janeiro, a partir de um traba-
lho elaborado pelos três autores.

Enfim, o livro, muito bem editado,
é pequeno na forma, cerca de 70 pági-
nas somente, mas contem ensinamentos
preciosos para quem quer se aventurar
nas atividades de reaproveitamento do
lixo, especialmente quando se trata da 
formulação de políticas públicas.  Neste
sentido,  possui uma grande importân-
cia, pois coloca a pratica da reciclagem
em seus devidos termos, sem exageros
ou idealizações românticas, sendo por-
tanto um livro indispensável para todos
que se interessam pelo tema e querem
fazer alguma coisa de conseqüente para 
reduzir os problemas causados pelo
lixo, mas sem embarcar em modismos
ou cópias de modelos de outros países,
que nada têm em comum com nossa 
realidade sócio-econômica.
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