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Lixo orgânico tem solução
qui, 05/08/10 por Marina Saraiva | categoria Cidades e Soluções, Meio Ambiente, Reciclagem, Vídeos | tags lixo
orgânico

Mais do que isso: o lixo orgânico pode ser a solução. Foi o que aconteceu na cidade de Montanha,
no norte do Espírito Santo. A população aderiu à coleta seletiva e se dedica de maneira eficiente à
separação dos resíduos. A prefeitura montou uma estrutura eficiente de reciclagem e aproveitamento
dos resíduos orgânicos. Eles são encaminhados para a compostagem, gerando emprego e renda para
os moradores, além de adubo de excelente qualidade.
No Rio de Janeiro, a rede de supermercados Zona Sul começa a implantar em suas lojas a
separação dos resíduos orgânicos. Funcionários e consumidores podem descartar o que não pode

busca no blog
ok

mais ser aproveitado. Tudo é enviado para resende, para uma unidade de produção de composto
orgânico, a Vide Verde.

Equipe

Veja abaixo o vídeo do programa:

Conheça a equipe que faz o
"Cidades e Soluções".

Arquivo Digital
Clique aqui e assista aos
programas já exibidos.

Sobre o programa

compartilhar
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NISIO DE SOUSA ARMANI, Eng Mec, Pesquisador C & T:

5 agosto, 2010 as 17:52
PARABÉNS GLOBONEWS (CIDADES E SOLUÇÕES), JORNALISTA ANDRÉ TRIGUEIRO & EQUIPE,
JUNTAMENTE COM TODOS OS PARTICIPANTES DESTA SIGNIFICATIVA REPORTAGEM. “LIXO ORGÂNICO
TEM SOLUÇÃO”.
SALIENTAMOS: – NO RIO DE JANEIRO, A REDE DE SUPERMERCADOS ZONA SUL, COMPOSTA DE 12 LOJAS
E UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, QUE COMEÇOU A IMPLANTAR EM SUAS LOJAS, A SEPARAÇÃO DOS
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“Cidades e Soluções” abre
espaço na televisão para as
experiências que dão certo,
que transformam para
melhor a vida das pessoas
através do uso inteligente e
sustentável dos recursos.
Em boa parte dos casos,
são experiências simples,
de baixo custo e fáceis de
ser replicadas.

Horários de
Exibição
Globo News: Quarta:
23h30
Horários alternativos: Sáb.
às 05h30, Dom. às 21h30,
Seg. às 03h05, 08h30 e
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RESÍDUOS ORGÂNICOS, LÂMPADAS FLUORESCENTES, PAPEL E PAPELÃO E OUTROS REDUZIU EM 6
MESES, 40% (926 t) DE RESÍDUOS COM DESTINAÇÃO CORRETA. AS 626 t DE LIXO ORGÂNICO FORAM PARA
RESENDE E SE TRANSFORMAM EM COMPOSTO ORGÂNICO ‘EM CANTEIROS APROPRIADOS’, [APENAS 30
DIAS], POR MEIO DE CATALIZADOR BIOLÓGICO, ETC..
- NO MUNICÍPIO DE MONTANHA / ESPÍRITO SANTO, COM 20.000 HABITANTES, GERANDO 12 t DE LIXO/DIA,
NÃO EXISTE MAIS ATERRO SANITÁRIO. A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE (Sra. MARINÉIA ARAÚJO)
APRESENTA TODO O PROCESSO DE RECICLAGEM, “ENVOLVENDO TODA A POPULAÇÃO DO MESMO”: A
COMPOSTAGEM ORGÂNICA EM LEIRAS, OCORRE EM QUATRO MESES, PRODUZINDO ADUBO PARA
CANTEIROS, RUAS, PRAÇAS. O RESULTADO É UMA CIDADE MAIS LIMPA. O LIXO É MATÉRIA PRIMA PARA
EMPRESAS DE RECICLAGEM, PARA UNIDADE DE TRIAGEM DO MUNICÍPIO, GERANDO EMPREGO E RENDA,
NÃO SENDO MAIS PROBLEMA, PORÉM SOLUÇÃO.
[JORNALISTA ANDRÉ TRIGUEIRO: NO PROGRAMA DE HOJE VOÇÊ VIU QUE A PARTE MENOS NOBRE DO
LIXO, QUE É MATÉRIA ORGÂNICA, PODE SER APROVEITADA COM INTELIGÊNCIA, TRANSFORMANDO
PROBLEMA EM SOLUÇÃO].
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monique futscher:
5 agosto, 2010 as 23:20
O programa de ontem , como todos os programas foi maravilhoso……Realmente , o André Trigueiro e sua
maravilhosa equipe ,nos presenteia com belissimas reportagens e grandiosas soluções…….Eu faço compostagem
orgânica no meu sítio e por vezes,meus resíduos orgânicos ficam no frezer e só depois os levo do Rio de Janeiro
para Miguel Pereira ……..Na reportagem sobre o Zona Sul,eu tbm acho lindo aquela árvore das bolsas incentivando
a compra,uma grande ideia…..as bolsas são super baratas,eu tenho seis delas,só que constato com muita tristeza
que as pessoas de maneira geral continuam pegando as sacolinhas…..o que é uma pena….Só uso sacolas
retornáveis de pano e utilizo caixas de papel,qd necessário…..Sou freguesa quase assídua dos Supermercados Zona
Sul,sou muito bem atendidad lá e eles procuram ouvir os clientes e juntos encontrar ou solucionar algum
problema……Adorei o programa de ontem,poderia ser maior……..abraços carinhosos para vc André e sua
equipe…..bjcas, Monique Futscher
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Lucia :

7 agosto, 2010 as 21:15
Acho muito boa a idéia de colocar lixeiras especiais para o lixo orgânico. Mas muito cuidado para não estar também
incentivando o desperdício. Muitos dos alimentos descartados pelos funcionários parecem estar ainda em ótimo
estado poderia antes servir para alimentar pessoas carentes antes de servir como `marketing verde`
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marcio dupont :
7 agosto, 2010 as 21:18
Oi gostaria que conhecesse o meu blog de design e meio ambiente, obrigado
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Leonora Roiter:
7 agosto, 2010 as 21:44
Também gostei muito da iniciativa!
Cuidado porém para não desperdiçar alimentos que ainda poderiam alimentar muitas pessoas.
Pois antes de fertilizar campos temos muitas pessoas na cidade que não se alimentam adequadamente. Muitos dos
legumes jogados no lixeira orgânica para fazer o green marketing parecem em muito bom estado. Um marketing
muito mais forte para o ZonaSul poderia ser a colocação destas mesmas lixeiras nas feiras da cidade em parceria
com a Prefeitura e a Comlurb ali sim é onde muito lixo orgânico é desperdiçado jogado inadequadamente nos lixões.
Um grande abraço para Monique e André Trigueiro !

16h30; Qui. às 14h30.
Futura: Sex: 20h30
Domingo: 14h30h

Sua Cidade, Sua
Solução
Participe do Cidades e
Soluções! Mande um vídeo
mostrando o que dá certo na
sua cidade, no seu bairro, na
sua casa

Reunião de Pauta
Você gostaria de sugerir
algum tema para o
programa?

Prêmios
- Prêmio Ethos de
Jornalismo na categoria
mídia eletrônica TV (2007)
- Prêmio ABCR de
Jornalismo
- Prêmio Especial do Júri do
CEBDS na Categoria Mídia
(2007)
- Prêmio ABRELPE de
Reportagem (2007)
- I Prêmio Microcamp de
Jornalismo na categoria
telejornalismo (2008)
- Prêmio Urbanidade / IABRJ (2008)
- Prêmio Top Etanol de
Jornalismo, na categoria
Telejornalismo (2010)

Categorias
água
alimentação
André Trigueiro
ao vivo
biodiversidade
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carlos Maciel:

9 agosto, 2010 as 10:20
Acompanhamos o CeS há bastante tempo. O programa é muito bom e merece uma audiência cada vez maior, mas,
nesta edição, acho que conceitos preciosos relacionados ao desenvolvimento sustentável (DS) foram esquecidos.
Sabemos que um dos pilares para o DS é o aspecto social (3 PILARES: econômico, social e ambiental). O nível de
exploração da natureza está relacionado com a forma de organização, a cultura e os valores de cada sociedade.
Por causa de uma mancha insignificante em um alimento ele ser descartado para compostagem merece uma reflexão
técnica e sobretudo, ética, em um pais em que milhares de pessoas não se alimentam adequadamente. Será que vcs
estão cedendo ao marketing ecológico?
É facilmente demonstrável que, da forma como foi apresentada, estamos diante de um grande equívoco até mesmo
ambiental:
. a agricultura é o setor que mais consome água. Por exemplo: para se produzir 1 kg de batata consome-se 100 kg de
água, 1 kg de arroz, 4.000 kg. Pode-se presumir o cunsumo de água p/ outros produtos agrícolas.
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. acrecenta-se o custo de fertilizantes, pesticidas e demais produtos (a maioria de orígem fóssil) utilizados no
processo.
. energia gasta na irrigação, colheita, estoque e transporte até chegar ao centro consumidor (\"zona sul\").
. energia para transportar o \"produto indesejado\" pelos padrões de qualidade até resende (160 km x 2 !!!!!!) …. haja
óleo diesel e emissões de CO2, NOx, SO2….
. e, finalmente, no próprio custo do processo de compostagem.
Como sugestão, estes produtos poderiam ser vendidos a baixo custo em feiras em comunidades locais. Certamente,
seria estabelecido um processo de economia solidária local com melhor aproveitamento dos recursos naturais.
Cuidado com essas propagandas que acabam iludindo e dificultando o aprendizado da tão necessária solidariedade
humana.
abraços,
carlos maciel
engenheiro químico, professor e consultor da Cooperativa Amigos do Planeta.
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Paulo Albuquerque:

9 agosto, 2010 as 15:18
Eu acho que o programa CIDADE E SOLUÇÕES é um agente de propagação das iniciativas louvaveis no processo
longo ,mas seguro na introdução da ideia da SUSTENTABILIDADE na mente da SOCIEDADE, até que um dia,
tenhamos um hábito de acabar com o lixo da vida de toda a população. Eu acredito piamente nisto !
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Luciano Toledo:
9 agosto, 2010 as 16:41

energia
Entrevista
exclusivo
governo
internet
Meio Ambiente
moda
mudanças climáticas
pesquisa
políticos
Prêmio
promoção
Reciclagem
recursos naturais
saneamento
saúde
segurança pública
Sem Categoria
serviços
sociedade
Sua cidade… sua solução
transporte
vídeo extra

Parabéns pelo programa.

Vídeos

Sugiro que procurem a empresa INB (Indústrias Nucleares do Brasil), em Resende, RJ. Eles possuem um trabalho
fantástico sobre reaproveitamento de resíduos orgânicos para produção de adubo orgânico em grande escala. Todo
este produto é utilizado no plantio de espécies florestais nativas da mata atlântica na própria área da INB. O mais
interessante é que o processo de compostagem, aqui chamado de “decompostagem”, é realizado de maneira
estratérgica, totalmente diferenciada das tradicionais “pilhas de compostagem”, num fluxo contínuo chamado de
Decomposição Contínua por Aeração Espontânea.

Posts mais
recentes

Vale um programa… fica a sugestão.
Um abraço e parabéns mais uma vez.
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Simone Diniz da Costa Flôres :

31 agosto, 2010 as 13:31
Parabéns, adorei, como sempre este programa e principalmente porque vi o trabalho da cidade de Montanha, aqui no
ES. Soube do trabalho de coleta seletiva deles em uma palestra. Recentemente com a aprovação da Política
Nacional de Resíduos sugeri a Tv Gazeta (Globo) para fazerem uma matéria no município, pois apenas este dos 78
do Estado tem uma coleta seletiva eficiente. Muito bom
Como outras pessoas tb acho que o supermercado que faz a coleta orgânica eficiente deveria destinar os alimentos
em bom estado para comunidades carentes e até família de catadores, não sei.. mas é muita coisa boa que poderia
alimentar muita gente.
Mais uma vez parabéns!!!
Simone
Vila Velha / ES
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Sacos Valvulados :
3 setembro, 2010 as 16:57
MEUS PARABÉNS PELA MATERIA
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Ana Pires :

7 setembro, 2010 as 09:52
Olá,
Este programa me surpreende cada vez mais. Mas hoje quero falar deste blog maravilhoso. Aqui a gente se informa
também sobre o assunto/tema do programa e outras iniciativas de empresas e alguns municipios, que estão
pensando e agindo em busca de soluções para a destinação do lixo orgânico. Este espaço aqui, de interação, é muito
precioso para pessoas leigas como eu. Numa linguagem simples, a informação é acessível e didática.
Parabéns pelo programa e pelo blog.
Abraços a todos
Ana Pires

http://g1.globo.com/globo-news/cidades-e-solucoes/platb/2010/08/05/lixo-organico-tem-solucao/[22/01/2013 13:58:18]

Temporada de reprises –
Cidades e Soluções
VERÃO 2013: BÚZIOS CIDADE
INTELIGENTE E NOVAS
TECNOLOGIAS NO COMBATE
À DENGUE
Ocupação Social nas
Comunidades Pacificadas
Relíquias do lixo + Lonas
recicladas por detentos
A maior exposição do mundo
sobre as cidades

Arquivos
janeiro 2013
dezembro 2012
novembro 2012
outubro 2012
setembro 2012
julho 2012
junho 2012
maio 2012
abril 2012
março 2012
fevereiro 2012
janeiro 2012
dezembro 2011
novembro 2011
outubro 2011
setembro 2011
agosto 2011
julho 2011
junho 2011
maio 2011
abril 2011
março 2011
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fevereiro 2011
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André Martins :

janeiro 2011

7 setembro, 2010 as 10:53

dezembro 2010

Parabéns pela reportagem.

novembro 2010
outubro 2010

Louvável a iniciativa do carrinho do supermercado feito de plástico reciclável. Ótima a idéia da sacola retornável.
Entretanto o custo de R$ 3,00 ficou com o consumidor, pois o supermercado já embute no seu preço final o custo das
sacolas que embalam normalmente os produtos no caixa. Natural que fosse dado um desconto, por mínimo que seja,
na hora do pagamento das compras pela não utilização das sacolas plásticas, incentivando o uso das retornáveis e
sendo justo com o consumidor. Quanto a jogar no lixo os alimentos ainda próprios para consumo só porque tem
pequenas manchas, totalmente reprovável. O SESC mantém um programa Mesa Brasil que recolhe esses alimentos
e doa a entidades assistenciais que alimentarão os que não podem comprar.

setembro 2010
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fevereiro 2010

agosto 2010
julho 2010
junho 2010
maio 2010
abril 2010
março 2010

Livia:

dezembro 2009
novembro 2009

10 janeiro, 2011 as 08:20

outubro 2009

O programa é excelente! Fico muito triste na cidade onde moro, não haver coleta para lixo reciclavel. Como posso
incentivar a prefeitura a fazer esse tipo de trabalho ou criar postos de coleta para lixo reciclavel e oleo de cozinha?

setembro 2009
agosto 2009
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julho 2009

Celso :

junho 2009

17 janeiro, 2011 as 07:47

maio 2009
abril 2009

VERGONHOSO o procedimento do Sr. Jaime Xavier. Assisti ao programa na TV Globo, no dia 17/01/2011 e ele joga
no lixo um pimentão quase perfeito, apenas com um pequeno machucado, porque seus elitizados clientes não o
querem. Que o consumidor não o compre, não há problema, o problema é que existe um programa do SESC que
recolhe alimentos nesse estado para saciar a fome de entidades sem fins lucrativos, como creches, asilos e
orfanatos.

março 2009
fevereiro 2009
janeiro 2009
dezembro 2008
novembro 2008

Preferir jogar fora diretamente no lixo, sem que se faça uma seleção do que pode ser consumido é desumano e
vergonhoso… Que o Sr. Jaime e outros do mesmo naipe procurem se informar melhor do que acontece no mundo,
parem de pensar apenas que a sociedade, que ele DIZ se preocupar, não são apenas os seus clientes!!!

outubro 2008
setembro 2008
agosto 2008

Diz se preocupar com o planeta e com a sociedade, mas esquece que o programa MESA BRASIL, seleciona, com
critérios estabelecidos por nutricionistas, quais alimentos estão adequados a serem doados, recolhem as doações
com uma frota própria e encaminham para aqueles que não podem escolher apenas os perfeitíssimos itens
destinados aos clientes do Sr. Jaime.

Comentários mais
recentes

Que este pare de enxergar o mundo como apenas o que existe ao seu redor e dos seus clientes.

roca gallery em A maior
exposição do mundo sobre as
cidades

Estou INDIGNADO com o desperdício de alimentos que poderiam ajudar pessoas necessitadas.

Carlos Alberto Francisco em A
maior exposição do mundo
sobre as cidades
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Emilly:

andre lacerda braganca em A
maior exposição do mundo
sobre as cidades

24 abril, 2012 as 09:16
Vocês estão de parabéns

andre lacerda braganca em A
maior exposição do mundo
sobre as cidades
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