Quênia>

A saga das

sandálias de borracha

Lixo trazido pelas correntes oceânicas na costa africana
é reciclado e transformado em matéria-prima de artesãos
e fonte de renda para populações carentes
TEXTO e fotos Cleber Bonato

As águas do Oceano Índico trazem
toneladas de lixo às praias de
Kiwayu, no Quênia, principalmente
sandálias de borracha
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Manguezais, recifes e praias da reserva marinha queniana
tornaram-se depósitos de lixo carregado pelo mar

S

andálias de borracha – um mar delas –
por toda parte. Elas chegam aos milhares
na costa ocidental africana, trazidas
pelas correntes marítimas do Oceano
Índico de lugares distantes como Japão,
Indonésia, Malásia e China. Nas ilhas, elas são
uma “praga” que atrapalha os pescadores e a postura das tartarugas que constroem seus ninhos
nas praias paradisíacas e ali depositam seus ovos.
O lixo também sobra no Índico e, pela ação das
correntes marítimas, chega às costas do Quênia,
das ilhas Seychelles, de Moçambique e da Somália.
Mas nas pequenas ilhas do arquipélago queniano
de Lamu estão se tornando a matéria-prima de

artesãos, além de fonte de renda da maior favela
de Nairóbi, capital do país.
Resolvemos conhecer de perto o FlipFlop
Project (sandálias de borracha em inglês) divulgado em documentário (FlipFlop Story) por dois
produtores da ilha de Lamu e nos preparamos para
ir até Kiwayu, onde, em 2005, foi estabelecida a
primeira comunidade de catadoras de sandálias
e artesãs. A ilha faz parte da Reserva Marinha de
Kiunga, uma área protegida de 250 quilômetros
quadrados composta de manguezais, recifes de
coral e uma rica biodiversidade marinha. Ficamos
hospedados no campo comunitário, gerido pela população local e construído com o dinheiro recebido

Material suja as praias e
prejudica a vida marinha.
Crustáceos, tartarugas
e peixes são ameaçados
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com o documentário. O lugar de praias tentadoras
seria de fato uma atração turística se não fosse a
proximidade de uma das zonas mais perigosa do
continente africano, onde piratas somalis costumam atacar os navios vindos do Mar Vermelho.

O início do projeto

A bióloga Julie Church teve a ideia de aproveitar o plástico
e a borracha das sandálias para gerar renda aos artesãos

Durante anos, a bióloga queniana Julie Church
trabalhou em um projeto de conservação de tartarugas marinhas da organização não-governamental
WWF na ilha de Mongo Sheriff, reserva de Kiunga.
No contato com a comunidade vizinha de Kiwayu,
ela percebeu que as crianças costumavam aproveitar as sandálias e outros objetos retirados do lixo das
praias para criar aviões, barcos e outros brinquedos,
juntando as peças com os espinhos das árvores. “Eu
percebi que dali podia sair alguma coisa imaginativa, artística e inspiradora”, explica a bióloga. Ela
também estava atrás de uma fonte de renda para a
população, com a atenção voltada para o potencial
representado pela quantidade impressionante de
plástico existente nas praias.
Julie encorajou as crianças a criar animais marinhos, como tartarugas, baleias e golfinhos, ao mesmo tempo em que ensinava sobre meio ambiente.
A bióloga também ajudou a comunidade a vender
esses produtos. O próximo passo foi conseguir
uma encomenda da sede da WWF na Suíça de 20
mil chaveiros com figuras de animais, feitos desse
material. Foi o início do projeto que incluía também

Crianças fazem brinquedos com o material encontrado nas praias: ideia serviu de inspiração para o aproveitamento das sandálias

a preocupação com a proteção do meio ambiente.
“Nós sabíamos que era preciso fazer alguma coisa”,
recorda Julie. “A borracha das sandálias é indestrutível e acabava com a beleza natural das praias.”
Aos poucos, as mulheres foram estimuladas
a participar do empreendimento, que passou a
incluir cortinas de pedaços de plástico colorido
e joias vendidas nos mercados de Nairóbi. “O
dinheiro obtido era reinvestido na comunidade,
enquanto o lixo começava a ser retirado das
praias”, conta Julie. Com apoio de outro queniano, Tahreni Bwanaali, a iniciativa ganhou força
e se transformou em uma sociedade. Em 2005,
nascia a UniquEco, não mais uma ONG, mas um
negócio com orientação de design para dezenas de
moradores de Kiwayu e Mongo Sheriff, onde as
tartarugas costumam depositar seus ovos.

Fomos convidados a visitar o vilarejo de
Kiwayu, onde as mulheres muçulmanas de vestidos coloridos e cabeças cobertas, como manda
a religião, nos receberam em suas casas, algumas
de pau a pique, outras de cimento. As casas
mais modernas foram construídas graças à renda
da UniquEco, que deu uma oportunidade de
melhoria para a população. A empresa compra o
material e emprega uma equipe de duas dezenas
de artesãs que transforma o borracha em produtos. Ficamos impressionados com a habilidade
das mulheres em criar flores, borboletas e abelhas
em pouco tempo e, mais ainda, pela destreza com
que obtinham pequenos retalhos redondos ou
compridos das sandálias, que depois se tornavam
peças de cortinas coloridas exportadas para várias
partes do mundo.

Nas mãos do
artesão, objetos
inspirados na
biodiversidade e na
cultura africanas
têm como
origem o lixo
levado pelo mar
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O perigo do lixo marinho

"Daquilo poderia sair
alguma coisa artística
e imaginativa",
pensou a bióloga

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente,
o plástico representa 90% de todo o lixo flutuante nos oceanos, sendo
a causa de morte de mais de um milhão de aves marinhas todos os
anos, bem como de mais de 100 mil mamíferos marinhos. Rolhas,
isqueiros e escovas de dentes já foram encontrados nos estômagos de
aves mortas, que os engolem pensando tratar-se de comida. Além de
lixo frequente, o plástico demora a se decompor: estudos no noroeste
do Oceano Atlântico mostraram a existência do material em plâncton
de mais de 30 anos. “O lixo marinho é sinal de um problema maior: o
uso e a persistente má administração dos recursos naturais”, afirmou o
diretor-executivo do Pnuma Achim Steiner. “Sacos plásticos, garrafas e
outros resíduos nos oceanos e mares poderiam diminuir drasticamente
com uma melhor administração e redução do lixo, bem como por
iniciativas de reciclagem.”
Porções do oceano com grande concentração de plásticos descartados
são resultado do movimento das correntes marítimas (veja abaixo).
O mais conhecido desses “lixões”, que já foi chamado de Grande
Mancha de Lixo do Pacífico, fica entre o Havaí e a Califórnia e foi
descoberta pelo americano Charles Moore, que criou a Fundação de
Pesquisa Marinha Algalita para divulgar o problema. Por influência dos
ventos das monções, as correntes do norte do Oceano Índico correm
em direção à África e muito do material jogado fora nos países asiáticos
vai parar no continente.
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Zonas de refluxo
de água fria

Corrente fria

Corrente quente
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“O negócio para as mulheres da ilha é visto
como o futuro para seus filhos, pois são eles
que devem continuar o trabalho e graças a isso
o programa funciona”, diz Julie. Aproveitamos
para visitar também a outra sede do negócio em
Nairóbi, onde o material recebe ornamentos e
adquire um design diferente antes de ser também
exportado. A expansão da UniquEco foi resultado
do sucesso do empreendimento. “No começo,
imaginamos que seria possível apenas vender o
produto feito pelas comunidades de Lamu”, explicou Tahreni. “Mas, diante do potencial do negócio
da reciclagem, depois de seis meses, percebemos
que teríamos de produzir mais.”

Depósito de sandálias do estúdio
em Nairóbi: matéria-prima
descartada pela população
muito longe dali não falta para
sustentar o negócio

Lixo reciclado
Nasceu assim, em 2006, o Estúdio Marula,
que emprega cerca de 50 pessoas, criando objetos
como espelhos com detalhes em plástico, feitos
com a orientação do artista James Ongili. Foi dele
a proposta de aproveitar a comunidade de Kibera,
a maior favela de Nairóbi, onde vive seu irmão.
Dessa forma, a empresa poderia dar uma oportunidade para a enorme população desempregada e
ajudar a despoluir o terreno. Matéria-prima não
faltava: desde a sua criação, em 2005, calcula-se
que a UniquEco já reciclou quase 60 toneladas
de borracha ou 175 mil sandálias. Só em Kibera,
por mês, os participantes do projeto chegam a
recolher 600 quilos de sandálias.
Nas mãos habilidosas de artesãos como
Sammy Okengo, esse material se transforma em
objetos ornamentados e obras de arte. Também
ganha destaque internacional: a UniquEco recebeu a encomenda de esculpir dois animais – uma
baleia e uma girafa. A primeira, chamada Mfalme,
foi uma proposta da Sociedade Mundial de Proteção dos Animais e do Secretariado para uma Nova
Parceria para o Desenvolvimento da África, para
ajudar a proteger as baleias. A segunda, Twiga,
é uma espécie de “embaixadora” da reciclagem,
tendo viajado por vários países europeus. Até
janeiro de 2009, ela estava no Palais des Nations,
em Genebra, a sede das Nações Unidas na Suí
ça. Rodando pelo mundo – e não nos oceanos
– o que antes era poluição chama atenção para
os benefícios da reciclagem e a importância de
conservar os ambientes marinhos.
Veja mais fotos sobre o Quênia no site
www.horizontegeografico.com.br
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