
Discussões Urbanas. Gestão
de lixo é difícil em São Paulo

Governo estuda criar outra
usina na Baixada Santista
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● Energia

SP terá 1º incinerador de lixo doméstico
Pioneira no País, usina vai produzir energia e recuperar área ameaçada por risco de explosão e deslizamento em São Bernardo do Campo

Um incêndio
destruiu quatro
carros em uma
oficina, na noite
de terça-feira,
no Jardim Ân-
gela, zona sul.
O prejuízo ao
dono do estabe-
lecimento deve
superar R$ 100
mil. A laje da
oficina e um
quarto na casa
dos fundos fo-
ram danifica-
dos e terão de
ser demolidos.

Fogo
destrói
mais 4
carros

● Áustria
A usina de Viena é uma das mais
modernas da Europa. Tem capa-
cidade para queimar 720 tonela-
das/dia.

● Alemanha
Há duas unidades em Ingolstadt,
que processam 600 toneladas/
dia cada.

● Inglaterra
Em Marchwood, a usina local
incinera 560 toneladas/dia.

● França
Uma das maiores da Europa fica
em Paris, com capacidade para
1,6 mil toneladas/dia.

● Estados Unidos
A maior do país está em Miami e
chega a 4,2 mil toneladas/dia.

5 horas
é o período em que um computa-
dor poderia funcionar com a quei-
ma de um quilo de lixo

24 minutos
duraria um secador de cabelo liga-
do, segundo Associação Brasilei-
ra de Empresas de Limpeza Públi-
ca e Resíduos Especiais (Abrelpe)
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A cidade de São Bernardo do
Campo, na região do ABC pau-
lista, terá a primeira usina de
incineração de lixo doméstico
do Brasil. A estrutura vai ocu-
par a área do antigo Lixão do
Alvarenga, na beira da Repre-
sa Billings, e vai gerar 30 mega-
watts por hora de energia elé-
trica. Ao lado, será criado um
parque e haverá remoção de
parte da população que hoje
mora em cima do antigo lixão,
uma área de risco de explosão
e deslizamentos.

A usina terá capacidade para
receber 1 mil toneladas de resí-
duos domésticos por dia. A ener-
gia gerada – 30 megawatts/hora
– será suficiente para abastecer
diariamente uma cidade de 300
mil habitantes. A obra inclui um
setor de separação dos resíduos
orgânicos e para reciclagem e es-
tá orçada em R$ 220 milhões.

Hoje na cidade de São Paulo
há duas usinas de geração de
energia por meio do lixo, nos
aterros Bandeirantes (zona nor-
te) e São João (zona leste). No
entanto, esses funcionam com
aproveitamento de gás metano

gerado pelos resíduos. A novida-
de é o incinerador de lixo domés-
tico. Existem apenas usinas para
incinerar lixo hospitalar e indus-
trial no País.

“O sistema, além de fazer a
queima da parte do lixo que não
pode ser aproveitada, tem tam-
bém o reaproveitamento de to-
do resíduo possível, até da fra-
ção orgânica”, explica o profes-
sor Elcires Pimenta Freire, da
Fundação Escola de Sociologia e
Política de São Paulo e coordena-
dor do plano de resíduos sólidos
da cidade. O modelo escolhido
mescla tecnologias da Alema-
nha, Holanda e Espanha.

O secretário de Planejamento
Urbano de São Bernardo, Alfre-
do Buso, diz que o edital deve ser
lançado em breve. A expectativa
do prefeito Luiz Marinho (PT) é
que o início da operação seja em
2012. A cidade gasta R$ 14 mi-
lhões por ano para descartar 650
toneladas de lixo por dia num
aterro sanitário no município de
Mauá. Para Buso, os gastos não
serão superiores aos de hoje.

Remediação. A área do bairro
Alvarenga no limite com Diade-
ma abrigou um lixão de 1971 a
2001. No dia 13 de abril, o Estado
lembrou que o bairro tem condi-
ções similares às do Morro do
Bumba, em Niterói, que desli-
zou por causa da chuva e do acú-
mulo do lixo. Em Niterói, 51 pes-
soas morreram. Em São Bernar-
do do Campo, centenas de famí-
lias temem o mesmo destino.

A área de 700 mil metros qua-
drados nunca teve um sistema
de condução dos efeitos colate-
rais do acúmulo de lixo sob a su-
perfície: gases e chorume. O me-
tano também fica preso no solo,
aumentando a cada dia o risco de
explosões. Já o líquido que resul-

ta da decomposição dos resí-
duos vai direto para a Represa
Billings, a 200 metros do local.

O projeto de construção da usi-
na e do parque atende a medida
judicial que condenou as prefei-
turas de São Bernardo e Diade-
ma e os donos do terreno a reme-
diar o problema ambiental. Par-
te das 200 famílias que moram

no terreno será removida.
A prefeitura estima que sejam

necessários R$ 20 milhões para
fazer a canalização de drenagem
dos gases e captação do choru-
me. Os trabalhos devem come-
çar em setembro, com conclu-
são prevista para o fim de 2011.

O ambientalista Virgílio Alci-
des Farias, que defende a desati-

vação do Lixão do Alvarenga,
acredita que a criação da usina é
uma boa notícia. “Está dentro do
que se chama de ação sustentá-
vel. Mas é preciso manter ummo-
nitoramento contínuo e seguir
as normas existentes de contro-
le, principalmente na emissão
de gases.” A prefeitura afirma
que o modelo de usina de São

Bernardo segue as diretrizes es-
taduais para o tratamento térmi-
co de resíduos sólidos.
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O governo de São Paulo prepara
a instalação de uma usina de inci-
neração de lixo na Baixada San-
tista para geração de energia elé-

trica. Segundo a Secretaria de Es-
tado de Saneamento e Energia, a
usina deve ser de grande porte,
com capacidade para queimar

de 400 a 600 toneladas de lixo
diariamente e produzir energia
elétrica a ser utilizada no polo
industrial de Cubatão.

A capacidade total de proces-
samento da unidade será de 1,2
mil toneladas por dia, que de-
vem gerar 26 megawatts/ hora. O
custo estimado da obra é de R$

324 milhões, segundo dados do
governo estadual. Esse empreen-
dimento deve receber dejetos da
Baixada Santista e litoral norte.

A instalação da usina resolve-
ria um problema grave do litoral
paulista, que é a falta de locais
para disposição final para resí-
duos sólidos. Sua construção ain-

da depende, segundo a Secreta-
ria de Saneamento e Energia, da
viabilização econômico-finan-
ceira, já que as condicionantes
ambientais estão resolvidas.

Economia. Em São Bernardo, a
prefeitura escolheu o modelo de
parceria público-privada (PPP)

para a construção da usina.
Segundo o secretário de Plane-

jamento Urbano, Alfredo Buso,
a definição pela construção da
usina por uma PPP tem como ob-
jetivo baixar os custos com a des-
tinação do lixo de São Bernardo.
“A energia elétrica a ser gerada
servirá como receita.” / E.R.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 ago. 2010, Metrópole, p. C8.




