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A IMAGEM DO poema de Manuel 
Bandeira, escrito em 1947, de extrema 
atualidade, é um soco no estômago. Ela 
carrega a síntese de dois flagelos presentes 
na sociedade brasileira: a má disposição 
dos resíduos sólidos em nossas cidades 
e a presença, muitas vezes desesperada, 
de pessoas que sobrevivem do resto do 
consumo alheio. Os lixões a céu aberto, 
extrapolações do pátio de Manuel Ban-
deira, ainda são o destino dos resíduos 
sólidos urbanos na maior parte dos mu-
nicípios brasileiros. Eles recebem 43% 
do volume do lixo domiciliar do País, em 
grande parte aproveitável. 

A disposição dos restos produzidos 
pela população e outras questões que 
envolvem os resíduos de origem domés-
tica, industrial, hospitalar e da construção 
civil acabaram de passar por uma longa 
discussão no Congresso Nacional, com a 
aprovação no Senado, no início de julho, 
da lei que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS). 

Para compreender mais a fundo o 
problema, 'Retrato do Brasil conversou com 
especialistas da área e visitou locais onde 
constatou a dramática situação de milha-
res de pessoas que vivem ainda como o 
"bicho" do poeta Bandeira. 

O riso frouxo e o deboche das amigas 
Tiazinha, Dadivânia e Débora poderia nos 
levar a pensar que garimpar algo de valor 
em meio à podridão, aos gases, aos urubus 
e às moscas não é ofício tão ruim assim. 
Elas parecem encarar o trabalho como 
outro qualquer. Remexem, selecionam, se-
param e vendem o que a sociedade um dia 
descartou. "Nosso lixo é muito rico", diz 
Tiazinha, que trabalha com suas amigas na 
parte mais privilegiada de um lixão, pois 
recebe os resíduos de vários supermer-
cados. Demonstra sua riqueza exibindo 
uma enorme sacola repleta de sacos 





Jelington Azevedo, que trabalha na admi-
nistração do depósito, que é público, mas 
administrado por uma empresa privada, 
explica o que há de controle por ali. Os 
caminhões que chegam carregados são 
pesados para que cada administração 
saiba o quanto deve pagar às empresas 
privadas que fazem a coleta. Mil e tre-
zentos catadores são cadastrados e a 
administração tenta barrar a entrada dos 
que não o são, além de procurar impedir 
a presença de crianças e adolescentes. 
Outros tipos de controle são o da queima 
do gás metano que os resíduos liberam e 
o bombeamento do chorume — líquido 
que se forma a partir da decomposição 
do material orgânico — da lagoa onde é 
recolhido para o topo das montanhas 
de lixo, para evitar que o reservatório 
transborde. 

INSUSTENTÁVEL 
Os lixões e aterros inadequados, como 
o da Estrutural, talvez sejam a evidência 
mais aguda do crescente desafio imposto 
pelo lixo. Crescente também é a geração 
de resíduos. Só a produção de resíduos 
sólidos urbanos, o lixo proveniente das 
residências e da limpeza dos lugares pú-
blicos das cidades, chegou a 57 milhões de 
toneladas em 2009, volume 7,7% maior 
do que o do ano anterior. 

O modelo de desenvolvimento e os 
padrões de consumo e desperdício da 
população têm sido fatores determinantes 
para o aumento do descarte — composto, 
em grande parte, por material ainda to-
talmente aproveitável. Luiz Moraes, pro-
fessor do Departamento de Engenharia 
Ambiental da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), está muito envolvido com 
as questões dos resíduos sólidos e acaba 
de concluir um trabalho cujo objetivo é 
auxiliar o governo federal a estabelecer 
metas para a cobertura dos serviços da 
gestão de lixo no País. Ele diz que, mesmo 
se acabássemos com os lixões, dispondo 
tudo adequadamente em aterros sanitá-
rios, essa seria uma solução isolada e certa-
mente insustentável. O encaminhamento 
correto para os desafios do lixo passa, 
segundo Morais, pela revisão da lógica da 
produção e consumo de bens, por uma 
busca pela menor geração de resíduos 
e pelo reaproveitamento exaustivo dos 
materiais descartados. 

A posição do professor não é uma opi-
nião isolada. Tanto é que a lei que institui a 
PNRS é baseada nesse ponto de vista. Ins-
pirada nas diretrizes da União Européia, 

A lei é abrangente. Além do lixo 
produzido e recolhido nas casas e lo-
gradouros das cidades — os chamados 
resíduos sólidos urbanos (RSU), de 
responsabilidade do poder público —, a 
PNRS trata da gestão dos resíduos dos 
serviços de saúde (RSS), resíduos da 
construção e demolição (RCD), resíduos 
industriais (RI) e dos resíduos produzidos 
em portos, aeroportos e fronteiras, todos 
descartes de responsabilidade do gerador. 
A lei vai exigir de todos, poder público 
e empresas privadas, planos de gestão 
integrada dos resíduos que contemplem 
suas diretrizes. 

"O importante é que a PNRS con-
ceitua o que é resíduo e o que é rejeito", 
diz Silvano Costa, secretário nacional de 
Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
"Resíduo é tudo o que é desprezado nos 
processos de produção e consumo e que é 
passível de reutilização ou reciclagem. Re-
jeito é o que não pode ser mais reciclado e 
tem que ser disposto de forma adequada 
para não agredir o ambiente. E a lei diz 
que você deve encaminhar para aterro 
apenas o que é rejeito, o que já garantiria 
uma maior sobrevida dos aterros, que 
hoje estão cheios de resíduos", explica. 

Costa faz uma síntese da situação da 
gestão de RSU no País, a parte mais vo-
lumosa dos resíduos. "O Brasil tem uma 
ótima cobertura de coleta, com mais de 
97% da população urbana contemplada 
com o serviço. E tem uma péssima dis-
posição, com lixões em pelo menos 59% 
dos municípios e um baixíssimo índice de 
reciclagem", diz. 

A síntese produzida pelo secretário é 
muito útil para a interpretação dos inú-
meros dados que, ao longo do tempo, são 
apresentados pelas diversas metodologias 
das pesquisas sobre resíduos sólidos rea-
lizadas no Brasil. O mais amplo levanta-
mento, que reúne informações dos mais 
de 5,5 mil municípios brasileiros, está de-
fasado em dez anos. E a Pesquisa Nacio-
nal de Saneamento Básico (PNSB 2000), 
feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Sua atualização é 
esperada para o segundo semestre deste 
ano. Há a Pesquisa Nacional de Amostra 
Domiciliar (Pnad), feita anualmente pelo 
IBGE, que traz dados específicos sobre 
a coleta de RSU. São estes que apontam 
para a quase universalização da coleta de 
lixo, que, dentre os quatro tipos de servi-
ços de saneamento básico (os demais são 
abastecimento de água, coleta de esgoto 
e drenagem de águas pluviais urbanas), 
foi o que mais cresceu nos últimos anos. 
O percentual de pessoas em domicílios 
urbanos atendidas pela coleta direta ou 
indireta passou de 80% em 1992 para 
97,6% em 2007. 

SUJEIRA APARENTE 
A coleta é a etapa do tratamento dos resí-
duos mais simples e barata e o serviço de 
saneamento básico menos complicado e 
dispendioso. Costa diz que, além desses 
fatores, a evolução da coleta se deve à 
pressão da população a respeito da apa-
rência de limpeza da cidade. "O prefeito 
sabe que uma cidade suja é uma cidade 
malvista", diz. 

Segundo o secretário, essa pressão 
ainda não é tão forte em relação à cor-
reta disposição dos resíduos, já que as 
pessoas tendem a achar que, uma vez fora 
de suas vistas, o problema do lixo está 
resolvido. Além desse aspecto subjetivo, 
fatores objetivos, como os altos custos do 
serviço, a falta de política nacional e de 
planejamento municipal, são limitações 
reais para que o poder público dê conta 
do desafio. 

Pelos dados existentes, há duas formas 
de quantificar a correta disposição dos 
resíduos sólidos urbanos. Na questão da 
infraestrutura, a maioria dos municípios 
brasileiros ainda encaminha os resíduos 
para aterros controlados e para lixões, 
soluções consideradas inadequadas por 
não protegerem o meio ambiente e a 
saúde pública. Em termos de volume, 
no entanto, a maior parte dos resíduos 
coletados tem disposição adequada. • 



As soluções encontradas por boa parte 
das grandes cidades passam pela expor-
tação de RSU para municípios vizinhos 
e pela crescente utilização dos serviços 
de aterros privados. Esse é o caso de São 
Paulo, que, tendo saturado seus dois ater-
ros públicos nos últimos anos, manda 15 
toneladas de RSU diarias para dois ater-

ros privados fora do município, o maior 
deles localizado na vizinha Caieiras, da 
Essencis Soluções Ambientais, empresa 
ligada à construtora Camargo Corrêa. 
Dos nove aterros que existem na Região 
Metropolitana de São Paulo, somente dois 
são públicos. 

Em Belo Horizonte, com o esgota-
mento do aterro municipal em 2006, a 
cidade passou a enviar os resíduos para 
um aterro em Sabará pertencente à Vital 
Engenharia Ambiental, do grupo Queiroz 
Galvão. 

Porto Alegre também está entre as 
cidades que exportam seu lixo, delegado, 
neste caso, à Sil Soluções Ambientais, na 
cidade de Minas do Leão, a 80 quilôme-
tros da capital gaúcha — o local recebe 
resíduos de vários outros municípios, 
reunindo 34% do lixo do estado. Essa ten-
dência tem sido seguida não só por outras 
capitais, como Recife, Salvador e Vitória, 
mas também por cidades de médio porte. 
São também muitos os aterros municipais 
entregues à gestão privada. 

CONFLITO DE INTERESSES 
"Ante a crescente pressão social, legislati-
va e até mesmo judicial pela adequação da 
destinação de resíduos, a iniciativa privada 
identificou uma nova oportunidade de 
negócios e passou a investir nesse setor", 
diz Carlos Roberto Silva Filho, diretor-
executivo da Abrelpe. 

Esse tipo de solução, no entanto, não 
tem sido acompanhada por ações que 
contemplem a minimização da geração 
de resíduos, seu reúso, assim como a 
implantação de programas convincentes 
de reciclagem. Além disso, a entrada da 
iniciativa privada no setor, que ganha por 
tonelada coletada e disposta, carrega em 
si um conflito de interesse com as ações 
mais sustentáveis que diminuiriam o vo-
lume de material e, consequentemente, o 
faturamento das empresas. 

O avanço da iniciativa privada nessa 
área, no entanto, tem se dado no rastro 
da má atuação dos gestores públicos, a 
maioria despreparada financeira, técnica 
e institucionalmente. Devido a essa falta 
de preparo, não são raros no Brasil os ca-
sos de aterros sanitários, implementados 
com verbas públicas, que voltaram a ser 
lixões. "Ao contrário de um edifício, ou 
uma ponte, o aterro sanitário não é uma 
obra acabada", diz a engenheira sanitária 
Kátia Campos, especialista em resíduos 
sólidos. "Ele vai sendo construído à 
medida que os resíduos vão chegando 





O pedido da catadora parece uma 
resposta à iniciativa do Ministério Público 
da Bahia, que tenta acabar com o lixão de 
Serrinha e de muitas outras cidades baianas. 
Em 2007, o MP BA adotou o combate aos 
lixões como uma das metas de seu Planeja-
mento Estratégico e fez um levantamento 
da situação da disposição de RSU nos 417 
municípios do estado. Foram detectados 
438 pontos de disposição irregular, entre 
os quais vários aterros sanitários em más 
condições. Dos 326 pontos que tiveram 
uma avaliação padronizada, 84,7% eram 
lixões. Esse levantamento e a elaboração de 
laudos técnicos subsidiaram as ações dos 
promotores de Justiça de Meio Ambiente, 
que propuseram às prefeituras uma série de 
procedimentos para adequar a disposição 
de RSU. De 2007 a 2009 foram assinados 
74 Termos de Ajustamento de Conduta 
(TACs), instrumentos extrajudiciais que 
estabelecem uma série de ações para a 
adequação do tratamento dos resíduos e, se 
não cumpridos, assumem a força de deci-
são judicial. Além disso, o MP entrou com 
95 ações civis públicas, duas ações penais 
públicas e quatro representações criminais 
contra administrações municipais. 

CONSÓRCIO NO AGRESTE 
Os resultados do esforço, porém, são 
ínfimos. Uma avaliação feita em 2009 
mostrou que 92% dos TACs firmados 
pelas prefeituras foram descumpridos 
total ou parcialmente, numa evidência 
de que restrições de natureza política, 
orçamentária e técnica superam a pressão 
judicial. Em Serrinha, o MP propôs um 
TAC em 2008, mas a prefeitura se recusou 
a assiná-lo, alegando falta de recursos. O 
MP abriu então uma ação civil pública. A 
nova administração negocia, sob orien-
tação da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano do governo estadual, a formação 
de um consórcio com quatro municípios 
da região para que se construa um aterro 
compartilhado. 

Há também, no interior brasileiro, 
entre as pequenas cidades, casos que 
contrariam a tendência geral. Lajedo, no 
agreste pernambucano, destoa totalmente 
dos dados relativos à disposição de RSU 
no Nordeste, região que reúne 51% dos 
1,7 mil lixões do País e onde 67% dos 
resíduos coletados ainda são dispostos 
de maneira inadequada, segundo dados 
da Abrelpe. 

Em Pernambuco, apenas 14 dos 184 
municípios do estado têm aterros sanitá-
rios — Lajedo é um deles. A iniciativa de 

implantar o aterro em Lajedo partiu do 
engenheiro Abelardo da Matta Ribeiro 
que, em 2001, de posse de um edital do 
governo federal que oferecia recursos 
do Fundo Nacional de Meio Ambiente, 
foi de porta em porta nas prefeituras do 
agreste oferecendo seus serviços para 
elaborar uma proposta técnica e financeira 
do projeto, implantar o aterro na cidade e 
coordenar seu funcionamento posterior. 

No Nordeste estão 
51% dos lixões do 
País, nos quais são 
depositados 67% 
do lixo da região 

A prefeitura de Lajedo topou, in-
vestindo 51% dos 810 mil reais usados 
para a elaboração de um plano de gestão 
integrada de resíduos sólidos para o 
município na recuperação da área do 
antigo lixão e na sua transformação em 
aterro sanitário. Hoje, a administração 
municipal obtém do governo estadual 
dinheiro suficiente para a manutenção 
do aterro por meio de repasses de um 
programa que destina recursos extras do 
Imposto sobre Operações de Circulação 
de Mercadorias e Prestações de Serviços 
(ICMS) para prefeituras com ações na 
área ambiental. Agora, o aterro público 
de Lajedo está se preparando para receber 
também os resíduos da pequena Ibirajuba, 
que tem população urbana de apenas 2,6 
mil habitantes. 

Para tanto, as duas cidades estão ce-
lebrando um consórcio. A prefeitura de 
Lajedo, orientada por Abelardo, impôs 
à vizinha uma série de condutas, como 
a criação de um conselho municipal de 
meio ambiente, o desenvolvimento de 
um plano integrado de gestão para RSU, 
a destinação adequada dos resíduos de 
serviço de saúde e a implantação de coleta 
seletiva dos resíduos. 

Em Lajedo, porém, ainda falta im-
plantar uma política consistente de 
reciclagem de materiais. Outro desafio é 
a educação da população que, como diz 
um comerciante local, "mesmo diante de 
uma lixeira, ainda faz questão de jogar 
lixo na rua". 

Mesmo com os impasses para a adoção 
de medidas de redução de resíduos e de 

programas de reciclagem, de certa forma 
a iniciativa do município pernambucano 
antecipa vários itens previstos na PNRS, 
como a elaboração de um plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos e a 
formação de consórcios para a resolução 
de problemas de disposição, sobretudo 
nas pequenas cidades. 

Não faz nem cinco anos que especialis-
tas ligados a questões, do saneamento bá-
sico e gerenciamento de resíduos sólidos 
no Brasil vêm mudando sua maneira de 
pensar a implantação de aterros sanitários. 
Segundo Silvano Costa, há alguns anos 
vigorava a idéia de que cada cidade deveria 
ter e gerenciar o seu próprio aterro. Dian-
te da evidente dificuldade dos pequenos 
municípios, a aposta agora é na regionali-
zação e na cooperação intermunicipal por 
meio de consórcios públicos. 

COBRANÇA DE TARIFA 
Para experimentar essa orientação na 
prática, o MMA se antecipou à PNRS e 
firmou convênios com 18 estados para a 
realização de estudos de regionalização 
para a gestão de RSU. Os trabalhos come-
çaram em 2007, junto ao programa de re-
vitalização da bacia do rio São Francisco, 
contemplados com recursos do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC). A 
partir daí, foi conformado um conjunto 
de consórcios para o gerenciamento 
de RSU e ficará a cargo da Companhia 
de Desenvolvimento dos Vale do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf) a 
realização das obras, com recursos do Mi-
nistério da Integração Nacional. "Neste 
momento, a Codevasf está fazendo os 
projetos básicos e executivos das unidades 
de 13 consórcios prioritários que preveem 
a eliminação dos lixões, a implementa-
ção de aterros sanitários, de galpões de 
triagem dos resíduos recicláveis e de 
compostagem dos resíduos orgânicos, 
ou seja, de todas as unidades necessárias 
para o manejo adequado dos resíduos 
sólidos", diz Costa. 

Segundo o secretário, essa estrutura, 
uma vez montada, tem que ser viabilizada 
com recursos provenientes da cobrança 
pelo serviço. "Não é fácil convencer o 
cidadão de que vai ter que pagar e nem o 
prefeito de que vai ter que cobrar", diz. 
"Mas é com a tarifa e com os incentivos, 
como o ICMS ecológico, que toda essa 
estrutura vai ser mantida". 

Governo e iniciativa privada concor-
dam que o gasto com o tratamento de lixo 
no Brasil é baixo e insuficiente. Segundo 





Costa, do MMA, concorda que é 
necessário aumentar a formalização no 
setor, mas defende o papel dos catadores. 
"Apenas 3% do material reciclado no 
Brasil é recolhido por meio de programas 
de prefeituras. O resto é feito de maneira 
informal, sobretudo pelos catadores", diz. 
Segundo ele, é por reconhecer que nos 
últimos 20 anos os catadores têm sido 
o motor da reciclagem no Brasil, que o 
governo federal aposta nesse grupo para 
expandir o serviço. Tanto que a PNRS é 
explícita ao indicar que os serviços muni-
cipais de coleta seletiva e triagem devem 
privilegiar a mão de obra e organização 
de catadores. O desafio, segundo Costa, é, 
de fato, formalizar a prestação desse ser-
viço, garantir uma remuneração mínima 
aos trabalhadores e encontrar o melhor 
modelo de gestão. 

APOIO AOS CATADORES 
Na sede do Movimento Nacional de Ca-
tadores de Recicláveis (MNCR), em São 
Paulo, o dirigente Roberto Laureano dá 
sua versão do que considera "o modelo 
redondo". "O melhor modelo é o que 
paga pelo serviço prestado. Os catadores 

fazem a coleta, desenvolvem o processo 
de triagem e pré-reciclagem, e a prefeitura 
paga pelo serviço prestado baseada na 
tonelada de material recolhido. E paga 
para a cooperativa", diz Laureano, que 
reconhece que o nível de organização dos 
catadores ainda é muito baixo. 

Segundo o MNCR, há no Brasil cerca 
de 800 mil catadores, dos quais apenas 100 
mil são vinculados a cooperativas. Entre 

"Atualmente, as cooperativas em melhor 
situação, nível 1, representam apenas 7% 
das filiadas ao MNCR e reúnem uma pro-
porção ainda menor de catadores, 4%. Já 
no extremo oposto estão 35% dos grupos 
ainda desorganizados, em que atuam 72% 
dos catadores associados ao MNCR, em 
estado de precariedade absoluta", registra 

o estudo. 
Segundo Laureano,, com o baixo nível 

de organização, é difícil para os catadores 
aproveitarem as oportunidades conquis-
tadas nos últimos tempos. Em 2003, o 
Ministério do Trabalho reconheceu pela 
primeira vez a categoria na Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO). Em 
2007, foi aprovada a Lei do Saneamento 
Básico (Lei Federal n° 11.445/07), que 
dispensa a licitação para a contratação 
de cooperativas de catadores pelas pre-
feituras. Há um decreto que determina a 
doação de material reciclável produzido 
em órgãos federais para as cooperativas. 
Uma medida provisória determinou a 
redução do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) para as indústrias 
que comprarem matéria-prima reciclada 
de cooperativas. E há, desde 2006, linhas 



de financiamento do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) para a compra de equipamen-
tos. No campo simbólico, o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva prestigiou os 
catadores comparecendo a seus encontros 
de final de ano em São Paulo. 

INSPIRAÇÃO EUROPEIA 
A reivindicação para que os catadores 
passem a receber pelos serviços prestados 
foi amadurecida durante a crise financeira 
mundial, iniciada em 2008, que causou 
forte queda do valor dos recicláveis, 
comprometendo a remuneração dos tra-
balhadores No início deste ano, o MMA 
encomendou ao Instituto de Pesquisa 
Econômicas Aplicadas (Ipea) um estudo 
sobre as perdas que o País tem por não 
reciclar o material que vai para o lixo. Em 
maio, o Ipea apresentou o texto "Paga-
mento por serviços ambientais urbanos 
para gestão de resíduos sólidos", que 
estima que o Brasil perca 8 bilhões de re-
ais por ano por não reciclar devidamente 
cinco tipos de materiais: aço, alumínio, 
celulose, plástico e vidro. 

O trabalho indica que um programa de 
pagamento por serviço ambiental urbano, 
que remunere os catadores, acompanhado 

' de toda a gestão integrada prevista na 
PNRS, pode reverter o quadro de mau 
aproveitamento dos recicláveis. Serviço 
ambiental urbano é definido como um 
tipo de atividade laboral que, realizada 
nas cidades, contribui para a melhora de 
sua qualidade ambiental ou a diminuição 
de seus impactos negativos. 

Laureano, Costa e outros especialistas 
ouvidos por Retrato do brasil acreditam 
que os catadores "estão num novo mo-
mento", que se segue ao processo de 
resgate de cidadania e reconhecimento 
de seu trabalho pelo qual passam desde 
a década de 1990. Agora seria preciso 
superar os impasses de organização e 
baixa produtividade para que os serviços 
de coleta e aproveitamento dos materiais 
avancem, visto que a PNRS estabelece 
explícita prioridade da reciclagem so-
bre ações de descarte dos resíduos em 
aterros. 

A lei que institui a PNRS foi alvo de 
debates e disputas ao longo dos 20 anos 
de sua tramitação e acabou aprovada 
com 58 artigos organizados em quatro 
títulos. O primeiro traz as definições de 
itens necessários para a sua aplicação, 
como destinação, disposição, gestão 
integrada e logística reversa. A gestão 

integrada se* define por um conjunto de 
ações para gerir os resíduos que leve em 
conta as questões políticas, econômicas, 
ambientais, culturais e sociais. Segundo 
essa definição, é evidente que não basta 
acabar com os lixões sem pensar, por 
exemplo, no destino da catadora Maria 
Alice, de Serrinha. 

A logística reversa é definida pelas 
ações que viabilizam a coleta e restituí-

A incineração do 
lixo para a 
produção de 
energia assanha 
as empresas 
ção dos resíduos às indústrias, para seu 
reaproveitamento na cadeia produtiva. 
Esse ponto, que será importante alvo de 
regulamentação posterior, certamente 
implicará custos para as empresas. O 
texto cita seis tipos de produtos que, 
obrigatoriamente, devem ser recolhidos: 
pneus, agrotóxicos (embalagens e resídu-
os), óleos lubrificantes, pilhas e baterias, 
lâmpadas fluorescentes, eletroeletrônicos 
e embalagens de vidro e plástico. 

O segundo título traz artigos, como o 
8o, que descrevem os instrumentas para 
o cumprimento da lei, entre os quais se 
destacam os planos de resíduos sólidos, 
que devem ser elaborados! e cumpridos 
por estados e municípios; a coleta sele-
tiva; o incentivo à ação das cooperativas 
de catadores envolvidas no processo; e a 
criação de consórcios entre municípios. 

O artigo 9o, inspirado nas diretrizes 
europeias, determina a hierarquia das 
ações a serem realizadas na gestão dos 
resíduos sólidos: não geração, redução 
da produção, reutilização, reciclagem, 
tratamento dos resíduos sólidos e, final-
mente, a disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos. 

A lei foi definitivamente aprovada pelo 
Senado no início de julho. O senador 
César Borges (PR-BA) foi o relator da 
matéria em três comissões da casa. Ao 
tratar o texto que veio da Câmara dos 
Deputados, fez quatro supressões e, em 
pelo menos uma delas, parece ter cedido 
ao lobby das empresas de gestão ambiental, 
justamente no artigo 9o, considerado um 
dos pilares da PNRS. 

No parágrafo primeiro do artigo 
9o, quando tratava da possibilidade de 
adoção do processo de incineração dos 
resíduos com recuperação energética 
(produção de energia elétrica), o texto 
destacava que tal alternative seria válida 
"após se esgotarem todas às possibili-
dades de gestão". Borges retirou esse 
trecho, pois, segundo seu assessor técni-
co, "estava criando insegurança jurídica 
para as empresas interessadas em investir 
em incineradores no Brasil". "Diversas 
entidades empresariais do setor pediram 
esse ajuste", disse o assessor. 

Autoridades do MMA, porém, que 
pressionavam para a aprovação integral 
do texto, minimizaram a mudança, dizen-
do que a primazia da reciclagem sobre os 
outros destinos possíveis dos resíduos é 
garantida no caput do artigo 9o. 

DISPUTA PELOS RESÍDUOS 
De qualquer forma, há tempos que a 
incineração tem sido vista como uma 
nova oportunidade de negócios para as 
empresas de gestão ambiental no Brasil, 
devido a seu alto grau de especialização 
e alto custo de implantação, que restrin-
gem o mercado a poucas fornecedoras. 

F "Nossa empresa tem vocação para lidar 
com tecnologia, o que nos interessa é a 
destinação final do lixo", disse Newton 
Azevedo, vice-presidente da Associação 
Brasileira de Infraestrutura e Indústrias 
de Base (Abdib) e executivo da área de 
Engenharia Ambiental da Odebrecht, a 
respeito da incineração, ao diário Valer 
Econômico. 

Esse tratamento é baseado na com-
bustão dos resíduos e, por isso, precisa 
de um rigoroso controle da emissão de 
gases poluentes gerados. Defensores da 
tecnologia divulgam seus avanços, que a 
fez aceitável em vários países europeus. 
Ainda assim, devido a seus altos custos, 
há controvérsias sobre sua segurança e 
mesmo sobre sua conveniência no País. 
Além disso, há o temor, por parte dos 
defensores da reciclagem, de que a difu-
são da incineração vá demandar muito 
material reciclável — cuja queima gera 
energia o que daria um fim ao material 
reaproveitável. 

Como se vê, a questão dos resíduos só-
lidos é complexa e de grande emergência 
ambiental e social, além de atrair grandes 
interesses econômicos. Isto leva a crer 
que Tiazinha e suas amigas do "Lixão da 
Estrutural" têm razão quando dizem que 
"o nosso lixo é muito rico". 

Text Box
Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 37, p. 24-35, ago. 2010.




