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O Projeto de Lei 1991/07, que
instituiu a Política Nacional
de Resíduos Sólidos, ficou
parado no Congresso Nacio-
nal por 18 anos. A demora
ocorreu por conta de uma
série de emendas recebidas
ao longo dos anos e da falta
de consenso entre represen-
tantes dos setores público e
privado. A aprovação do PL
no Senado ocorreu em julho
de 2010 e, em dezembro, ele
foi regulamentado pelo en-
tão presidente, Luiz Inácio
Lula da Silva. A lei agora está
em fase de estruturação.
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● Um desmoronamento de lixo
do aterro sanitário Pajoan, em
Itaquaquecetuba, por volta das
11 horas de ontem, assustou mo-
radores da região. Cálculos preli-
minares feitos por técnicos da
Cetesb indicam que aproximada-
mente 450 mil toneladas de lixo,
misturado com terra, escorrega-
ram de um dos taludes do aterro,
atingindo a Estrada do Ribeiro –
onde formaram pilhas de mais
de 12 metros de altura – e chega-
ram às margens do córrego Ta-
boãozinho.

Os bombeiros estavam no lo-
cal, mas afirmaram não ter infor-
mações sobre vítimas. A Cetesb
diz monitorar a contaminação do
córrego por chorume e as condi-
ções de estabilidade da parte do
aterro não atingida pelo acidente.
O local recebia resíduos de Mogi
das Cruzes, Poá, Suzano, Ferraz
de Vasconcelos, Itaquaquecetu-
ba, Arujá, Salesópolis e Biritiba
Mirim. Por exigência da Cetesb, a
área passava por obras de reade-
quação do aterro. / AFRA BALAZINA
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Lei de resíduos
demorou a sair

Lixo desmorona
em aterro em
Itaquaquecetuba

Brasil aumenta em 6,8% geração do
lixo, mas coleta seletiva cresce só 1,6%
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Inadequado. Deslizamento de lixo de um aterro em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, cobre trecho de uma rua no Jardim Lucinda, na periferia da cidade
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Andrea Vialli

A geração de lixo está em cres-
cimento no Brasil, mas tanto a
correta destinação desses resí-
duos quanto os programas de
coleta seletiva não avançam na
mesma proporção. Em 2010, o
País produziu 195 mil tonela-
das de resíduos sólidos por
dia, um aumento de 6,8% em re-
lação a 2009, quando foram ge-
radas 182.728 toneladas.

Ao longo de 2010, o montante
chegou a 60,8 milhões de tonela-
das de lixo. Dessas, 6,5 milhões
de toneladas não foram
coletadas e acabaram em rios,
córregos e terrenos baldios. Do
total de resíduos produzidos,
42,4%, ou 22,9 milhões de
toneladas/ano, não receberam
destinação adequada: foram
p a r a l i x õ e s o u a t e r r o s
controlados (que não têm
tratamento de gases e chorume).

Os programas de coleta
seletiva também não avançaram
na mesma medida: dos 5.565
municípios brasileiros, 3.205
possuem alguma iniciativa de
coleta seletiva. Em 2009, eram
3.152 – uma alta de apenas 1,6%,
aquém do crescimento da
geração de resíduos.

Os dados fazem parte do
Panorama dos Resíduos Sólidos
no Brasil 2010, levantamento
anual realizado pela Associação
Brasileira das Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (Abrelpe), entidade
que reúne as empresas de coleta
e destinação de resíduos. O
estudo será divulgado hoje, em
São Paulo, e tem como base
informações prestadas por
prefeituras de 350 municípios.

“Os dados mostram que o País
e s t á e m u m a t r a j e t ó r i a
ascendente na geração de
resíduos, o que já havia sido
verificado nos anos anteriores.
No entanto, a destinação
adequada não avança no mesmo
ritmo”, afirma Carlos Roberto
Vieira da Silva Filho, diretor
executivo da Abrelpe. Segundo
ele, esse crescimento é um efeito
colateral do bom momento
econômico e da melhoria do
poder aquisitivo dos brasileiros,
que passaram a consumir mais
produtos e mais embalagens.

“O fato de existirem 6,5
milhões de toneladas por ano de
resíduos que sequer são
coletados mostra que é preciso
reforçar as políticas de gestão do
lixo no Brasil”, ressalta.

O estudo acrescenta que o

padrão de geração de lixo no País
já equivale à média dos países
europeus – tendência que havia
sido verificada no estudo
anterior, de 2009. O brasileiro,
em média, produz 1,213 kg de
resíduos por dia. Na Região
Sudeste, o montante chega a
1,298 kg por habitante/dia. O
europeu produz, em média, 1,2
kg por dia, e o americano, 2,8 kg.

Lixões. Embora 61% dos muni-
cípios brasileiros ainda desti-
nem os resíduos de forma inade-
quada, os lixões têm data marca-
da para serem eliminados. A Polí-
tica Nacional de Resíduos Sóli-
dos (PNRS), regulamentada em
dezembro de 2010, prevê a extin-
ção dos lixões até 2014.

Para Silvano Silvério Costa, se-
cretário de Recursos Hídricos e

Ambiente Urbano do Ministério
do Meio Ambiente, o prazo para
adequação dos municípios é fac-
tível. “O Brasil precisa trabalhar
para cumprir a lei. Se depender
do governo federal, a PNRS será
feita no prazo estipulado”, diz.

Ainda segundo a Abrelpe, São
Paulo é o Estado que mais avan-
çou na gestão do lixo: é o que des-
tina menos resíduos para lixões

– 8,7%, ou 4.776 toneladas/dia.
Desde 1997, o governo estadual
vem implementando ações para
interditar lixões e regularizar
aterros, explica Maria Heloisa
de Assumpção, engenheira da
Cetesb, a agência ambiental pau-
lista. “Em 1997, 77,8% dos muni-
cípios paulistas dispunham o li-
xo de forma inadequada. Hoje,
são apenas 3,7%”, diz.
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Ambiente. Crescimento da produção de resíduos sólidos é consequência do bom momento econômico e da elevação do poder
aquisitivo da população, afirmam especialistas; dados do Panorama dos Resíduos Sólidos foram coletados com 350 municípios

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




