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Lei regulamentada em dezembro do ano passado não conseguirá sair do papel por causa de custo elevado e falta de
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A Política Nacional de resíduos
Sólidos, regulamentada em de-
zembro do ano passado, prevê,
entre outras obrigações, a extin-
ção de todos os lixões (depósito
de resíduos a céu aberto) até
2014. Mas, olhando para realida-
de, há poucas chances de a meta
ser de fato cumprida. “Seriam
necessários 492 novos aterros sa-
nitários para erradicar todos os
lixões do país e isso custaria no
mínimo R$ 2 bilhões”, afirma
Ariovaldo Caodaglio, diretor da
Associação Brasileira dos Resí-
duos Sólidos e Limpeza pública
(Abrelpe). Os recursos do Pro-
grama de Aceleração do Cresci-
mento (PAC 2) disponíveis para
financiar todos os projetos na
área de resíduos sólidos — que
não se restringem aos aterros —
somam R$ 1,5 bilhão. Ou seja,
não seriam suficientes nem para
a construção dos aterros.

Para o Professor André Wag-
ner Andrade, consultor na área
de gestão em resíduos sólidos, a
desativação dos lixões é um pro-
cesso que não pode ser resolvi-
do em três anos. “Analisando
tecnicamente a maneira que es-
tá sendo tratada a questão, é im-
possível nesse curto período de
tempo extinguir todos os li-
xões”. Em 2010, 61 milhões de
toneladas de resíduos foram pro-
duzidos no país, das quais 23 mi-
lhões foram para lixões ou ater-
ros controlados (leia mais na ar-
te ao lado).

Reciclagem
A Lei Federal 12.305/2010, que
institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, deve alterar a
maneira como as prefeituras tra-
tam a questão do lixo e a recicla-
gem. Hoje somente 12% dos mu-
nicípios brasileiros possuem co-
leta seletiva, prática que deve
ser incorporada em todo o país.
De acordo com a lei, as prefeitu-
ras também devem providen-
ciar galpões de coleta, áreas de
triagem, instalação de pontos
de coleta voluntária, usina de
compostagem e construção de
aterros sanitários.Com isso, os
municípios terão elaborar seus
planos para reaproveitamento,
tratamento e eliminação de lixo
orgânico e inorgânico até agos-
to de 2012. Assim, só será envia-
do aos aterros sanitários o lixo
que não pode ser reutilizado.

“Em regra é o município que
deve se responsabilizar pelos re-

síduos, as políticas estaduais e
federais deverão auxiliar as pre-
feituras”, afirma a advogada e
consultora ambiental Patricia
Iglecias. O subsecretário de Re-
cursos Híbridos e Ambiente Ur-
bano do Ministério do Meio Am-
biente, Sergio Gonçalves, esti-
ma em R$ 8 bilhões o volume
de investimentos necessários
para a gestão adequada dos resí-
duos sólidos no país.

Parceria público-privada
A questão é que os municípios
não possuem recursos para se
adequar às novas regras e a al-
ternativa que restará às prefei-
turas será a Parceria Público-
Privada (PPP). “A iniciativa
privada pode investir para via-
bilizar o tratamento correto
dos resíduos. Os empresários
arcam com as despesas de ime-

diato e a prefeitura remunera a
longo prazo, como se fosse o fi-
nanciamento de um imóvel”,
explica Carlos Silva Filho, dire-
tor-executivo da Associação
Brasileira de Empresas de Lim-
peza Pública e Resíduos Espe-
ciais (Abrelpe). Mas, até agora,
isso é apenas um plano.

A primeira prefeitura a dar um
passo nessa direção foi a de São
Bernardo do Campo, cidade do
ABC paulista. Para financiar o no-
vo modelo de gestão de limpeza
urbana e a construção de uma usi-
na de energia movida a resíduos,
a prefeitura lançou edital para
formar uma PPP. “Devido o alto
valor do investimento — cerca
de R$ 600 milhões —, as mudan-
ças não seriam possíveis sem a
possibilidade de parceria com o
setor privado”, disse o prefeito
de São Bernardo do Campo, Luiz

Marinho. Se houver interessados
no projeto, a concessão dos servi-
ços de coleta e destinação dos re-
síduos ficará a cargo das empre-
sas e a prefeitura irá se responsa-
bilizar somente pela fiscalização.

Consórcio
Outra alternativa apresentada
para os municípios pequenos
(com até 100 mil habitantes),
que não possuem aterro sanitá-
rio, é o consórcio público, no
qual os municípios podem se as-
sociar para dividir o aterro sani-
tário ou unir os orçamentos para
a construção do depósito. Para
Silva, da Abrelpe, existem obstá-
culos políticos para isso aconte-
cer. “É comum um prefeito de
partido diferente do município
vizinho não querer comparti-
lhar o terreno da central de trata-
mento de resíduos”, diz.

Seriam necessários
492 aterros sanitários
para erradicar todos
os lixões do país
e isso custaria, no
mínimo, R$ 2 bi
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O processo de logística reversa,
que consiste na obrigação de
cada fabricante ou distribuidor se
responsabilizar pelo recolhimento
dos resíduos de seus materiais,
enfrenta dificuldades para sair do
papel. O modelo proposto pela lei
prevê a obrigatoriedade de coleta

de eletroeletrônicos, embalagens,
remédios, lâmpadas de mercúrio
e lubrificantes. Por resolução
do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama) embalagens
de lubrificantes são recolhidas
pelos fabricantes por conter
material tóxico, além das pilhas

e baterias. “O custo de
recolhimento é quase igual ao da
produção e a diferença acabará
repassada ao consumidor”,
diz Wanderley Coelho Baptista,
da Confederação Nacional da
Indústria (CNI). O subsecretário
de Recursos Híbridos e Ambiente

Urbano do Ministério do Meio
Ambiente, Sergio Gonçalves, diz
que governo estuda incentivos à
reciclagem. "Empresas que usam
resíduos reciclados na fabricação
terão até 50% de desconto
no Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI)." P.A.

entendimento político entre cidades. Hoje, somente 12% dos municípios brasileiros possuem coleta seletiva

Confiançadosempresáriosmelhoraemjunho
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Nélio Rodrigues

Cenário
De acordo com o Panorama dos
Resíduos Sólidos 2010, pesquisa
realizada pela Abrelpe, as re-
giões Sul e Sudeste são as mais
avançadas na gestão dos resí-
duos sólidos — apenas 22% do li-
xo ainda vai para os lixões. Já as
regiões Norte e Nordeste estão
atrasadas —com 70% do lixo
sem tratamento.

O estado de São Paulo é o
que melhor cuida da gestão de
suas sobras, enviando apenas
8,7% aos lixões. O estado pior
colocado é Rondônia, com
83,4% do lixo destinado inde-
vidamente. Sua capital, Porto
Velho, município com quase
500 milhões de habitantes,
não possui sequer um aterro sa-
nitário. O sub-secretário do
meio ambiente da cidade, Fla-
vio Moraes, diz que já está em
estudo um projeto para implan-
tação de de novo modelo de ad-
ministração dos resíduos. “Es-
tudamos uma mudança na con-
cessão do serviço de coleta.
Agora as empresas que coleta-
rem o lixo também farão o tra-
tamento e os novos contratos
preveem a construção de ater-
ros sanitários”, diz

Para André Wagner a extin-
ção total dos lixões é muito di-
fícil de acontecer, mesmo a
longo prazo. “Vai sempre exis-
tir algum lugar onde o lixo vai
ser descartado de maneira in-
correta”, diz, lembrando que
cada região tem a sua manei-
ra de lidar com os resíduos e
que a gestão é extremamente
complexa. ■

A confiança dos industriais na economia e na situação das empresas
melhorou em junho. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei),
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), teve aumento de 0,4 ponto
sobre maio, para 57,9 pontos. Há quatro meses, a taxa, apesar de ainda
otimista, estava em queda. O indicador varia de 0 a 100 e valores acima de
50 indicam otimismo. Sobre junho de 2010, o indicador recuou 8,1 pontos
e está abaixo da média histórica registrada pelas pesquisas da CNI.

Infografia: Anderson Cattai

DIFERENÇA ENTRE LOCAIS QUE RECEBEM O LIXO

Fontes: Brasil Econômico e Abrelpe

Não tem preparação do terreno, nem tratamento do chorume (líquido que 
escorre do lixo), que contamina o solo e o lençol freático. A pilha de resíduos, 
sem nenhuma cobertura atrai animais, como os urubus, que convivem 
livremente com o lixo

LIXÃO

ATERRO SANITÁRIO

ATERRO CONTROLADO

É considerado um lixão melhorado, pois os danos ambientais são menores, mas ainda não é ideal. O terreno recebe algum 
tratamento, como cobertura de argila e grama, o que diminui a contaminação do solo mas não protege o lençol freático. 
A pilha de resíduos é coberta diariamente com terra e o chorume é coletado e levado para cima da pilha de lixo, 
amenizando sua absorção pelo solo

LENÇOL FREÁTICO

CONTAMINAÇÃO 
DE CHORUME

LENÇOL FREÁTICO

APESAR DE MENOR,  
A CONTAMINAÇÃO DE 
CHORUME AINDA EXISTE

PÁSSAROS, INSETOS E 
LIBERAÇÃO DE METANO COBERTURA DE 

ARGILA E GRAMA

LIXO ENTRE 
CAMADAS 
PROTETORAS

CANOS PARA ESCOAMENTO  
DO CHORUME, QUE IRÁ PARA 
UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

LIXO
ANTIGO

É a disposição adequada para os 
resíduos. Possui preparação prévea  
do terreno, que é nivelado e selado 
com argila e mantas de PVC para 
proteger o solo e lençol freático  
de contaminação. Realiza captação  
e queima de gás metano e trata  
o chorume, que é coletado através  
de drenos e recirculado sobre a massa 
de lixo aterrada até ser encaminhado 
para a estação de tratamento

LLLIXO ENTRE 
CCCAAMADAS
PPPRROTETORAS

SCOAMENTO

CAMADA PROTETORA

BRITA

IMPERMEABILIZAÇÃO
TERRA

TERRA

Abaixo de cada camada de lixo 
o solo recebe uma proteção 
com a seguinte composição:

DUTOS QUE PERMITEM A SAÍDA 
E QUEIMA DO GÁS METANO

Após sua vida útil o aterro normalmente se torna um 
parque. São necessários no mínimo 15 anos para que 
se possa construir nesses terrenos

DIARIAMENTE O CHORUME 
É LEVADO PARA A PARTE 
DE CIMA DAS PILHAS
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 10.
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