
Os gestores públicos terão a
oportunidade de aprofundar as
questões tratadas no manual so-
bre gestão integrada de resí-
duos sólidos e ainda esclarecer
dúvidas durante um curso à dis-
tância — que será lançado nes-
ta sexta-feira. A expectativa é
que 2 mil pessoas participem
das aulas que terão duração de
30 horas. A primeira turma con-
tará com um número menor de
participantes — serão 200. “Vai
ser um importante canal para
os municípios e estados troca-
rem informações e experiên-
cias sobre o processo de feitura
do plano”, afirma Gabriela
Alem, coordenadora de proje-
tos do Iclei-Brasil, parceiro do
Ministério do Meio Ambiente e
da embaixada britânica no Pro-
jeto GeRes Gestão Local de Resí-
duos Sólidos.

Além das aulas, os gestores po-
dem recorrer também ao site lan-
çado recentemente pelo Iclei-
Brasil (http://www.iclei.org.br/
residuos/). O portal traz informa-
ções sobre o tema e estão disponí-
veis links para download de pu-
blicações, notícias, vídeos, um
glossário técnico e boas práticas
no Brasil e no mundo.

Compromisso
O Iclei Governos Locais pela Sus-
tentabilidade é uma associação
internacional composta por mais
de 1,2 mil governos locais que as-
sumiram um compromisso com
o desenvolvimento sustentável.
Gerencia diversas campanhas e
programas que abordam ques-
tões de sustentabilidade, fazendo
a ligação entre a ação local e as
metas e objetivos de acordos in-
ternacionais. ■ N.F.

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

O setor da construção brasileiro vive um momento ex-
cepcional, graças ao crescimento econômico, progra-
mas governamentais de infraestrutura e moradia, e os
grandes eventos internacionais que o país receberá.
Apesar de todos os aspectos sociais e econômicos positi-
vos advindos dessa situação, é preciso reconhecer al-
guns desafios que o setor tem enfrentado, destacando-
se a geração e destinação correta de resíduos de constru-
ção e demolição (RCDs).

Estima-se que os RCDs componham de 41% a 70%
de todo o resíduo urbano gerado no Brasil, variando de
230 a 660 quilos de resíduos per capita. Nesse contexto,
podem ser apontados três desafios fundamentais para
redução dos RCDs nas cidades: planejamento urbano,
autoconstrução e mudança tecnológica.

Um bom planejamento é fundamental para que a ex-
pansão urbana se dê de forma ordenada e formal, evi-
tando construções ilegais e a destruição de edificações e
infraestruturas já construídas para instalação de novas.
Observa-se, por exemplo, que as obras para a Copa do
Mundo relacionadas à mobilidade estão demandando

destruição de estrutu-
ras com poucos anos de
uso para dar lugar a tra-
ms e BRT — tecnologias
já disponíveis há muito
tempo.

A formação de pes-
soal em prefeituras e
abertura de diálogo
com diferentes grupos
nas cidades para busca
de um planejamento efi-
caz, atendendo às de-
mandas diversificadas,
ainda é um desafio.

A autoconstrução no
Brasil também deve ser
questionada. Essas cons-
truções, em sua maio-

ria, não possuem projetos elaborados por especialistas e
mão-de-obra capacitada, implicando em obras com qua-
lidade duvidosa e alto nível de desperdício de materiais.
A formalização deste segmento é fundamental, quando
se estima que cerca de 70% das moradias no país sejam
autoconstruídas.

O terceiro desafio é a mudança tecnológica. A utili-
zação da disciplina fabril para a produção dos compo-
nentes de edificações tem um impacto significativo
na redução da geração de resíduos nos canteiros. En-
tretanto, é perceptível a dificuldade de disseminação
desse processo construtivo no país, especialmente no
segmento habitacional.

Um fator que influencia nessa situação é a dificulda-
de de padronização de projetos, o que é fundamental pa-
ra a produção em massa, aumento do volume de produ-
ção e a consequente redução de custos. Um segundo fa-
tor se relaciona com a falta de know-how da produção
industrial percebida no segmento habitacional.

A transição da construção tradicional para a indus-
trializada é muito onerosa e arriscada, representando
uma barreira para as empresas. Para superá-la, parce-
rias, fusões ou aquisições são caminhos possíveis.

A diminuição de resíduos demanda um esforço con-
tínuo e orquestrado entre os governos, as empresas e
a sociedade civil, incorporando novas tecnologias, in-
centivando legislações que permitam a correta ges-
tão dos resíduos, e um planejamento urbano que leve
em consideração a diminuição dos impactos negati-
vos das atividades do setor de construção no curto e
no longo prazo. ■

Capacitação deve
abranger 2 mil gestores

SEGUNDA-FEIRA

ECONOMIACRIATIVA

Reflexõessobrea
construçãosemresíduos

Até agosto de 2014, todos os lixões do país devem ser eliminados. Em 2008,
71% dos municípios brasileiros ainda encaminhavam resíduos e rejeitos para lixões
e aterros controlados, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
“A destinação vai ter de ser feita de forma correta e o cidadão terá que fazer a sua
parte”, diz Gabriela Alem, do Iclei-Brasil. Segundo ela, os edifícios residenciais
e comerciais terão de separar o lixo reciclável, o que vai ajudar na inclusão social
do catador de resíduos. “Isso já está na lei nacional de resíduos sólidos. Mas os planos
municipal e estadual ainda têm de ser aprovados e levarão um tempo para serem
regulamentados. Só a partir daí que os cidadãos estarão sujeitos a multas”, acrescenta.

“

Estima-se
que resíduos
de construção
e demolição
componham
de 41% a 70% de
todo o material
urbano gerado
no Brasil, variando
de 230 a 660
quilos per capita

CONTAGEM REGRESSIVA PARA O FIM DOS LIXÕES

Curso à distância terá projeto piloto com 200 alunos. A ideia é que
troquem experiências sobre a formulação do plano de resíduos sólidos

Os municípios e
estados terão um
importante canal para
trocarem informações
e experiências
sobre o processo
de feitura do plano

Gabriela Alem
Coordenadora de

projetos do Iclei-Brasil

RAFAEL TELLO
Pesquisador do Centro
de Desenvolvimento da
Sustentabilidade na Construção,
da Fundação Dom Cabral
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




