
A agenda dos gestores públicos
está bastante atribulada neste
início de ano. É que estados e
municípios têm de preparar até
agosto um plano de gestão inte-
grada de resíduos sólidos. Para
ajudá-los na conclusão deste
projeto, o Ministério do Meio
Ambiente, em parceria com a
associação internacional Iclei
Governos Locais pela Sustenta-
bilidade e a Embaixada Britâni-
ca, vai lançar nesta sexta-feira,
dia 2, um manual e um curso à
distância para apoiar os gover-
nos que vão desenhar e imple-
mentar o plano.

Gabriela Alem, coordenado-
ra de projetos do Iclei-Brasil,
conta que, caso os governos mu-
nicipais e estaduais não consi-
gam entregar o plano a tempo,
a penalidade prevista é ficar de
fora do repasse dos recursos da
União. “O prazo é curto, ainda
mais se levarmos em conta que
um dos pontos fundamentais é
a realização de audiências públi-
cas com a participação da popu-
lação e de empresas”, aponta.
Por isso, para evitar que os ges-
tores percam tempo, o manual
traz uma metodologia básica e
os critérios definidos pelo Plano
Nacional de Resíduos Sólidos.
“No entanto, não é um modelo
para copiar e colar. Os responsá-
veis pelos planos devem ser cria-
tivos e retratar a realidade de ca-
da município ou estado. Afinal,
há lugares no Brasil em que a
produção de resíduos agrícolas
supera o total industrial.”

Entre os tópicos descritos no
manual, estão formas de garan-
tir a participação social neste

processo. Gabriela diz que, nes-
te caso, o essencial é que exis-
tam espaços públicos destina-
dos à participação. Nesse senti-
do, o governo tem de garantir
que a população tenha acesso
ao debate e ao resultado, seja
pela internet, jornais ou televi-
são. “Esses processos são bem
conhecidos por agentes públi-
cos que participaram do dese-
nho dos planos diretores de
suas cidades”, explica.

Outros tópicos, no entanto,
não são tão fáceis de serem pla-
nejados — até porque não de-
pendem exclusivamente do em-
penho dos gestores públicos. É

o caso da inclusão social dos ca-
tadores de materiais recicla-
dos. Segundo a coordenadora,
essa questão envolve não ape-
nas os municípios como tam-
bém as empresas que fazem lo-
gística reversa — que produ-
zem itens ou embalagens que
têm de ser devolvidos ao local
de origem.

“Estamos auxiliando municí-
pios e estados sem capacidade
técnica para fazer a gestão inte-
grada de resíduos ao promover
o curso à distância (veja mais ao
lado) e lançar o manual. A Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos
está chamando a sociedade e o

governo para equacionarem jun-
tos a questão do consumo, pro-
dução e economia”, diz. No en-
tanto, há ainda outro entrave: a
complexidade da questão. “É
um processo até a população e
as organizações entenderem
que a responsabilidade é com-
partilhada. Cada cidadão, por
exemplo, deve separar o seu li-
xo.” Já as indústrias que produ-
zem itens que preveem logística
reversa devem se responsabili-
zar pelo descarte. “A população
muitas vezes não sabe onde des-
cartar remédios, por exemplo.
Mas vai ficar mais claro. Aos
poucos, já está ficando.” ■

Natália Flach
nflach@brasileconomico.com.br

Murillo Constantino

Resíduos sólidos entramna
agendade estados emunicípios
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SUSTENTABILIDADE

“

Ministério lança manual para orientar
administradores na elaboração de plano
de gestão integrada de materiais sólidos

O manual não é um
modelo para copiar
e colar. Os gestores
devem ser criativos
ao retratar a
realidade de cada
município ou estado.
Afinal, há lugares em
que a produção de
resíduos agrícolas
supera os industriais,
enquanto em outros
a equação é outra

Gabriela Alem
Coordenadora de

projetos do Iclei-Brasil
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REGIÃO

MAIS CONSUMO, MAIS LIXO

Geração de resíduos sólidos urbanos aumentou 6,8%, 
para 60 milhões de toneladas ao ano

Fonte: Abrelpe, dados de 2010
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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
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 14-15.




