sustentável

Este cenário em breve
precisa acabar
A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê o fim dos lixões
e a implantação da coleta seletiva em todo o país. Mas a maioria
das cidades está longe de cumprir as metas da legislação

Aterro sanitário

“A

Terra disse, ela falava, agora, que

Metropolitano de Gramacho, em Duque de

já está morta, disse que então

Caxias, no RJ, reflete, de forma poética e ao

não seria testemunha de nada”.

mesmo tempo direta, os problemas am-

Essa frase da catadora Estamira Gomes

bientais e as condições desumanas vividas

tempo para se

de Sousa, protagonista do premiado do-

por décadas em lixões, onde muitas crian-

adequarem à lei

cumentário Estamira, do diretor Marcos

ças e adultos ainda tiram seu sustento.

em Janaúba
(MG): cidades
correm contra o

Prado, lançado em 2005 e que viveu sua

Esse cenário começou a mudar em Gra-

vida inteira catando lixo no antigo Aterro

macho, quando o aterro foi fechado em
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junho de 2012. O mesmo destino deve ter

com a Pesquisa Nacional de Saneamento

os aterros de cidades que ainda mantêm

Básico do Instituto Brasileiro de Geografia e

montanhas de lixo a céu aberto. Assim,

Estatística (PNSB/IBGE), finalizada em 2008,

pelo menos, é o que se espera se houver

somente 22,5% dos municípios brasileiros

o cumprimento das diretrizes da Política

encaminham seus resíduos sólidos para os

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei

aterros controlados, que são cobertos com

12.350/2010. E isso tem prazo para acon-

grama e argila e têm condições intermedi-

tecer: agosto de 2014.

árias entre os lixões e os aterros sanitários.

As palavras da catadora, que faleceu

Para sair deste estágio, os gestores pú-

em 2011, continuam a simbolizar o contex-

blicos terão de trabalhar dobrado. Afinal, em

to socioambiental desafiador em centenas

2012 mais de três mil municípios encami-

Estamira,

de municípios, que agora são obrigados

nharam cerca de 24 milhões de toneladas de

a catadora

a fazer seus planos de resíduos sólidos e

resíduos a destinos inadequados, segundo a

do aterro

colocá-los em prática. A matemática do

10ª edição do Panorama de Resíduos Sólidos

de Gramacho

dia a dia indica que o desafio é complexo,

no Brasil 2012, publicado pela Associação

retratada no

já que a produção média diária de resídu-

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública

documentário

os de cada brasileiro é de 1,1 quilograma,

e Resíduos Especiais (Abrelpe). São cerca de

que leva o seu

perfazendo 240 mil toneladas diárias.

2.910 lixões em 2.810 municípios brasileiros,

Tal quantidade de lixo seria suficiente

conforme levantamento do Instituto de Pes-

inteira vivendo

para preencher 20.000 caminhões com ca-

quisa Econômica Aplicada (IPEA). É lixo que

Poucos estabelecimentos comerciais recebem lâmpadas usadas devolvidas

da coleta de lixo

pacidade de 12 toneladas cada. De acordo

não acaba mais.

pelo consumidor final no país. A logística reversa do setor ainda precisa avançar

nome: uma vida
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O desafio da coleta seletiva
Conseguir implantar a coleta seleti-

parece factível. Até o momento, pouco mais

(ações que viabilizem a coleta e envio dos

va em todo o país é mais um desafio dos

de 10% dos municípios brasileiros elabora-

resíduos sólidos ao setor empresarial res-

municípios a ser atingido, de acordo com

ram seus planos de resíduos sólidos, que

ponsável por sua produção, para reaprovei-

a PNRS. Dessa forma, muito resíduo reci-

são planejamentos para um horizonte de

tamento ou outra destinação); aos muni-

clável deixaria de parar indevidamente nos

duas décadas. “A Confederação Nacional

cípios, cabe a limpeza pública e o manejo

aterros sanitários e nos lixões. Segundo le-

dos Municípios realizou pesquisa com 3.457

dos resíduos; por fim, ao consumidor, resta

vantamento do Compromisso Empresarial

municípios; destes, 314 responderam po-

cuidar do descarte correto dos produtos

para Reciclagem (Cempre) relativo ao ano

sitivamente, confirmando que elaboraram

consumidos.

de 2012, 766 municípios mantêm o serviço

seus planos”, disse Zilda Veloso, diretora

Atualmente, os acordos setoriais da

de coleta seletiva, o que corresponde a 14%

de Ambiente Urbano do Ministério do Meio

logística reversa, que pela PNRS são obri-

do total das cidades do país, atingindo um

Ambiente, evidenciando o longo caminho

gatórios, vêm sendo adequados pelo Mi-

contingente de 27 milhões de pessoas. Já

a ser percorrido.

nistério do Meio Ambiente. Assim, alguns

dades brasileiras declararam ter algum tipo
de iniciativa nesse sentido, o que na prática
pode ser a disponibilização de pontos de
entrega voluntária de sucatas ou convênios
com cooperativas de catadores, o que está
longe de preencher a ampla reformulação
no tratamento dos resíduos sólidos.
Acabar com os lixões e garantir o serviço
de coleta seletiva de forma regular em todos
os núcleos urbanos, como prevê a lei, não
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em apuração feita pela Abrelpe, 60% das ci-

A hora da logística reversa
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Aplicativo para
denunciar lixões
Com o aplicativo
Lixarada (para
IPhohe – sistema
IOS), desenvolvido
pela WiseWaste, você
pode fazer denúncias
sobre a existência de
lixões clandestinos.
Confira no site
www.wisewaste.com.
br/lixarada/.

setores que já haviam sido normatizados
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente

E o papel do cidadão nesta história?

(Conama) antes da lei, como fabricantes e

Segundo a lei, ninguém que produz resí-

distribuidores de pneus, óleos lubrifican-

duos sólidos fica de fora, e a responsabili-

tes, agrotóxicos, pilhas e baterias, devem

dade compartilhada vale tanto no descarte

se integrar às novas regras. Ainda tramitam

como na reciclagem do resíduo, envolven-

as negociações com os segmentos de lâm-

do desde os fabricantes e cidadãos até o

padas e embalagens em geral, além de ele-

poder público. Segundo Zilda Veloso, aos

troeletrônicos e medicamentos. Enquanto

fabricantes, importadores, distribuidores

isso, as cidades correm contra o tempo para

e comerciantes cabe a logística reversa

poder cumprir as metas até 2014.
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Manuais auxiliam a confecção
dos planos municipais

Coleta e aterro
há mais de duas décadas
São José dos Campos (SP) é um dos municípios
brasileiros que mantém aterro sanitário há mais tempo
no Brasil. A unidade foi criada em 1985 e a expectativa
é que tenha mais dez anos de vida útil, segundo Boanesio
Cardoso Ribeiro, diretor de Operações da Urbam,
empresa pública que opera a gestão dos resíduos
no município. A unidade coleta cerca de 700 toneladas
diárias de lixo urbano e também mantém uma usina de
biogás somente para a queima, sem geração de energia.
“Há aproximadamente 25 anos, o sistema de coleta
seletiva cobre 95% da extensão da cidade; o restante
é atendido pelos Ecopontos”, diz. A Urbam mantém
uma central de triagem com 170 funcionários e vende
os materiais recicláveis para a manutenção dos seus
serviços, explica Ribeiro. Os resíduos eletroeletrônicos
são recolhidos pelo sistema de agendamento e-lixo.
“Para pilhas e baterias há 41 pontos de descarte
públicos na cidade”, complementa. A primeira versão
do plano municipal de resíduos sólidos foi escrita
no ano passado e agora está sendo aprimorada, após
passar pela apreciação do Conselho Municipal de Meio
Ambiente. O desafio, segundo Ribeiro, é a introdução
de novas tecnologias de destinação final; para isso,
estão sendo feitos convênios com universidades para
o desenvolvimento de projetos para o município.
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Um dos
principais

da Política Nacional de Resíduos Sólidos

ziu, em 2011, o Guia para Elaboração

nos municípios brasileiros de forma efe-

dos Planos Municipais de Resíduos Sólidos

tiva e inclusiva (e que pode ser consultado

das cidades

(http://bit.ly/PlRUbQ). No ano passado, em

em http://bit.ly/163g97C). A proposta é que

é manter

parceria com a organização Governos Locais

todas as cidades e estados possam conso-

a qualidade dos

pela Sustentabilidade (ICLEI) também lan-

lidar seus planos, tendo em vista que no

serviços para

çou outra publicação, o guia Planos de Ges-

primeiro prazo, esgotado em agosto de 2012,

a destinação

tão de Resíduos Sólidos: Manual de Orientação

poucos municípios haviam concluído suas

dos resíduos

(http://bit.ly/Hnp4Ux). Mais uma iniciativa

tarefas. As prefeituras que não conseguirem

é da Rede Nossa São Paulo e da Rede Social

finalizar um plano municipal não poderão

Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis,

ter acesso aos recursos da União Federal

que lançaram o guia para a implantação

envolvendo resíduos sólidos.

desafios
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Materiais trazem informações para que gestores públicos consigam
cumprir as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos

recicla 5% dos resíduos coletados

Londrina pretende
aumentar percentual de
reciclagem para 45%

©2

Aterro no município de São José dos Campos recebe cerca de
700 toneladas de resíduos diariamente

©3

Atualmente, o município paranaense

O município de Londrina, no Paraná, está
adequando o seu Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos, de 2010, às diretrizes
da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Na estrutura da nova proposta está o
Projeto Lixo Zero, segundo Carlos Alberto
Lopes Geirinhas, presidente da Companhia
Municipal de Trânsito e Urbanização
(CMTU), que tem como um dos objetivos
ter 100% dos resíduos reaproveitados, da
compostagem à reciclagem, em um período
de quatro anos. Na atual estrutura, ele
explica que três cooperativas, com cerca
de 500 pessoas, mantêm o trabalho
de coleta seletiva, triagem e destinação
dos resíduos recicláveis. “A proposta é que
a estrutura do trabalho delas seja
melhorada, com a ampliação do número de
pessoas, e que o percentual de reciclagem
passe dos atuais 5% para 45%. Deverão ser
instalados grandes coletores na cidade e
postos de entrega voluntária”. Os resíduos
orgânicos seguem para uma Central de
Tratamento de Resíduos, que existe desde
2009. “A meta é que no futuro tenhamos
uma usina de biogás”, afirma Carlos.
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Aterros paulistanos são pioneiros
Os aterros municipais Bandeirantes, em Perus, e
São João, no bairro de São Mateus, em São Paulo,
desativados respectivamente em 2007 e em 2009,
foram os primeiros a criar parcerias para a criação
de usinas de biogás no país (a operação do São João
foi iniciada em 2007). Segundo Douglas Ramponi,
gerente operacional da Biogás Ambiental, que opera
a Usina São João, a potência elétrica instalada
das duas unidades é suficiente para gerar energia
elétrica para uma cidade de 400 mil habitantes
ao longo de uma década. “Hoje a produção nas
duas usinas é entre 5 e 6 MWh, equivalente
ao abastecimento de uma cidade de 200 mil
habitantes. O projeto tem, no máximo, 30 anos
de permanência”, diz.
Os resíduos depositados nos aterros, após
determinado tempo, sofrem putrefação e produzem
o chamado biogás. Do lixo é retirado o material
particulado (como plástico e terra) e a umidade.
Depois, ele passa por um processo de condensação

e o biogás é enviado seco até motogeradores, que
produzem energia e rebaixam a tensão, para que
possa ser encaminhada para a rede do município.
O metano é a principal matéria-prima e representa
50% do biogás, que também é composto por mais
de 30% de CO2, além de oxigênio. “Nessa operação,
seguem resíduos da queima de CO e CO2, entre outros,
para a atmosfera, mas em níveis bem inferiores
do que se não houvesse o processo”, explica o gerente
da Biogás Ambiental.
A conversão do gás proveniente do lixo sólido
em energia, por resultar em uma emissão menor
de CO2 e (equivalente) para a atmosfera, possibilitou
que as usinas ingressassem no mercado de créditos
de carbono. A Prefeitura de São Paulo já leiloou 2
milhões de créditos de carbono e isso resultou
em receita superior a R$ 70 milhões para a cidade.
O mais recente leilão foi em 2012. Os créditos
são divididos entre a operadora e o poder público,
que deve fazer melhorias nas regiões das usinas.

©1

Gás metano dos resíduos
se transforma em energia

Gramacho começa a gerar biogás

Estação
coletora

que fazer com o gás metano (CH4) que

Segundo o Atlas Brasileiro de GEE e

continua sendo emitido mesmo após

Energia – Destinação Final dos Resíduos

o fechamento de lixões e aterros? Sendo

Sólidos Urbanos, elaborado pela MGM In-

de biogás

um dos mais danosos gases causadores do

nova, o aproveitamento do biogás gerado

no Aterro

Aquecimento Global, o metano pode ter uso

nos aterros começa a se expandir no Brasil.

Sanitário São

econômico ao ser recuperado como fonte

De acordo com o documento, existem 23

João, na cidade

de geração de energia. Além das diretrizes

projetos que representam 50% dos projetos

de São Paulo:

da PNRS, o Plano Nacional sobre Mudanças

de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

aqui, lixo

do Clima também definiu metas para a re-

(MDL) no país. A maior parte se concentra

vira energia

cuperação do gás em instalações de trata-

na região Sudeste. Dois deles se destacam

mento de resíduos urbanos e a ampliação

pela produção de energia elétrica. São os

da reciclagem de resíduos sólidos no país

dos Aterros Bandeirantes e São João, que

para 20% até o ano de 2015.

juntos geram 1,2 milhão de MWh.

de poços
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Usinas de biogás se tornam solução para o combate ao Aquecimento
Global e alternativas para limpar ainda mais nossa matriz energética

A história do antigo Aterro Sanitário
Metropolitano de Gramacho, em Duque de Caxias,
na Baixada Fluminense, às margens da Baía
da Guanabara, no Rio de Janeiro, ganha novos
capítulos. Considerado o maior aterro da América
Latina, onde mais de 1.700 pessoas sobreviviam
da coleta do lixo, a unidade funcionou por 35
anos, recebendo 75% dos resíduos da cidade
do Rio de Janeiro e 25% de outros municípios.
O aterro foi fechado em junho de 2012 e,
um ano depois, abriu a sua usina de biogás.
O gás emitido em 300 pontos de captação no
local segue para uma estação de tratamento e,
depois de purificado e bombeado, é encaminhado
à Refinaria Duque de Caxias, da Petrobras.
Diariamente o volume produzido é equivalente ao
consumo energético de residências e do comércio
do estado e, por ano, deverão ser produzidos
70 milhões de metros cúbicos de biogás.

Gramacho, que já foi um dos maiores problemas

©2

socioambientais no Rio de Janeiro, pode virar solução
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Aspecto social dos lixões
se traduz na arte-denúncia

O discurso de Estamira
Com 23 prêmios nacionais e internacionais,
o documentário Estamira, de 2005, dirigido por
Marcos Prado, tem como protagonista Estamira
Gomes de Sousa. Essa catadora do Jardim
Gramacho, apesar de apresentar distúrbios
mentais, traz em sua narrativa um discurso forte e
perturbador da experiência de quem sobreviveu do
lixo durante duas décadas, e uma leitura filosófica
sobre a situação. Na época da filmagem, Estamira
tinha 63 anos; a catadora faleceu em 2011.
Mais detalhes podem ser encontrados no site
http://www.estamira.com.br/.

Documentários e obras de arte revelam os bastidores do dia a dia
das pessoas que têm o trabalho com resíduos como meio de vida

A

situação que envolve o destino dos
resíduos no Brasil e dos catadores se

transformou, nos últimos anos, em enredo
de documentários premiados e objetos de
arte que destacam os aspectos socioam-
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bientais do problema, como a sobrevivência

Exposição reflete
consumo moderno

dos catadores de sucatas e a formação de
cooperativas. De acordo com o Movimento
Nacional de Catadores, no país há pelo menos 800 mil pessoas que sobrevivem deste
trabalho. Ao mesmo tempo, alertam para o
excesso de consumo pela sociedade.
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Catadores se tornaram protagonistas no premiado documentário

Estímulo à coleta seletiva

Homem Refluxo
Com o nome sugestivo de “Homem Refluxo”, Peri Pane iniciou em São
Paulo, em 2003, o projeto Diário Refluxo. Durante sete dias, armazenou
junto ao seu corpo, toda produção de resíduos pessoal, em uma capa
transparente com 43 bolsos. O traje desenhado pela artista plástica
Marina Reis recebeu o nome de parangolixo-luxo e se inspirou nos
parangolés de Hélio Oiticica, que eram esculturas móveis que se revelavam
quando vestidas pelo “leitor” da obra. A experiência foi repetida mais
recentemente na Cúpula dos Povos, na Rio+20, no Rio de Janeiro.
Mais informações no site www.homemrefluxo.com/br.
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Lixo Extraordinário (www.lixoextraordinario.net), em Gramacho
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O documentário Saindo da Lixeira, de 2009, com direção
de Filipe Freitas, apresenta a realidade diária de pessoas
que sobrevivem como catadores de material reciclável e os
sentimentos que envolvem o desafio desses personagens.
O filme foi gravado na Zona Leste de São Paulo e expõe
ainda as atividades artísticas teatrais desenvolvidas pelo
Grupo Alma Ambiental, formado predominantemente
por jovens, em edifícios e espaços comunitários da Cohab
José Bonifácio. Segundo o diretor, a ideia desses arte-edu
cadores é estimular o conceito da coleta seletiva entre os
moradores e apresentar a relação humana que envolve
o trabalho realizado pelos catadores. O vídeo pode ser
acessado no site http://saindodalixeira.wordpress.com/.

Durante a Virada Sustentável
2013, em São Paulo,
o artista Jaime
Prades expôs a
mostra Osso, no
Instituto Miguel
de Cervantes,
com grandes
esculturas feitas
com materiais
recicláveis, como
areia, carvão vegetal,
ferro, madeira, plástico e terra e, nas
paredes, objetos retirados em ruas da
cidade ganharam leitura artística. Para
completar a exposição, o artista criou um
quadro pintado a acrílico feito sobre lona
usada de caminhão, com detalhes em
chumbo, ferro e madeira. Segundo Prades,
ele trouxe os elementos da água, terra,
fogo e ar em seus trabalhos. Ao mesmo
tempo, reflete o modelo de consumo
moderno, desde objetos de construção
aos eletroeletrônicos, que são descartados
cada vez mais em curto período de tempo.

©5

©1

Horizonte Geográfico

37

