
Resíduos Sólidos

Gerencíamento dos
resíduos sólidos = uma
visão metropolitana
Luiz Gustavo Fortini Martins Teixeira

"A busca de soluções integradas pode fortalecer aqueles que,
isoladamente, não teriam condições econômicas, técnicas e/ou
políticas de viabilizarem seu sistema individual de tratamento de
resíduos sólidos."
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Com a urbanização acelerada
das últimas décadas formaram-se
nas cidades inseridas nas regiões
metropolitanas várias áreas
:onurbadas onde as cidades se

fundem e se contundem per-
detido-se a referência espacial do
território municipal.

Numa visão pontual podemos
detectar problemas de simples
solução como, por exemplo, qual
município é responsável pela
pavimentação de uma via li-
mítrofe? De qual município é a
responsabilidade Pela varrição e
coleta (lo resíduos nesta via?
Quem  arrecada a taxa de
iluminação pública?

Remetendo a análise a uma
abordagem mais ampla, sabe-se
que os problemas relativos ao
saneamento não se restrigem aos
limites territoriais. Os animais
vetores de doenças migram de

cidade para cidade: os esgotos
contaminam cursos d'água que
atravessam vários municípios; os
resíduos sólidos, se não conve-
nientemente coletados e tratados,
poluem o solo, o ar e os recursos
hídricos, afetando direta e in-
diretamente várias regiões,
atingindo populações de dife-
rentes locais.

Guardadas as devidas propor-
ções, os municípios têm, em
geral, os mesmos problemas, e
devem procurar soluções que
alendam aos interesses comuns.
No campo dos resíduos sólidos
cabe lembrar a importância de se
implementar políticas que re-
duzam ao máximo a quantidade
do material que deverá ser
tratado. E fundamental priorizar
programas de coleta seletiva, que
também geram renda e buscar
práticas de reciclagem de mate-

riais como entulho, plásticos,
papel, matéria orgânica e outros.

Tais políticas podem ser
aplicadas isoladamente pelos
municípios ou, preferencial-
mente, de forma integrada,
possibilitando a economia de
escala na implantação de centros
de triagem e lia articulação
institucional visando à atração de
indústrias de reciclagem para a
região.

Sabe-se que, atualmente, na
Região Metropolitana de Belo
Horizonte, a prática mais comum
é o descarte de resíduos em lixões
ou aterros controlados. Em poucas
cidades á feita a disposição final em
aterros sanitários devidamente
licenciados no órgão de meio
ambiente. Por outro lado, a
escolha de áreas apropriadas para
a implantação de aterros não é
tarefa simples e requer o
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Na Estação de RecicLagem de Entulho do Estoril, os resíduos sólidos provenientes da construção
civil são beneficiados e destinados a intervenções de urbanização

atendimento de diversos requisitos
muitas vezes inviáveis dentro do
território de um município.

A busca de soluções integra-
das pode fortalecer aqueles que,
isoladamente, não teriam con-
d ições econômicas, técnicas ('/Ou
políticas de viabilizarem seu
sistema individual de tratamento
de resíduos sólidos. No caso de
Belo Horizonte é sabido que o
aterro sanitário está chegando ao
fim de sua vida útil e não existe
outro local disponívelível para a
construção de um novo aterro que
atenda à demanda da cidade.

A capital necessita viabilizar
um novo sistema de disposição
sanitária de seus resíduos sólidos.
Não se trata de transferir o
problema da capital para a região
metropolitana. Buscar uma
solução elaborada e assumida
conjuntamente pode atender à

necessidade de várias cidades
reduzindo custos, otimizando
recursos e solucionando proble-
mas de outros municípios que
precisam, por exemplo. acabar
com a deposição a céu aberto
(lixões).

Neste sentido, alternativas
complementares àquelas já
citadas (minimização da geração,
coleta seletiva) como,
exemplo, o aproveitamento do
biogás, as usinas térmicas que
geram energia elétrica, entre
outras, são tecnologias passíveis
de serem adotadas e podem
motivar os municípios a se
organizarem para manter
sistemas conjuntos para trata-
mento de resíduos sólidos que
possam trazer outros benefícios
além dos sanitários e ambientais.

E necessário que, a partir do
início do ano 2005, os prefeitos

que tomaram posse estejam
preparados e dispostos a
estabelecer um diálogo propo-
sitivo, que possa resultar na
solução do problema do
tratamento dos resíduos sólidos.
Seja pelo entendimento da neces-
sidade do enfrentamento da
questão em função de prejuízos
ambientais evidentes, ou mesmo,
por força da necessidade do
atend irnento à legislação
ambiental do Estado.S
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