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Dos 853 municípios mineiros, 566 ainda convivem com a dura realidade dos lixões – depósitos de lixo a céu aberto, sem

qualquer tratamento, onde sobrevivem juntos o lixo e um exército de catadores, muitas vezes formado por crianças e

adolescentes. A maioria desses municípios carece de recursos, de acesso a novas tecnologias para o tratamento do lixo e até

de cacife político para negociar um terreno no entorno da cidade a fim de abrigar um aterro sanitário ou uma usina de

tratamento de lixo. Seja como for, esse é um problema que pede solução inadiável e será o grande desafio dos municípios nas

próximas décadas.

Destino do lixo é o grande desafio para as atuais administrações municipais

lixo e cidadania

Fabiana Oliveira

Jornalista da ALMG
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Aos 38 anos, Luiz Henrique da Silva é

articulador do Movimento Nacional dos

Catadores de Materiais Recicláveis e uma

referência na Associação dos Catadores

de Papel, Papelão e Material Reapro-

veitável  (Asmare), em Belo Horizonte. O

momento atual é bem diferente da época

em que Luiz vivia sob o viaduto Castelo Bran-

co, na Capital. Na década de 1980, ele e a

família coletavam materiais recicláveis para

sobreviver e enfrentavam a repreensão do

poder público local e da polícia. Natural de

Serrania, no Sul de Minas, Luiz, a mãe e os

seis irmãos vieram para Belo Horizonte,

no final dos anos 1970, para morar com a

tia. A promessa de emprego melhor e es-

cola facilitada não se concretizou e a famí-

lia acabou indo morar embaixo do viaduto.

Nas ruas, Luiz ficou por oito anos. “Vivía-

mos do lixo, morávamos no lixo e éramos

tratados como lixo”, descreve.

A realidade de Luiz e dos demais

catadores que atuavam na Capital come-

çou a mudar no final da década de 1980.

Naquela época, começou a ser articulada

a Asmare, cuja criação é um marco na luta

dos catadores pela inclusão social e pelo

reconhecimento de seu ofício. Luiz conta

que, auxiliados de maneira gratuita e com-

prometida pela equipe da Pastoral de Rua,

cerca de 20 catadores fundaram a asso-

ciação, em 1º de maio de 1990. Nessa

época, Luiz já não morava embaixo do via-

duto e sobrevivia da catação, mas sua des-

confiança quanto à organização dos tra-

balhadores era muito grande. “Não acre-

ditei na proposta, pois achava que queri-

am colocar a gente para trabalhar para

eles. Acabei contribuindo para desmobilizar

o trabalho que vinha sendo feito pela pas-

toral”, relata. Aos 20 e poucos anos, Luiz

pesava apenas 38 quilos e era dependen-

te químico. De liderança negativa, ele mu-

dou a forma de pensar aos poucos e, dois

anos depois, em 1992, chegou à Asmare.

O porquê da mudança? Luiz relata que

passou a observar o comportamento dos

recentes associados. Os colegas

catadores melhoraram o padrão de vida,

assim como os filhos deles, e deixaram

para trás os vícios. “A gente também que-

ria chegar nesse patamar. Pensamos: va-

mos para lá porque é bom”, resume ele. A

trajetória de exclusão foi substituída, en-

tão, por uma nova fase, marcada por sua

atuação como animador geral da associa-

ção a partir de 1993 e como agente

multiplicador, buscando a inserção social

dos demais catadores e ex-moradores de

rua. Atuando agora como articulador do

movimento nacional, Luiz levanta outras

bandeiras. Uma delas é a de que os traba-

lhadores tenham o domínio de toda a ca-

deia produtiva do material reciclável. Supe-

rado o desafio de organizar os catadores,

pretendem-se agora mudanças na legis-

lação, quebra do monopólio do mercado

de reciclagem e alternativas para co-ges-

tão dos materiais recicláveis entre poder

público, catadores e sociedade.

Números de Minas – A história de Luiz

Henrique da Silva exemplifica a de muitos

outros catadores, pessoas que tiram seu

sustento do lixo e que, muitas vezes, vivem

no próprio lixo. Semelhante nesse aspec-

to, a realidade dos associados da Asmare,

em Belo Horizonte, com certeza é bem di-

ferente do dia-a-dia da grande maioria dos

catadores no restante do Estado – que

são invariavelmente explorados e carecem

de organização. Para isso, basta analisar

números recentes, apresentados pela Fun-

dação Estadual do Meio Ambiente (Feam),

no que se refere ao tratamento e à

destinação dos resíduos sólidos.

Dos 853 municípios mineiros, 566

(66,35%) ainda convivem com a dura rea-

lidade dos lixões – depósitos de lixo a céu

aberto, sem qualquer tratamento, onde

estão várias famílias de catadores. Os ater-

ros sanitários – solução que adota o trata-

mento do chorume (líquido produzido pela

decomposição da matéria orgânica) e a

drenagem de gases – restringem-se a 16,

atendendo a 25 municípios, incluindo a

Capital. Cento e oitenta e dois municípios
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possuem aterros controlados, técnica de

disposição que reduz os impactos

ambientais, mas se resume ao ato de co-

brir o lixo com terra após cada jornada de

trabalho, sem tratamento dos resíduos.

Outros 54 municípios têm usina de

compostagem licenciada e 25, não licen-

ciada. O município de Claraval deposita seu

lixo no Estado de São Paulo.

Pelos números, vê-se que os proble-

mas relacionados ao lixo estão longe de

acabar. A situação dos catadores e suas

famílias é apenas um – e grave – aspecto

da questão, que envolve também compo-

nentes ambientais, econômico-financeiros,

tecnológicos e culturais. Durante muito

tempo, o lixo produzido pelas cidades era

encaminhado tão-somente a um local afas-

tado do município. Não havia a preocupa-

ção nem a vontade política de coletá-lo de

forma correta ou de tratá-lo antes da

destinação final. Na verdade, o lixo não es-

tava na agenda nem dos governos nem

da sociedade. Como ressalta o professor

Santelmo Xavier Filho, do Centro Federal

de Educação Tecnológica de Minas Gerais

(Cefet/MG), os administradores sempre

preferiram construir obras que ficassem

visíveis. Mas o problema foi-se agravando

e agora não é mais possível evitar uma

solução. “As maiores guerras no futuro

serão motivadas pela água e não se pode

ter qualidade de água sem o tratamento

dos esgotos e dos resíduos”, lembra

Santelmo, que considera a situação de

Minas ainda caótica.

A imagem a que o professor recorre é

de uma cadeia de dominós, ao descrever

as conseqüências da coleta, do tratamen-

to e da destinação inadequados do lixo.

Entre elas, contaminação do lençol freático

(lençol de água subterrâneo que se forma

em profundidade relativamente pequena);

poluição do solo e do ar; geração de doen-

ças graves ocasionadas por micro e

macrovetores e transmitidas por via hídrica;

além de mudanças climáticas. “Não é fata-

lismo. Nós, que somos exportadores de

água, precisamos aprimorar sua qualida-

de. Caso contrário, isso representará, no

futuro, muitos valores perdidos nesse mer-

cado bem como bilhões gastos para

descontaminação dos lençóis freáticos e

do solo e com a ocupação dos leitos hospi-

talares”, opina Santelmo, que participou,

em novembro, de seminário promovido

pela Assembléia em parceria com 56 enti-

dades para discutir a questão do lixo e da

cidadania (leia matéria na página 78 ). Co-

ordenador do grupo de trabalho que dis-

cutiu “lixo, tecnologia e destinação”, ele

também representou, no evento, 534 as-

sociações comerciais de todo o Estado.

Cultura do descartável – O acréscimo

populacional descontrolado e as ocupa-

ções diárias sem planejamento agravaram

o problema, pois muitas áreas que poderi-

am servir para a destinação dos resíduos

não puderam mais ser utilizadas. Santelmo

Xavier Filho ressalta que é cada vez mais

difícil encontrar áreas, pois essa decisão

envolve problemas políticos diversos. Entre

eles, a desvalorização dos imóveis daque-

les que vivem no entorno de um aterro sa-

nitário. Somado a essas causas, está o per-

fil da sociedade atual, que a cada dia de-

senvolve enorme capacidade de produzir

lixo, mas a cada momento sabe menos o

que fazer com ele. Segundo pesquisa de

2000, feita pelo Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE), a população cres-

ceu 16% entre 1989 e 2000, mas a quan-

tidade de lixo gerada no mesmo período

aumentou 46%.

Os números acima são apresentados

pela psicóloga social Fabiana Goulart Olivei-

ra, do Instituto Nenuca de Desenvolvimen-

to Sustentável (Insea) e integrante do

Fórum Estadual “Lixo e Cidadania”. O insti-

tuto presta assessoria a municípios minei-

ros na gestão dos resíduos sólidos, com

foco na inclusão social dos catadores. A

cultura do descartável é apontada por ela

como outra causa importante do proble-

ma. “Os catadores de material reciclável

são uma população que vem da conjuntu-

ra da sociedade do descarte, que também

é a da desigualdade social e da concentra-

ção absurda de renda”, analisa. Fabiana

lembra que vivemos em uma sociedade

que nos obriga a consumir cada vez mais,

descartando produtos com uma velocida-

de incrível. Santelmo Xavier emenda que,

se tivermos interesse em ter um padrão

norte-americano de consumo, estaremos

consumindo 20% a mais do que o planeta

pode nos ofertar. Ele alerta que os interes-

ses econômicos são o pano de fundo da

chamada “cultura do plástico”, prejudicial

ao meio ambiente. “Ao comprarmos um

comprimido numa farmácia, colocamos o

remédio numa sacolinha de plástico que

nos é oferecida, mesmo depois de emba-

lado em papel. Se essa sacolinha não for

A trajetória de Luiz

Henrique da Silva

confunde-se com a história

de luta por inclusão social

protagonizada pelos

catadores de materiais

recicláveis

Alair Vieira
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adequadamente destinada, ficará na na-

tureza por 450 anos”, exemplifica.

O secretário de Meio Ambiente de

Alterosa, cidade de 13 mil habitantes do

Sul de Minas, Cássio Marcelo Alves, con-

corda e acrescenta que a indústria

petroquímica, que é a do plástico, impõe

esse tipo de embalagem. Além disso, ana-

lisa que a cultura ocidental é indiscutivel-

mente voltada para o consumismo. E, quan-

do se introduz no mercado algum tipo de

embalagem reciclável ou reutilizável, ela

passa a ser classificada como descartável;

é entendida como aquela que pode ser

dispensada. A embalagem descartável

traz ainda implícito um outro valor: o de

que aquele produto é individualizado. “É um

conceito infantil de posse”, afirma. Agre-

gar nesses produtos o termo reciclável

poderia ser um caminho para modificar

essa postura, na opinião dele. “Enquanto

não conseguirmos uma inversão urgente

de valores e reavaliarmos nossa cultura,

não resolveremos o problema”, alerta o

secretário, que informa ter um único fun-

cionário para cuidar das sacolinhas plásti-

cas que chegam à usina de compostagem

e reciclagem do município. “Quando eu

abro a sacola, que é usada como recipien-

te para colocar o lixo, ela simplesmente voa

e o vento a toca longe. É o caos”, descreve.

Como lembra a psicóloga Fabiana

Goulart Oliveira, a sociedade do descarte é

também a da desigualdade social e da gra-

ve concentração de renda. Nesse contex-

to, os catadores e as pessoas que vivem

nos lixões são nivelados ao próprio lixo que

a sociedade produz. São cidadãos tidos

como mendigos ou marginais, encarados

com desconfiança pela população. Mas,

como destaca Luiz Henrique da Silva, “a

imensidão de catadores não existe porque

achamos gostoso catar; é por falta de op-

ção”. E é justamente essa falta de opções

que leva os trabalhadores a se submete-

rem ao sistema de atravessamento. “Há

casos absurdos de trabalho infantil. No

Norte de Minas, há deposeiros que fazem

inclusive carrinhos de catadores menores

para as crianças. Além disso, temos caso

de deposeiro que dá o carrinho para o

catador, mas este tem que vender o ma-

terial somente para ele e a um preço mais

baixo. Se não consegue a quantidade de

material pleiteada pelo deposeiro, o

catador acaba sendo agredido”, relata

Fabiana. Famílias inteiras morando nos

lixões, com os filhos sem acesso à escola

e, em muitos casos, sem registro de nasci-

mento, é uma realidade comum.

A mudança de paradigma está condi-

cionada à educação ambiental – ou à ci-

dadania ecológica, como preferem al-

guns. Mas, à exceção de algumas iniciati-

vas como a dos municípios de Belo Hori-

zonte e Betim   (leia matéria na página

75), onde há coleta seletiva implantada, a

população da grande maioria dos municí-

pios mineiros ainda não está atenta a essa

questão. “A inclusão social dos catadores

exige mudança de comportamento da

sociedade, tanto em relação ao catador

e à questão socioambiental quanto ao

próprio lixo gerado por ela”, ensina.

Fabiana critica algo que constatamos nas

nossas próprias residências: as pessoas

querem se ver livres do lixo. Colocá-lo para

fora de casa, na visão delas, significa que

o lixo passou a ser problema apenas da

prefeitura. É a perspectiva equivocada que

considera todos os resíduos sólidos como

lixo. Como tal, eles acabam sendo coloca-

dos, literalmente, no mesmo saco, sem

que as pessoas façam a distinção do que

pode ser reaproveitado ou reciclado e do

que é puro rejeito.

 O secretário José Carlos

Carvalho lembra, por outro

lado, que houve avanço nos

municípios acima de 30 mil

habitantes

O professor Santelmo

Xavier Filho recorre à

imagem da cadeia de

dominós para descrever os

problemas relacionados à

gestão dos resíduos sólidos

Alair Vieira

Marcelo Metzker
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O destino do lixo produzido pelas cida-

des já começa a aparecer na agenda de

várias prefeituras mineiras. A vontade polí-

tica de priorizar uma solução para o lixo

ganha força com o estímulo da fiscalização

estadual. Exemplo disso foi a Decisão

Normativa nº 75/04, da Feam, que deter-

minou medidas de redução do impacto

ambiental causado por lixões. A fundação

estabeleceu o prazo de 30 de outubro de

2005 para que os municípios, independen-

temente do porte, apresentassem docu-

mentação comprovando a implementação

dessas medidas. Os 566 municípios que

não responderam a essa convocação es-

tão recebendo autos de infração. As mul-

tas, decididas pelo Conselho Estadual de

Política Ambiental (Copam), podem chegar

a R$ 74 mil. Entre as medidas, estão:

recobrir o lixo com terra ou entulho, no

mínimo, três vezes por semana; isolar o

local com arbustos ou árvores que contri-

buam para dificultar o acesso de pessoas

e animais; e proibir a permanência de pes-

soas no local para fins de catação de lixo.

Os administradores públicos que estão

atentos à questão enfrentam vários pro-

blemas, como falência das prefeituras, fal-

ta de capacitação técnica dos servidores

que trabalham com a limpeza urbana, ca-

rência de informações sobre a forma de

pleitear financiamentos para as soluções

sanitárias a serem implementadas. Exem-

plo disso vem do prefeito de Bertópolis,

Onédio Fagundes de Souza. Situada no

Vale do Mucuri, com pouco mais de 4,3 mil

habitantes, a cidade tem seu lixo deposita-

do num lixão distante do centro. O prefeito

reconhece que o local é inadequado, pois

está próximo a um rio, que já sofre

assoreamento por causa dos resíduos. Ele

afirma ter o local para implantar o aterro

sanitário, mas não possui infra-estrutura

para tal.

O prefeito Onédio de Souza participou

do seminário na Assembléia em busca de

informações, assim como o prefeito de

Açucena, Ademir José Siman. O município

de Açucena leva seu lixo para Mesquita,

onde há um lixão. Assim como outros mu-

nicípios de menor porte, Açucena não pos-

sui terreno disponível para o aterro sanitá-

rio e também encontra dificuldades finan-

ceiras para adquirir equipamentos de infra-

estrutura. Ele espera contar com a parce-

ria de uma empresa privada, a fim de

viabilizar um terreno para o aterro, e infor-

ma que a prefeitura tenta, agora, ajudar

os poucos catadores na tarefa de separa-

ção do material reciclável. A distância en-

tre a sede, o distrito e o povoado é um

dificultador para a prefeitura. São 11,5 mil

habitantes no total, sendo 4,5 mil na sede.

O distrito de Felicínia fica a 45 km da sede e

há povoados a 50 km de Açucena.

Caminhos possíveis – Como se vê, pro-

blemas não faltam quando o assunto é o

lixo, uma temática de pouco apelo entre

prefeitos e de adesão até agora restrita

pelas comunidades. Mas essa realidade

começa a mudar, ainda que a passos va-

garosos. O secretário de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

José Carlos Carvalho, admite que Minas

Gerais ficou extremamente atrasada em

relação aos esforços para se obter uma

disposição final adequada dos resíduos

sólidos. Acrescenta, por outro lado, que

houve avanço substantivo nos últimos anos

em municípios com população superior a

30 mil habitantes. São pouco mais de 60

municípios, que representam 70% de todo

o resíduo produzido no Estado.

De acordo com a gerente da Divisão

de Saneamento da Feam, Denise Bruschi,

em 2001, 97% dos municípios mineiros

tinham lixões. Hoje, o índice caiu para

66,35%. Atualmente, 32% da população

do Estado são atendidos por sistemas de-

vidamente licenciados. A meta é atingir

35% até dezembro de 2005 e 70% até

2008. A Deliberação Normativa nº 75/04

do Copam estabeleceu abril de 2006

como prazo para que os municípios entre

Prefeituras têm prazo para
implementar mudanças

Os lixões a céu aberto ainda são um desafio para as prefeituras mineiras, representando risco de

poluição do solo e dos lençóis freáticos

Alair Vieira
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João Monlevade, Rio Piracicaba, Bela

Vista de Minas e Nova Era são exemplos

de que o trabalho dos municípios em

rede é uma solução interessante para o

tratamento e a destinação do lixo. As ci-

dades se uniram em consórcio para tor-

nar realidade a operação de um aterro

sanitário.

Previsto para começar a funcionar

em janeiro de 2006, o aterro foi

viabilizado por meio de um contrato de

gestão assinado em outubro de 2005 e

um contrato de rateio. Esse contrato de

rateio define a participação financeira de

cada município, que será proporcional à

quantidade de lixo a ser aterrado. Quan-

to mais lixo as cidades produzirem, mais

recursos terão que investir na operação

da solução sanitária.

Essa visão responsável e educativa

do que fazer com o lixo é que motivou a

elaboração do programa de gerencia-

mento integrado de resíduos sólidos

Consórcio facilita gestão para
pequenos municípios

apresentado pela Prefeitura de João

Monlevade ao Fundo Nacional de Meio

Ambiente. O plano de trabalho foi apro-

vado pelo governo federal em 2001, e o

aterro foi construído por meio de parce-

ria do município com a União. Com custo

inicial de R$ 367 mil, sendo R$ 100 mil a

cargo da prefeitura, sob a forma de

contrapartida, o aterro já consumiu cer-

ca de R$ 1 milhão.

Superada essa fase, Monlevade se

uniu às demais prefeituras, concentran-

do esforços agora na operação do ater-

ro, que será rateada entre as quatro ci-

dades. Nova Era foi incluída recentemen-

te no projeto.

Visão de conjunto – A secretária de

Planejamento de João Monlevade e

procuradora do município, Maria Íris de

Oliveira, pondera que o aterro sanitário

é apenas uma das ações do programa

de gerenciamento dos resíduos sólidos.

Ela destaca que o município interessado

30 mil e 50 mil habitantes formalizem o

processo de licença de instalação de ater-

ro sanitário. Essas cidades de porte médio

têm até abril de 2007 para formalizar o

processo de licença de operação dos ater-

ros. Já os municípios com população ur-

bana superior a 50 mil habitantes preci-

sam formalizar a licença de operação de

seus aterros até setembro de 2006. Esse

é o prazo final estipulado pela Deliberação

Normativa nº 81/05.

O governo estadual também apóia di-

versos municípios na elaboração de proje-

tos que os habilitem à obtenção de recur-

sos visando à execução das soluções sani-

tárias. Com esse objetivo, foram aplicados

R$ 3 milhões este ano. Por meio do Proje-

to Estruturador de Gestão Ambiental, a

Feam está desenvolvendo esse trabalho

de assistência técnica aos municípios. Um

acordo de cooperação com a Secretaria

de Estado de Política Urbana e Desenvolvi-

mento Regional está sendo discutido, a fim

de ampliar os esforços nessa área.

Recursos – Além da falta de capacitação

técnica, as prefeituras esbarram na carên-

cia de recursos financeiros para implantar

suas soluções sanitárias – que podem ser

aterros sanitários, usinas de composta-

gem e reciclagem ou alternativas

tecnológicas. O governo federal acena com

recursos, mas o próprio gerente do Pro-

grama de Gestão Ambiental e Urbana do

Ministério do Meio Ambiente, Marco Antô-

nio Borzino, informa que ainda não se sabe

qual será o volume para 2006. Ele diz que

o governo federal está tentando dispo-

nibilizar mais recursos, seja do Orçamento

Geral da União, sejam os onerosos, do

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS). Atualmente, três ministérios libe-

ram dinheiro por meio do Programa Na-

cional de Resíduos Sólidos Urbanos, lança-

do em 2004: o Ministério da Saúde, por

meio da Fundação Nacional de Saúde

(Funasa), para municípios com até 30 mil
Obras do aterro sanitário, cuja operação foi viabilizada por um consórcio formado pelos

municípios de João Monlevade, Rio Piracicaba, Bela Vista de Minas e Nova Era

Prefeitura Municipal de João Monlevade
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habitantes; o Ministério do Meio Ambien-

te, para municípios entre 30 mil e 250 mil

habitantes; e o Ministério das Cidades, para

municípios com mais de 250 mil habitan-

tes ou de regiões metropolitanas ou de

desenvolvimento.

Quanto ao contingenciamento das ver-

bas, Marco Antônio Borzino alega que “a

questão é fazendária, e quem a resolve é

o Ministério da Fazenda”. Essa imposição

de limites para os investimentos é admiti-

da por Mara Luísa Alvim Motta, da Gerên-

cia de Apoio ao Desenvolvimento Urbano

do Distrito Federal da Caixa Econômica Fe-

deral (CEF), hoje a maior repassadora de

recursos do governo. Na opinião de Mara

Luísa, que também participou do Seminá-

rio Legislativo “Lixo e Cidadania”, mais im-

portante que informar o montante dispo-

nível de recursos – que pode ser

contingenciado, apesar de estar no Orça-

mento da União – é falar sobre os critérios

e as opções de financiamento. Ela lembra

que, no Brasil, historicamente, os recur-

sos financeiros aplicados em projetos de

gestão de resíduos sólidos têm parado no

lixo, literalmente. Isso porque, não havendo

o correto gerenciamento do projeto

implementado, todo o investimento acaba

se desfazendo. “Se os aterros sanitários não

forem bem operados, facilmente se trans-

formam novamente em lixões”, ilustra.

Por isso, o esforço do governo federal

é no sentido de estabelecer critérios que

garantam a sustentabilidade dos progra-

mas de gestão de resíduos sólidos. Mara

Luísa ressalta que vários aspectos preci-

sam ser contemplados quando se pensa

em um programa. Não basta ter um belo

projeto de engenharia para implantação

do aterro sanitário, por exemplo. É preciso

levar em conta a situação dos catadores

de materiais recicláveis e da população que

mora no entorno do aterro, além de refor-

çar a capacidade institucional dos municí-

pios. Na opinião dela, é fundamental haver

um setor específico na prefeitura para cui-

dar da limpeza urbana, seja uma

autarquia, uma empresa pública ou um

departamento. Para a analista da CEF, é

necessário também que o município co-

bre pelo serviço de limpeza urbana e que

os valores sejam realistas. Caso contrário,

o administrador público irá tirar dinheiro

de outras pastas, como saúde e educa-

ção, para cobrir as despesas com o setor.

Para questão tão complexa, Mara Luísa

aponta como caminho os projetos que in-

corporem aspectos ambientais, sociais, téc-

nicos e de capacitação institucional. Ela in-

forma que as prefeituras podem consultar,

para isso, os seguintes setores: no Ministé-

rio das Cidades, a Secretaria Nacional de

Saneamento Ambiental; e, no Ministério do

Meio Ambiente, a Secretaria de Qualidade

Ambiental. Informações sobre recursos dis-

poníveis podem ser consultadas no “Guia

de Ações e Programas para a Gestão de

Resíduos Sólidos”, lançado pelo Ministério

das Cidades. A analista da CEF, que tam-

bém integra o Fórum “Lixo e Cidadania” do

Distrito Federal, informa que há várias fon-

tes de recursos no âmbito do governo fede-

ral, mas admite que, muitas vezes, a busca

pelo dinheiro tem que ser “picotada”.

A União sinaliza, ainda, que pretende

reestruturar suas linhas de financiamento e

facilitar as opções via instituições oficiais de

crédito, como as da CEF e do BNDES. Outra

meta é estabelecer critérios para a defini-

ção de incentivos fiscais, financeiros e

creditícios para projetos de tratamento e

destinação de resíduos sólidos. Todas essas

propostas compõem um anteprojeto de

política nacional de resíduos sólidos. De acor-

do com Marco Antônio Borzino, o anteproje-

to está hoje na Secretaria da Casa Civil da

Presidência da República e deverá ser enca-

minhado ao Congresso Nacional ainda este

ano. O anteprojeto faz a distinção entre resí-

duos e rejeitos e trata da inclusão social dos

catadores, entre outros aspectos.

em resolver a questão do lixo precisa

também promover a inserção social dos

catadores de materiais recicláveis, insti-

tuir a coleta seletiva e erradicar o lixão,

retirando os trabalhadores desse local.

Para isso, foi firmado um convênio

com o Instituto Nenuca de Desenvolvi-

mento Sustentável (Insea), cujo foco do

trabalho é a inserção social dos

catadores de materiais recicláveis. O re-

sultado foi a criação de organizações de

catadores em Monlevade, Bela Vista de

Minas e Rio Piracicaba, totalizando 64

associados. O lixão de Bela Vista de Mi-

nas já foi envelopado e os de João

Monlevade e Rio Piracicaba deverão ter

o processo de erradicação concluído em

abril de 2006.

A coleta seletiva funciona plenamen-

te nas cidades. Em João Monlevade, por

exemplo, o trabalho é feito porta a por-

ta, ficando a coleta a cargo dos

catadores e de uma empresa tercei-

rizada. A triagem e o enfardamento do

material são feitos em um galpão

construído pela prefeitura. Com balança

e uma prensa (esta doada por uma

empresa privada), buscam-se parcerias

agora para a compra de um fragmen-

tador de papel.

Graças à instituição da coleta seleti-

va, à disseminação de um trabalho de

educação ambiental visando à produção

de menos lixo e outras iniciativas, a previ-

são de vida útil do aterro sanitário foi

ampliada de 28 para 54 anos. A produ-

ção diária de lixo de João Monlevade,

Rio Piracicaba e Bela Vista de Minas caiu

de 48 toneladas/dia, em 2001, para

43 toneladas/dia. Ou seja, menor pro-

dução dos resíduos aterrados. “Esse re-

sultado reforça a idéia de que precisa-

mos investir na educação ambiental”,

conclui Maria Íris.
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Ao mesmo tempo em que tentam bus-

car recursos para implementar soluções

sanitárias, os prefeitos começam a perce-

ber o potencial econômico do lixo. É o caso

de Turmalina, nos Vales do Jequitinhonha/

Mucuri, com pouco mais de 16 mil habi-

tantes, segundo dados do IBGE de 2002.

O secretário de Meio Ambiente, Osvaldo

Ferreira de Araújo, atesta que “lixo é di-

nheiro” e lembra que dele aproveita-se

quase tudo. Então, para aproveitar o ma-

terial orgânico, o município contou com a

solução da usina de reciclagem e

compostagem, e não com o aterro sanitá-

rio. Com projeto já concluído, a usina aguar-

da a concessão da licença prévia de insta-

lação pela Feam. A expectativa da prefeitu-

ra é de que a usina esteja implantada até

julho de 2006. Graças aos mecanismos

de compensação devidos ao município,

que está localizado na região do lago da

hidrelétrica de Irapé, Turmalina tem garan-

tidos R$ 242 mil do consórcio da usina

para viabilizar esse projeto.

O município também está interessado

nos recursos do ICMS Ecológico – verba

proveniente da Lei nº 13.803, de 2000,

conhecida como Lei Robin Hood, que desti-

na parte da arrecadação do imposto aos

municípios que investirem em políticas de

saneamento e no equilíbrio ambiental.

Hoje, o ICMS Ecológico distribuído aos mu-

nicípios mineiros corresponde a R$

17,967 milhões e, quando a usina estiver

implantada, Turmalina poderá ter acesso

aos valores. Os empregos que podem ser

gerados pela usina de reciclagem e

compostagem também estão na mira da

prefeitura, que pretende incentivar a cole-

ta seletiva na cidade. Dinheiro, por sinal, é

motivo de queixa do secretário. “Hoje, para

obter recursos do governo federal ou es-

tadual, é preciso correr muito, apresentar

projetos e mais projetos e enfrentar muita

burocracia”, resume ele, reafirmando que

não é fácil conseguir verba.

A solução da usina de reciclagem e

compostagem também foi adotada pelo

município de Alterosa, no Sul de Minas. O

secretário de Meio Ambiente, Cássio Mar-

celo Alves, sugere que os pequenos muni-

cípios procurem conhecer o projeto de uma

usina de reciclagem e compostagem. Ele

lembra que o aterro sanitário é uma solu-

ção muito procurada pelos municípios

maiores, que produzem grande volume de

lixo. No caso de cidades menores, a usina

e o aterro podem gerar empregos e tra-

zer recursos sob a forma do ICMS Ecológi-

co. Alterosa recebeu, em 2005, R$ 250

mil provenientes da aplicação da Lei Robin

Hood. É bem mais do que o orçamento da

própria secretaria, que, em 2004, foi de

R$ 168 mil. O orçamento do município este

ano foi de R$ 12 milhões. Além da usina, a

existência de quatro reservas particulares

do patrimônio natural contribuíram para

esse repasse.

Implantada em 1997 com recursos a

fundo perdido, ou seja, sem ônus para o

município, a usina de reciclagem e

compostagem já processou cerca de 15

mil toneladas de lixo. “Matamos um leão

por dia”, ilustra Cássio Alves, informando

como se dá o trabalho. Quando o lixo che-

ga à usina, ele vai para uma esteira de con-

creto onde se dá a separação de rejeito,

material reciclável e material orgânico. A

compostagem é a alma da usina. Toda a

sobra de alimentos se transforma em adu-

bo que vai para o horto florestal, parques,

praças e jardins. O material reciclável (me-

tal, plástico, vidro e papelão) é vendido e

gera R$ 17 mil de retorno para o municí-

pio, anualmente. Todo o rejeito (papel higi-

ênico, absorvente, cotonete, lâmina de

barbear, vidros planos e pano, entre ou-

tros) é enterrado na própria área da usi-

na, num aterro controlado. De todo o lixo

coletado na cidade, cerca de um terço é

enterrado; os outros dois terços são pro-

cessados.

A coleta seletiva, anos depois, serviu

para facilitar o trabalho na usina. Atualmen-

te, a coleta atinge 100% da população,

mas o secretário calcula que a adesão si-

tua-se em 60%. Além do desafio de ampli-

ar essa adesão da comunidade, a aproxi-

mação com os catadores e o apoio ao seu

trabalho e à sua organização são tarefas

que ainda precisam ser executadas. Uma

das metas da secretaria é utilizar os recur-

O secretário de Meio

Ambiente de Turmalina,

Osvaldo Ferreira de Araújo,

queixa-se das dificuldades

para obter recursos.

Aposta, por outro lado, no

potencial econômico e de

inclusão social do lixo

Municípios tentam transformar
problema em solução

Marcelo Metzker
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A experiência da coleta seletiva em

Betim, na Região Metropolitana de Belo

Horizonte, pode servir de incentivo a vá-

rios municípios mineiros. Resultado de

um trabalho que envolveu mobilização da

comunidade, aproximação com catado-

res e adesão da iniciativa privada, entre

outros aspectos, a coleta seletiva hoje

alcança 70% da população da cidade.

De acordo com a secretária de Meio

Ambiente, Cleide Izabel Pedrosa Melo,

lixo e cidadania tornaram-se em Betim

sinônimo de uma política socioambiental

sustentável não assistencialista, com re-

sultados concretos.

O trabalho começou em 2000, quan-

do foi firmado convênio entre a prefeitu-

ra de Betim e a Asmare. Em 2001, hou-

ve a abordagem e o cadastramento dos

catadores de materiais recicláveis, além

de reuniões com mobilizadores. Em 23

de agosto de 2001, a cidade promoveu

o Seminário Municipal Lixo e Cidadania,

num esforço conjunto dos poderes lo-

cais com a adesão da comunidade e das

empresas. O seminário foi um marco em

Betim, com desdobramentos positivos

como o envolvimento de todas as esfe-

ras do poder público e a integração dos

catadores com empresas e população.

Nesse cenário, foi formalizada a Asso-

ciação dos Catadores de Papel e Mate-

rial Reciclável de Betim (Ascapel), que ela-

borou seu estatuto e passou a utilizar

um galpão alugado, em princípio cedido

aos trabalhadores. Atualmente, são 38

os catadores que trabalham na triagem.

A coleta seletiva foi implantada ofici-

almente em 15 de março de 2003 em

25 bairros. Em maio, o projeto-piloto foi

ampliado para mais bairros, totalizando

40. Em outubro daquele ano, foi inaugu-

rado galpão de triagem construído pela

prefeitura. A implantação da coleta sele-

tiva foi um processo implantado gradual-

mente, como se vê, sendo precedida de

várias ações. De acordo com a secretá-

ria Cleide Melo, as atividades preparató-

Mobilização acelera resultados da coleta seletiva

rias envolveram ampla campanha de divul-

gação e mobilização da comunidade, por

meio de abordagem porta a porta e de

visitas a escolas, entidades de classe, igre-

jas e associações de bairro.

Hoje, são recolhidas na cidade 4,4 mil

toneladas/mês de resíduos, sendo 3.080

toneladas/mês na área do projeto de co-

leta seletiva. Dessas 3.080 toneladas, 350

toneladas de resíduos são provenientes da

coleta seletiva. Esse material deixa de se-

guir para o aterro sanitário, sendo recolhi-

do porta a porta pela prefeitura, doado di-

retamente à associação dos catadores

pela população ou apanhado nos bairros

pelos catadores informais. Isso represen-

ta um índice de 11%. A meta, para 2006,

é chegar ao índice de 15%. Para isso, a

Secretaria de Meio Ambiente conta com o

trabalho de equipes de educadores

ambientais (que ministram palestras para

a comunidade e os educadores); de

mobilização social (que promovem visitas

às residências periodicamente); e de fisca-

lização e licenciamento ambiental (que

condicionam licenciamentos à implantação

da coleta seletiva e a doações à Ascapel).

Ao ser perguntada sobre o porquê

de investir na coleta seletiva, a secretá-

ria lista uma série de benefícios: ganhos

sociais, com a geração de trabalho e

renda para os catadores, seja aqueles

reunidos em associações ou os infor-

mais; mudança cultural, com a conscien-

tização da comunidade e das empresas,

que passam a reduzir o volume de lixo

produzido, reutilizando materiais e con-

tribuindo para a reciclagem; e ganhos

ambientais, que abrangem desde a re-

dução das emissões de gases respon-

sáveis pelo aquecimento global até a

ampliação da vida útil do aterro sanitário

de Betim.

As dificuldades em conseguir a ade-

são das pessoas existe, sim, constata

Cleide Melo. Mas ela ensina que os cida-

dãos são receptivos. Na opinião da se-

cretária, para dar certo a coleta seletiva

não pode estar desvinculada da ques-

tão social. Segundo ela, a adesão do

adulto ocorre quando ele percebe o ca-

ráter solidário da medida. No caso das

crianças, a motivação é, sobretudo, a

proteção do meio ambiente.

A implantação da coleta seletiva em Betim fez parte de um projeto que incluiu incentivos à

organização e profissionalização dos catadores de materiais recicláveis

Prefeitura Municipal de Betim/Secretaria de Meio Ambiente
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sos do ICMS Ecológico para compor um

Fundo Municipal do Meio Ambiente. A ver-

ba desse fundo poderia servir para patro-

cinar iniciativas de incentivo às atividades

dos catadores, como a instalação de

galpões de reciclagem.

Esse apoio inicial aos catadores é de-

fendido por Fernando Sodré da Mota, con-

selheiro da Associação Brasileira de Lim-

peza Pública e Resíduos Sólidos (ABLP). Na

opinião dele, a coleta seletiva deve ocorrer

por meio de uma parceria entre prefeitu-

ras e associações de catadores. Ele tam-

bém defende que a administração pública

ofereça incentivos aos trabalhadores, até

que eles possam assumir a gestão plena

de todo o processo. Para isso, sugere que

a prefeitura os auxilie na implantação de

uma central de triagem e reciclagem. Pro-

põe também que a prefeitura incentive a

formação de uma cooperativa dos

catadores e, por meio de um termo de

comodato, ceda equipamentos pelo pra-

zo máximo de dois anos. Nesse período,

isenções de impostos seriam bem-vindas

e também o auxílio da prefeitura na venda

do material. Fernando Sodré da Mota in-

forma que, na cidade de São Paulo, há 14

unidades operando com sucesso dessa

forma, chegando a remunerar os

catadores com R$ 650 por mês. “Não é

tutela da prefeitura. Esse período serviria

apenas para os trabalhadores se organi-

zarem e assumirem a gestão de toda a

cadeia produtiva”, opina.

Para o consultor, a administração pú-

blica não deve esperar obter lucro do lixo

nem tentar transformar o catador de ma-

terial reciclável em empregado da prefei-

tura. “Isso não dará certo”, atesta. O lucro

que a prefeitura terá, acrescenta, são os

dividendos sociais e ambientais: a vida útil

do aterro sanitário será ampliada; será efe-

tivada a inclusão social dos catadores; e o

meio ambiente também agradecerá o vo-

lume de material reciclável que deixará de

Em Ipatinga, no Vale do Aço, o serviço

de limpeza urbana é realizado por meio

de um contrato de concessão pública

desde 2001. A empresa terceirizada é

encarregada de atividades que abran-

gem varrição, capina, pintura de meio-fio

e postes, limpeza de valas e de galerias a

céu aberto, bem como de bocas-de-lobo.

Com uma vida útil de 30 anos, a nova cen-

tral de resíduos sólidos recebe 19 mil to-

neladas/mês. A coleta de resíduos domi-

ciliares situa-se hoje em 4,2 mil tonela-

das/mês e a de inertes (terra, entulho e

capina), em 13,2 mil toneladas.

Todo o chorume gerado é recolhido

e transportado para tratamento na es-

tação de tratamento de esgoto. No que

diz respeito aos resíduos de saúde – um

grande desafio para os municípios mi-

neiros –, Ipatinga possui na central uma

vala séptica específica, licenciada, para

receber esse material. A meta agora é

instalar um autoclave para tornar iner-

tes os resíduos de saúde. O autoclave é

um aparelho de desinfecção por meio

do vapor a alta pressão e temperatura.

No que diz respeito à reciclagem de

materiais, um convênio firmado entre a

Educação ambiental no antigo aterro

administração municipal e duas associa-

ções de catadores possibilitou o forneci-

mento de infra-estrutura e da assesso-

ria necessária aos trabalhadores, com

o repasse mensal de recursos.

Aterro verde – Com a questão do tra-

tamento e destinação do lixo equaciona-

das, Ipatinga destaca-se também pelo

que fez depois do encerramento das ati-

vidades do antigo aterro sanitário, em

2003. Um dos poucos aterros fechados

no Estado, o local transformou-se num

centro de educação ambiental. Antes dis-

so, um processo de revitalização foi con-

duzido, com a criação de áreas verdes.

Estudantes de várias escolas do municí-

pio visitam hoje o lugar – onde ainda é

feito o trabalho de tratamento do

chorume e do monitoramento das águas,

como prevêem as normas ambientais.

De acordo com o secretário de Servi-

ços Urbanos e Meio Ambiente, Gustavo

de Paula Souza, há estudos em andamen-

to para aproveitar os gases gerados pelo

antigo aterro sanitário. O objetivo da pes-

quisa é chegar num exemplo prático de

alternativas energéticas com a geração

através de fontes térmica, solar e hídrica.

Expressão da cidadania ecológica, a atitude positiva e transformadora em relação

ao lixo deve ser estimulada nas crianças e jovens

Marcelo Metzker
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relação aos catadores e a crença numa

proposta emancipatória para eles. Essas

pessoas não são pobrezinhas”, afirma.

Luiz Henrique da Silva, do Movimento

Nacional dos Catadores de Materiais

Recicláveis, também rechaça essa visão

assistencialista. Ele lembra que esses tra-

balhadores cumprem um papel fundamen-

tal no município, e a bandeira do movimen-

to hoje é a remuneração pelos serviços

prestados. “Queremos abrir um diálogo

entre gestores e catadores para viabilizar

a implantação de empreeendimentos des-

tinados à reciclagem, com prensas, balan-

ças e galpões”, defende.

Luiz Henrique da Silva avalia que a que-

bra do monopólio do mercado de

reciclagem é urgente. Segundo o movi-

mento, 90% da matéria-prima que chega

à indústria de reciclagem provém do tra-

balho dos catadores. A remuneração do

produto está, no entanto, aquém do justo.

A inclusão social dos catadores é um

desafio para os municípios pequenos,

como Alterosa, no Sul de Minas. Apesar

de reconhecer que o catador é um parcei-

ro importante para a cidade, o secretário

de Meio Ambiente, Cássio Alves, avalia que

esse trabalhador ainda não tem consciên-

cia de que pode se organizar. No municí-

pio, o número de catadores acompanha a

sazonalidade da mão-de-obra das lavou-

ras de café, cana e batata. Depois da co-

lheita, os trabalhadores passam meses

sem perspectivas de emprego e acabam

recorrendo à coleta e à venda dos

recicláveis.

“Conversando com eles, percebemos

que são explorados pelos intermediários.

Se eles se associassem, poderiam com-

bater essa exploração e conseguir até

mesmo um preço melhor pelo material”,

avalia. A intenção da prefeitura é levar essa

discussão para o Fórum Municipal “Lixo e

Cidadania” – que precisa ser reativado. O

objetivo final é que a prefeitura não traba-

ser enterrado. “A prefeitura nunca será

uma empresa; não deve, portanto, se

aventurar por esse caminho”, pondera.

Uma forma de obter recursos poderia

ser por meio do aproveitamento do gás

gerado nos aterros sanitários. O gás, em

sua maioria metano – o mesmo utilizado

nos ônibus urbanos –, é produzido na or-

dem de 180m3 por tonelada de lixo. Ele

pode ser extraído e queimado para produ-

ção de energia elétrica, mas o ideal é que

a produção diária de lixo seja de 350 a

500 toneladas. Fernando Sodré da Mota

informa que há empresas especializadas

nesse processo que implantam toda a

tecnologia e vendem a energia, ficando o

município encarregado apenas de receber

os royalties. O consultor também cita o

exemplo de prefeituras como Nova Iguaçu

e São Paulo, que recebem royalties pela

exploração dos gases gerados em seus

aterros.

Protagonismo é o caminho para a
inclusão social

Como pode ser observado, todas es-

sas soluções para enfrentar o problema do

lixo nas cidades dependem substancialmen-

te da adesão da comunidade e da inclusão

social dos catadores. A sustentabilidade da

gestão de resíduos sólidos não se dissocia

do estímulo ao protagonismo dessas pes-

soas, ensina a psicóloga social Fabiana

Goulart Oliveira, do Instituto Nenuca de De-

senvolvimento Sustentável e do Fórum Es-

tadual “Lixo e Cidadania”. “É fácil termos po-

líticas assistenciais e clientelistas, pois elas

resultam em votos, dedicação e favor eter-

no. Algumas prefeituras encaram a ques-

tão dessa forma. Elas dizem que vão pagar

o aluguel do galpão dos catadores por dois

meses e, depois, ao ouvir que a atividade de

reciclagem precisa ser gerida pelos pró-

prios trabalhadores, falam que tudo ficará

por conta deles ”, relata. Fabiana alerta que

a sustentabilidade é, no entanto, algo a ser

construído. “É preciso um novo olhar em

O aproveitamento econômico do gás gerado nos aterros sanitários ainda é restrito a poucos

municípios brasileiros. Entre eles, Nova Iguaçu e São Paulo

Helena Leão
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lhe mais com material reciclado, sendo

essa tarefa assumida pelos catadores.

“Cuidaríamos apenas do material orgâni-

co e do rejeito. A prefeitura não quer lucro;

quer é se livrar do lixo”, conclui.

O trabalho em rede e a mobilização são

estratégias interessantes tanto para as

prefeituras quanto para catadores e so-

ciedade civil, na opinião da psicóloga social

Fabiana Goulart Oliveira. No que diz respei-

to aos municípios, há iniciativas positivas de

tratamento dos resíduos por meio de con-

sórcios, como em João Monlevade (leia

matéria na página 72). “Não se pode mais

trabalhar isolado. A partir do momento em

que você se organiza, fica fortalecido, tro-

ca informações e conhecimento”, opina

Fabiana.

Por isso, o objetivo atual do Fórum Esta-

dual “Lixo e Cidadania” é identificar os fóruns

existentes nos municípios mineiros. Oficial-

mente, há apenas 22, mas em muitas cida-

des existem grupos que funcionam como

fóruns, apesar de não se identificarem como

tal. Essas instâncias reúnem governo, so-

ciedade civil e iniciativa privada, atuando de

forma propositiva, articulando apoios e con-

tribuindo para fomentar a implantação de

programas de gestão integrada de resí-

duos sólidos, na perspectiva da inclusão dos

catadores. Em Minas, o fórum estadual exis-

te desde 1999, sendo um dos primeiros

do País. No Brasil, há cerca de 23 fóruns

estaduais. Desde a criação do fórum nacio-

nal, em 1998, cerca de 46 mil crianças já

foram retiradas de lixões.

A cidadania ecológica é um objetivo a

ser alcançado pelos envolvidos com a

temática do lixo. Como lembra o secretá-

rio de Meio Ambiente de Turmalina, Osval-

do Ferreira de Araújo, a defesa do meio

ambiente é algo novo no País. A adoção

da coleta seletiva pelas donas de casa, com

a participação das famílias, implica uma

mudança de cultura que só vem com o

tempo. “Esse é o nosso maior desafio, pois

não modificamos nossa atitude de um dia

para o outro. É difícil substituir um padrão

de comportamento que se prolonga por

toda a vida, mas podemos educar as cri-

anças e os jovens”, considera ele, indican-

do um dos caminhos.

Estar atento para produzir menos lixo,

aprender a selecionar o que é rejeito e

resíduo e entender a dimensão do pro-

blema são atitudes a ser adotadas pela

sociedade. No município de Turmalina, é

meta da prefeitura promover atividades

que estimulem essa educação ambiental,

não somente na Semana do Meio Ambi-

ente, mas por meio de um trabalho perió-

dico com as escolas.

Assembléia Legislativa reúne
propostas da sociedade

Ao promover o Seminário Legislativo

“Lixo e Cidadania – Políticas públicas para

uma sociedade sustentável”, a Assembléia

Legislativa de Minas Gerais buscou colher

propostas de ações legislativas e de go-

verno, bem como fomentar a discussão

dos problemas relacionados ao lixo pela

sociedade civil.

Para o deputado André Quintão (PT),

um dos autores do requerimento que ori-

ginou o seminário, a realização desse

evento demonstrou que os deputados

têm pela frente várias oportunidades de

trabalho. Entre elas, sensibilizar os muni-

cípios para que cada poder local tenha

seu plano de gestão de resíduos sólidos,

incorporando pessoas que vivem dos e

nos lixões. Outra vertente importante é a

consciência ambiental de cada cidadão.

Na opinião do parlamentar, é preciso

priorizar a educação ambiental nas resi-

dências, escolas, organizações não-gover-

namentais, órgãos públicos e sociedade

civil.

Deputado Laudelino Augusto (PT); Maeli Estrêla Borges, vice-presidente da Associação Brasileira

de Engenharia Sanitária (Abes/MG); deputados Fábio Avelar (PSC) e André Quintão (PT)

Alair Vieira
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André Quintão informa que a Comis-

são de Participação Popular, da qual é in-

tegrante, apresentará emendas ao Orça-

mento para 2006 que fortaleçam a orga-

nização da sociedade em fóruns sobre lixo

e cidadania.

O deputado Laudelino Augusto (PT),

presidente da Comissão de Meio Ambien-

te e Recursos Naturais da Assembléia de

Minas e autor do requerimento que moti-

vou o seminário, informa que há muito es-

paço para legislar tanto em nível estadual

quanto na esfera municipal. Idéias não fal-

tam: que as repartições públicas estadu-

ais instituam coleta seletiva de resíduos

sólidos; que sejam aprovadas isenções de

taxas para incentivar a implantação de

galpões de reciclagem pelos catadores; e

que seja aprimorada a lei que trata do

ICMS Ecológico.

No que diz respeito ao ICMS Ecológico,

o deputado Laudelino Augusto defende

que seja aumentado de 1% para 2% o ín-

dice correspondente aos valores distribuí-

dos aos municípios com base no critério

ambiental. Essa proposta foi uma das apro-

vadas no seminário legislativo realizado no

final de novembro (leia documento final na

página 100).

Outra idéia é ampliar os critérios que

dão direito aos municípios de receber os

recursos previstos em lei. Entre eles, o

incentivo à estruturação das organiza-

ções dos catadores (como galpões equi-

pados) e a existência de coleta seletiva

no município.

Luiz Henrique da Silva, do Movimento

Nacional dos Catadores de Materiais

Recicláveis, sugere legislações específicas

que incentivem a destinação desses ma-

teriais a organizações constituídas por

catadores. Os números apresentados pela

Asmare, de Belo Horizonte, comprovam

que essa parceria entre gestores públicos

e organizações de catadores de materiais

recicláveis é bem-sucedida e pode ser esti-

mulada por lei. Os 280 associados efeti-

vos, que têm renda mensal de R$ 450,

reciclam um volume de 450 toneladas por

mês na Asmare. Nos últimos 15 anos, a

entidade recolheu 38.867.640 quilos de

recicláveis, poupando cerca de 388.675

m3 de espaço no aterro sanitário de Belo

Horizonte.

O apelo dos números e da proteção

ambiental pode não motivar tantas pes-

soas, mas o desabafo de Luiz Henrique, que

ainda hoje tem seus pontos de catação, cau-

sa constrangimento: “os catadores não têm

que morar e trabalhar na rua; eles preci-

sam ter seus filhos matriculados na escola.

Não queremos criar mais categorias de

catadores. Queremos reconhecer os que

já estão aí e potencializar esse trabalho, para

que os nossos filhos não sejam, no futuro,

catadores também”.


