
Ao ser aprovada a PNRS, foi estabelecido 
o prazo de quatro anos para que os municípios 
brasileiros dessem fim aos depósitos de lixo sem 
tratamento adequado, sob pena de responderem 
por crime ambiental. Esse prazo foi encerrado 
no último dia 3 de agosto. Esse e outros assun-
tos relacionados aos resíduos sólidos em Goiânia 
motivaram o Café com Políticas Públicas, evento 
da Faculdade de Ciências Sociais (FCS), realizado 
no mês de julho. Entre os palestrantes estava Pe-
dro Henrique Baima Paiva, analista ambiental da 
Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), com 
larga atuação em fóruns ambientais no município 
e fora dele, como na 
Câmara Técnica de 
Qualidade Ambien-
tal e Resíduos Só-
lidos, do Conselho 
Nacional de Meio 
Ambiente (Conama), 
que destacou os en-
traves à aplicação 
da lei. “Apesar de 
possuirmos tecno-
logias suficientes 
para a destinação 
adequada do lixo, poucos municípios consegui-
ram eliminar os lixões, a maioria sequer possui 
um Plano Ambiental”, afirmou Pedro Henrique 
Baima, apontando esse como um dos reflexos da 
falta de políticas públicas para o setor. Ele salien-
tou ainda o despreparo das administrações públi-
cas, geralmente providas de poucos técnicos e que 
não ocupam os cargos de decisão. 

Entraves e soluções – Pedro Henrique Baima foi 
enfático ao afirmar que os “resíduos sólidos cons-
tituem uma questão estratégica de saúde pública 
para qualquer governo”. Mas isso ainda não condiz 
com a realidade brasileira, cuja ínfima parte dos 
cerca de 5.500 municípios possui aterro sanitário. 
Em Goiás, dos 246 municípios, apenas oito pos-

suem licença ambiental: Anápolis, Aparecida de 
Goiânia, Bonfinópolis, Catalão, Campo Alegre de 
Goiás, Hidrolândia, Itarumã e Turvânia. Eraldo 
Henriques de Carvalho também ressaltou o entra-
ve político: “Em geral, observa-se que ocorre um 
descaso, além da falta de técnicos, alguns municí-
pios alegam falta de recursos para as medidas ne-
cessárias, denunciando a falta de planejamento”. 

Perguntado sobre o que deve ocorrer com 
os municípios que não cumpriram o prazo para 
dar fim aos seus lixões, Eraldo Henriques de Car-
valho opina que 
prorrogar o prazo 
para a aplicação 
da lei não adian-
taria. Ele acredita 
que “tem que haver 
ações mais efetivas 
para mudar o ce-
nário – que perma-
nece o mesmo – do 
tratamento dado 
aos resíduos sóli-
dos no Brasil”.

A atitude – O coor-
denador da Incuba-
dora Social da UFG, 
Fernando Bartholo,  ressalta outro obstáculo im-
portante às soluções do descarte do lixo: o fator 
cultural, traduzido por crenças, comportamentos e 
atitudes presentes em todos os segmentos sociais. 
Segundo ele, a “cultura do lixo” vigente considera 
que lixo é tudo que deve ser descartado, sem maio-
res preocupações, o importante é se livrar dele, o 
que leva e reforça a cultura da terceirização, em 
que “o problema” é delegado a outros, eximindo 
responsabilidades. Em verdade, toda essa discus-
são em torno do lixo envolve também o abasteci-
mento de água, a drenagem das águas pluviais e o 
tratamento do esgoto, questões imprescindíveis às 
políticas públicas ambientais.

URBANIDADE14 Jornal UFG Goiânia, setembro de 2014

A ausência das práticas previstas em lei evidencia obstáculos à destinação adequada do lixo. Em 
Goiás, a UFG atua na elaboração de planos ambientais e em projetos de inserção social

Silvânia Lima

Em dezembro de 2010, o Brasil comemorou a 
regulamentação do Decreto-Lei 12.305, que 
estabelece as diretrizes para a Política Na-

cional de Resíduos Sólidos (PNRS). Resultante de 
mais de 20 anos de discussões, o desafio posterior 
tem sido fazer valer a lei, que inova em sua con-
cepção e abrangência, da qual se destacam quatro 
exigências básicas: a erradicação dos lixões, a ela-
boração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, 
a inserção social dos catadores de lixo e a logística 
reversa, que impõe à indústria o aproveitamento 
das sobras e dos resíduos.

Algumas medidas dessa natureza já eram 
previstas em outras leis e instruções normativas, 
como a Lei do Saneamento Básico, mas havia 
necessidade de uma lei própria que abrangesse 
toda a cadeia que envolve os resíduos sólidos. De 
acordo com o professor Eraldo Henriques de Car-
valho, coordenador do Núcleo de Resíduos Sóli-
dos e Líquidos, ligado à Escola de Engenharia 
Civil da UFG, “a Lei 12.305 é mais específica e 
contempla políticas do primeiro mundo, seguin-
do uma tendência mundial das políticas dos re-
síduos sólidos”. 

A lei institui ins-
trumentos de plane-
jamento em todos os 
níveis da cadeia, tanto 
na esfera empresarial 
quanto na governa-
mental, extrapolando 
fronteiras ao estimular 
planos microrregionais 
e intermunicipais. Exis-
tem medidas, referentes 
às responsabilidades 
individualizadas e en-
cadeadas por todos os 
envolvidos no processo 
de geração e tratamento 
dos resíduos sólidos, dos fabricantes aos dirigen-
tes públicos da limpeza urbana, a fim de minimi-
zar os impactos causados pelo lixo.

Goiânia no contexto do lixo

Nos últimos meses, a capital goiana – 
que ainda não possui a licença ambiental pre-
vista na PNRS – tem sofrido problemas com 
a coleta do lixo. A coleta seletiva também foi 
prejudicada pela falta de recolhimento dos ma-
teriais que abastecem as cooperativas de ca-
tadores. Em palestra, realizada no evento da 
FCS, o professor Francisco Mata (FSC) indagou 
sobre os investimentos públicos goianos para 
os resíduos sólidos. Ele lembrou do acidente 
radioativo com o Césio-137, um dos maiores do 
mundo, ocorrido em Goiânia, em 1987. “O que 
aprendemos com o Césio-137? Quanto o Esta-
do tem gasto com políticas públicas para essa 
área?”, questionou, instigando ainda a plateia 
acadêmica sobre a existência ou não de meca-
nismos definidos para avaliação do quadro e de 
pesquisas.

Cata Sol contribui para a inclusão

Antecipando-se à lei e buscando ofere-
cer um suporte técnico aos municípios inte-
ressados na inclusão dos seus catadores de 
lixo, desde 2012, a Incubadora Social da UFG 
mantém o projeto Catadores Solidários (Cata 
Sol). Com o apoio da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária, do Ministério Público e da 
própria UFG, em parcerias com as prefeituras, 
o projeto contribui na implantação e no asses-
soramento da coleta seletiva, da incubadora 
social local e de cooperativas de catadores nos 
municípios. Atualmente, o Cata Sol assiste oito 
municípios da região metropolitana de Goiânia, 
a previsão é que sejam 16 até o final de 2016. 
Com metodologia de trabalho diferenciada, pri-
vilegiando a prática dos envolvidos, sua reali-
dade e seus interesses, o projeto é executado 
por docentes e acadêmicos da UFG.

UFG e o Plano Estadual Ambiental

Os planos ambientais, da União e dos Es-
tados, previstos na Lei 12.305 estão em constru-
ção. A UFG cuida do Plano Estadual de Resíduos 
Sólidos do Estado de Goiás, sob coordenação dos 
professores Simone Pfeiffer e Eraldo Henriques de 
Carvalho, com o envolvimento do núcleo de estu-
dos da área, na Escola de Engenharia Civil, e da 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos. O documento, de caráter orientador, 
reúne uma série de propostas integradas de ges-
tão e gerenciamento de resíduos sólidos em todo 
o Estado. Para Eraldo Henriques de Carvalho, o 
Plano Estadual irá ajudar muito os municípios 
goianos, ao traçar o panorama geral, apontando 
as áreas mais críticas, orientando e sugerindo me-
didas, como os aterros consorciados, que permi-
tem o compartilhamento entre municípios quanto 
ao destino adequado de seus resíduos.
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Fim dos lixões? A questão política
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Lei dos resíduos sólidos ainda é descumprida

A
terro sanitário de G

oiânia, 
C

arlos Siqueira


