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Corrida contra o tempo 
estados e municípios têm até 2012 para elaborar Planos de manejo de Resíduos Sólidos 
e devem eliminar lixões até 2014
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De acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente, a produção diária de lixo nas 

cidades brasileiras chega a 150 mil tone-

ladas. Deste total, 59% vão para lixões e 

apenas 13% são reaproveitados. Com a 

aprovação e a regulamentação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), no 

ano passado, começou a corrida contra o 

tempo: os municípios têm até agosto de 

2012 para elaborar seus Planos de Manejo 

de Resíduos Sólidos e até 2014 para elimi-

nar os lixões e implantar aterros sanitários, 

que receberão apenas rejeitos.

Em 21 de junho deste ano, o Brasil 

conhecerá a primeira versão do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos, segundo 

cronograma do Comitê Interministerial da 

PNRS, empossado em 17 de fevereiro. Na 

sequência, será colocado em debate com 

a sociedade, por meio de consulta pública, 

por cerca de 40 dias.

Aprovado o Plano Nacional, que defini-

rá diretrizes e mecanismos para o manejo 

adequado de resíduos em todo o Brasil, os 

estados e municípios deverão adequar ou 

elaborar seus planos até 2012. Eles deve-

rão ter vigência por prazo indeterminado, 

com horizonte de atuação de 20 anos, pre-

vendo atualização ou revisão a cada quatro 

anos. Os serviços públicos de saneamento 

básico, indústrias, serviços de saúde, mi-

nerações, empresas de construção civil, 

responsáveis pelos terminais e outras 

instalações de transporte e responsáveis 

por atividades agrossilvopastoris também 

devem ter planos específicos.

Não há uma metodologia pré-determi-

nada, segundo Silvano da Costa, diretor 

de Ambiente Urbano do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA). Entretanto, como 

muitos municípios ainda têm dificuldades 

para tratar os resíduos sólidos e fazem 
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a destinação em lixões a céu aberto, por 

não disporem de recursos suficientes, 

o MMA vem firmando convênios com os 

estados para a elaboração dos Planos de 

Regionalização. “A formação de consórcios 

municipais ou interfederativos visa superar 

a fragilidade da gestão, ampliar a escala 

no tratamento dos resíduos sólidos, além 

de racionalizar a aplicação dos recursos 

técnicos, humanos e financeiros”, enfatiza 

Silvano da Costa.

A expectativa é de que os 5.564 muni-

cípios brasileiros apresentem 350 planos. 

Em Minas, espera-se que os 853 municí-

pios elaborem 51. Os números são estima-

tivos, já que os municípios têm autonomia 

para definir a forma mais conveniente para 

elaborarem seus planos. 

E como não basta um planejamento 

para atingir as metas, a capacitação téc-

nica é outro desafio. “Cerca de 70% dos 

municípios mineiros têm menos de 20 mil 

habitantes e não têm esse tipo de capa-

citação”, enfatiza o presidente do Crea-

Minas, engenheiro civil Gilson Queiroz. Ele 

ressalta que a participação das empresas 

e dos profissionais registrados no Sistema 

Confea/Creas será fundamental para a 

elaboração dos planos e também para os 

projetos e obras necessários para a imple-

mentação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

Para a assessora do Conselho, enge-

nheira civil Cláudia Júlio Ribeiro, é neces-

sário criar estratégias para capacitar os 

municípios tecnicamente para serem ges-

tores dos planos. “Precisamos capacitar 

profisisonais para elaboração de projetos e 

para atuar como responsáveis técnicos na 

implantação e gerenciamento ao longo do 

tempo”, observa. 

Para a elaboração e implantação dos 

planos, os municípios poderão acessar 

recursos federais através do Ministério do 

Meio Ambiente. As verbas, que serão des-

tinadas preferencialmente aos consórcios, 

podem ser utilizadas para elaboração de 

projetos e para a implantação de aterros 

sanitários. “Depois de 2012, a liberação 

de recursos estará vinculada aos planos 

de resíduos”, alerta Cláudia Júlio.

Política Nacional de Resíduos Sólidos
A Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, aguardada por quase 20 anos, 

trouxe diversos avanços para o manejo 

adequado dos resíduos. Para o presi-

dente da Fundação Mineira de Meio Am-

biente (Feam), José Cláudio Junqueira, 

um dos principais méritos foi trabalhar 

detalhadamente a nomenclatura. “Cada 

um trabalhava com um conceito e agora 

vamos falar a mesma língua, porque a 

PNRS preocupou-se em deixá-los cla-

ros”, comemora. Segundo ele, a Polí-

tica Estadual de Resíduos Sólidos (Lei 

18.031/2009) de Minas está bastante 

afinada com a nacional. “Agora passa 

por uma análise para compatibilizá-la 

com a PNRS principalmente em relação 

à terminologia”, enfatiza.

Não são apenas as esferas de gover-

no que serão diretamente afetadas pela 

PNRS. Ela também terá impacto no co-

tidiano das pessoas ao estabelecer que 

elas sejam co-responsáveis pelo manejo 

correto do lixo, devendo separar o lixo 

doméstico nas cidades em que há coleta 

seletiva e fazendo a devolução dos ma-

teriais previstos quando implantado os 

sistemas de logística reversa. 

O aspecto social é considerado prio-

ritário na atual legislação, tanto que, 

na mesma data em que foi aprovado o 

decreto que regulamentou a PNRS, foi 

sancionado o Decreto 7.405, do Progra-

ma Pró-Catador, que tem por finalidade 

integrar e articular as ações do Governo 

Federal voltadas ao apoio e ao fomento 

à organização produtiva dos catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

Isso inclui, segundo as novas regras, a 

melhoria das condições de trabalho, a 

ampliação das oportunidades de inclu-

são social e econômica e a expansão da 

coleta seletiva de resíduos sólidos, da 

reutilização e da reciclagem por meio da 

atuação desse segmento.

Desafios
A meta de acabar com os lixões é 

ousada. Na avaliação de Licínio Xavier, 

assessor de Meio Ambiente da Associa-

ção Mineira de Municípios (AMM), as 

eleições para gestores municipais no 

próximo ano poderão comprometer o 

cumprimento do prazo. “A falta de con-

tinuidade é um dos principais entraves 

para que as prefeituras atinjam essas 

metas”, reforça. Ele argumenta que, 

além das questões relativas à transição 

de governos, há necessidade de uma 

mudança de postura do cidadão em 

relação ao lixo. “Para muitos, o que im-

porta é que o lixo não fique visível, em 

frente as suas portas. Não tem interesse 

em saber qual a sua destinação final”, 

observa. 

Depois de extinto o lixão, o município 

deve trabalhar para que sejam dispos-

tos no aterro apenas rejeitos. Segundo a 

legislação, rejeito é aquilo que não tem 

viabilidade técnica-econômica para ser 

aproveitado ou reciclado. O que é con-

siderado rejeito hoje, pode não ser no 

futuro.


