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LIXÕES
Outra ambiciosa meta da nova

política é erradicar os lixões em
todo o País, objetivo já cumprido
pelas sete cidades da região.
Entretanto, segundo o Ministério do
Meio Ambiente, 19,8% dos resíduos
ainda vão para lixões. “Acredito que
o governo precisará prorrogar o
prazo, porque não vejo possibili-
dade de todas as cidades do Brasil
cumprirem a meta até 2014”, afir-
mou Marcelo Furtado, diretor do
Greenpeace, durante a Conferência
de Mídia e Sustentabilidade, no Rio
de Janeiro. A Dia-a-Dia questionou
esta viabilidade com o ministério,
mas não obteve retorno até o
fechamento desta edição.

RECICLAGEM
O governo federal não definiu a

quantidade mínima de lixo seco a ser
coletada ou reciclada, mas os muni-
cípios devem estabelecer suas metas.
Santo André, que recolhe 370 mil
toneladas por ano, e que já reciclou
15% do lixo retornável, hoje enca-
minha para reciclagem apenas 8%,
mas pretende ampliar para até 20%
nos próximos anos. Em 2012, a
cidade gastou R$ 52 milhões com
coleta, tratamento e destinação final
de lixo úmido.

São Caetano, por sua vez, recolhe
73 mil toneladas de lixo por ano, mas,
de acordo com Vitoria Garcia, o
município não tem estimativa de gas-
tos. Apenas revelou que recicla 4,5%
do material descartado e pretende
encaminhar o lixo verde (de podas,
por exemplo) para compostagem.

Já Diadema coleta 1.300 toneladas
de lixo anualmente e recicla apenas
1,2% deste total, por meio de duas
cooperativas. As demais cidades do
Grande ABC foram procuradas pela
Dia-a-Dia, mas não se pronunciaram.

Quanto aos resíduos da cons-
trução civil, obras de grande porte,
como casa ou edifício, já eram obri-
gadas a dar destino adequado aos resí-
duos por meio da resolução n° 358/05
do Conama (Conselho Nacional de
Meio Ambiente). Entretanto, as peque-
nas reformas domésticas também
merecem atenção, e a maioria dos
municípios parte da estaca zero nesse
quesito. “Estamos mal nesta área.
Santo André já teve uma pequena
fábrica que fazia pedras, blocos e ban-
cos de jardim reaproveitando as
sobras da construção civil. Não há
mais. Temos estações de coleta na
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