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PLENÁRIA DO LIXO
UM MOMENTO DA SOCIEDADE CIVIL

Dezenas de entidades e mais de 180 cidadãos de Marília se reuniram no dia
28 de agosto de 2019 no auditório da ACIM (Associação Comercial e
Industrial de Marília), com o intuito de construir um diálogo para juntos
buscarem soluções para a questão dos resíduos sólidos no Município.
Em face da enorme dificuldade de envolver o poder público em soluções
definitivas para a questão, as entidades Matra (Marília Transparente),
Origem (Associação Ambientalista de Marília) - ambas com um amplo perfil
de longevidade na luta por políticas públicas, de transparência e equilíbrio
ambiental - além dos Conselhos Municipais de Habitação e Política Urbana
e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES), contando
ainda com as parcerias e participações do CODEM (Conselho de
Desenvolvimento Estratégico de Marília), da ACIM, de representantes do
Poder Público Municipal e da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo), realizaram este evento com a finalidade de apontar pontos
importantes da situação atual e, principalmente, apresentar diagnósticos,
propondo caminhos para solucionar a questão.
Atualmente Marília não tem uma política clara para lidar com a situação
dos resíduos sólidos, embora tenha um Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (Lei Municipal nº 7.851/2015), que não é
observado e nem aplicado.
Gerando em torno de 240 toneladas por dia de resíduos, o município gasta
aproximadamente 17 milhões de reais por ano com o transbordo do lixo,
destinando os resíduos municipais a aterros sanitários de outras cidades
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(solução provisória) - dinheiro este que poderia ser aplicado em soluções
definitivas, como foi verificado no evento.
Ao longo das últimas décadas, como também na gestão atual, o governo
municipal apresentou soluções inadequadas para o enfrentamento do
problema - como, por exemplo, a tentativa de montagem de um consórcio
com municípios distantes e a queima por pirólise, com uso de técnica
ultrapassada.

Tais soluções foram amplamente contestadas dada à

realidade do município e, consequentemente, abandonadas.
Ficou claro na Plenária, que a grande maioria dos participantes apoia a
coleta seletiva em Marília. Este é um consenso não apenas observado junto
aos participantes do evento, mas também, junto à população. A coleta
seletiva de lixo como início do processo de destinação correta de resíduos
sólidos é uma medida altamente eficiente e recomendada, que consiste na
separação e recolhimento dos resíduos descartados por empresas e
pessoas. Porém, ela não representa um fim em si mesma, na medida em
que prescinde das outras etapas do mesmo processo, que tenham como
objetivo o tratamento adequado dos resíduos recolhidos.
A coleta seletiva favorece assim o caminho da destinação ambientalmente
adequada para cada uma das tipologias de resíduos, possibilitando o
máximo reaproveitamento dos materiais recicláveis por meio da triagem e
comercialização, a compostagem da fração orgânica ou geração de
biodigestão e a destinação segura dos rejeitos em aterro sanitário ou em
outros tipos de tratamentos mais adequados.
Conforme diretrizes da legislação vigente, deve-se promover a reciclagem
inclusiva com a formação de associações ou cooperativas de catadores de
materiais recicláveis, possibilitando a inclusão social de pessoas de baixa
renda no sistema de coleta seletiva municipal. Considerando, inclusive, que
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a recuperação dos resíduos por meio da reciclagem pode gerar inúmeros
postos de trabalho a mais do que, por exemplo, a incineração da mesma
quantidade de resíduos.
Para que os resíduos sejam separados pela população, campanhas de
educação ambiental devem ser desenvolvidas de forma clara e acessível
para promover a mudança de hábitos e a conscientização de todos.
Inclusive, com o estímulo ao uso de eco pontos que precisam ser
efetivamente implantados para o descarte, com a devida destinação dos
resíduos não absorvidos pela coleta seletiva, nem pela coleta de lixo
domiciliar, como podas de árvores, móveis e eletrodomésticos sem uso.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos determinou o fim dos lixões desde
2014, indicando que a melhor solução é enviar os resíduos para Centrais de
Tratamento de Resíduos, obrigando desta forma os órgãos públicos a
proibir a continuidade da destinação em desconformidade com a legislação.
As questões ambientais, em especial quanto à disposição dos resíduos
sólidos, estão intrinsecamente relacionadas às questões de saúde pública e
por consequência devem ser prioridade do Poder Público Municipal de
Marília eis que a sua implantação pode representar uma melhoria da saúde
da população com reais possibilidades, inclusive, de redução de custos.
Mas a falta de uma secretaria exclusiva para o Meio Ambiente - sob o
comando de especialista na área - dificulta o diálogo e tem como
consequência o acúmulo excessivo de atividades em um único órgão, que
acaba por não dar conta das demandas do setor.
Além da coleta seletiva, o público da plateia teve acesso à diferentes
estratégias de tratamento, as quais listamos aqui:
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Revisão e implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos (PMGIRS)
Com a coleta seletiva para os resíduos domiciliares municipais em fase de
aprimoramento, o trabalho deve se concentrar na implantação imediata do
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), Lei
Municipal número 7851/2015, com a necessária revisão de acordo com as
diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal
11.445/2007) e da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal
12.305/2010).
O PMGIRS deve contemplar um diagnóstico e apresentar a solução para os
demais resíduos (de outras origens), gerados no Município, como os
resíduos de limpeza urbana (originários da varrição, entre outros), resíduos
de serviços de saúde, resíduos da construção civil, resíduos de poda,
resíduos agrossilvipastoris, resíduos especiais a serem objeto de sistema de
logística reversa, além de, quando cabível, resíduos industriais, de
transporte e de mineração.
É preciso também fazer um levantamento sobre os resíduos de
responsabilidade dos chamados “grandes geradores” e executar as ações
específicas para o gerenciamento dos resíduos nos órgãos da administração
pública.
De acordo com o artigo 19 da Lei 12.305/2010, o Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos possui um conteúdo mínimo, descrito em
síntese a seguir:
1. Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos (origem, volume,
caracterização e formas de destinação e disposição final adotada);
2. Identificação de áreas favoráveis para a disposição final e
possibilidade de soluções consorciadas com outros municípios;
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3. Identificação de geradores sujeitos a apresentação do Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e de sistema de
logística reversa;
4. Procedimentos operacionais para os serviços de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, a exemplo dos resíduos de varrição;
5. Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
6. Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de
resíduos;
7. Definição de responsabilidades dos geradores;
8. Programas e ações de capacitação técnica;
9. Programas e ações de educação ambiental que promovam a não
geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos
sólidos;
10.Programas e ações para a participação dos grupos interessados,
em especial das cooperativas;
11.Mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e
renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos;
12.Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a
forma de cobrança desses serviços;
13.Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre
outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos
encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;
14.Descrição das formas e dos limites da participação do poder
público local na coleta seletiva e na logística reversa;
15.Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização;
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16.Ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo
programa de monitoramento;
17.Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos
sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas
saneadoras;
18.Periodicidade de sua revisão.
Concluída a revisão do PMGIRS, que deve ser realizada com a participação
dos Poderes Executivo e Legislativo e dos diversos segmentos da sociedade,
inclusive com a realização de audiências públicas, o poder executivo local
deverá encaminhar projeto de lei para a Câmara Municipal, concluindo o
ciclo do projeto.

Projeto de Tratamento de Resíduos da Domotyk
A proposta, que foi apresentada como alternativa pelo Engenheiro
Mecânico Diego Silvério dos Santos, da Empresa Domotyk, foi descrita
como complementar ao ciclo de coleta seletiva, com encaminhamento dos
resíduos orgânicos (após o aproveitamento de tudo o que for reciclável ou
reutilizável), para a geração de biogás e consequente energia, que pode ser
utilizada de inúmeras formas.
Segundo o palestrante, o projeto está em consonância com a legislação
vigente e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eliminando a necessidade
de aterros com a redução do volume de lixo em até 97%. A proposta resulta
ainda na eliminação completa do chorume e dos gases de efeito estufa.
Exemplificando, com base na coleta de 120 toneladas por dia de resíduos,
de acordo com a proposta é possível a geração de respectivamente:
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Biogás

27.000m3/dia (deixado de lançar
na atmosfera)

Energia Elétrica

48.000kWh/dia

Energia Térmica

52.000kWh/dia

Produção de Fertilizante

13m3/dia

Água de Reuso

30m3/dia

O projeto é fundamentado em estudos de bioengenharia e consiste em
agregar a metodologia de biodigestão a um sistema de automação, capaz
de identificar e multiplicar exponencialmente as bactérias metanogênicas,
aumentando a produção de gás metano e tornando o processo idealmente
auto sustentável, de forma a alcançar os objetivos de geração de ativos
econômicos, sociais e ambientais.
A estimativa inicial é de recebimento de 120t/dia de resíduos orgânicos,
após a separação dos recicláveis, que serão utilizados como matéria prima,
transformando-os em bens de consumo, tais como: geração de energia
elétrica e térmica; produção de composto orgânico e/ou fertilizante natural.
Em relação aos rejeitos a proposta cita que é realizada a compactação desse
material, que representa cerca de 3% do volume inicial, que é prensado em
cubos de 1,5 toneladas e envelopados em PVC altamente resistente e
hermeticamente fechado.
Esses resíduos serão dispostos na área de depósito para futuro
aproveitamento energético, a depender da viabilidade técnica futura, de
forma que haja a possibilidade de aproveitamento da capacidade de
armazenagem. Isso faz com que o depósito, de acordo com a proposta
apresentada, tenha uma vantagem significativa no tempo de vida útil e

8

também na segurança e limpeza, pois não será necessário o
monitoramento sistemático de emissão de gases e contaminação do solo
com chorumes - uma vez que esse tratamento é feito antes na unidade
fabril.
Ainda segundo o representante da empresa, todo o custo para a construção
e implantação do sistema (de aproximadamente R$ 38 milhões), ficaria a
cargo de investidores, cabendo ao Município fazer a coleta e destinação dos
resíduos no local apontado, em quantidade mínima estabelecida no
momento da Licitação, tendo como resultado ainda o aproveitamento de
parte da energia elétrica gerada para uso próprio do Município.

Termo-Conversão via queima controlada
Além das acima, tivemos a apresentação da proposta da Termo-Conversão
via queima controlada, pelo Engenheiro Eletricista Anderson Bertanha, da
empresa TCS – Thermal Conversion Systems do Brasil, que também propõe
a transformação do lixo em energia.
A técnica consiste, em resumo, na incineração de diversos tipos de lixo por
meio de Pirólise anaeróbia, que trabalha com a ausência de oxigênio,
limitando a produção de gases nocivos.
Esta proposta requer que grandes quantidades de resíduos sejam
transportadas até a central para que seja feito o processamento, sob
monitoramento. Os custos de implantação também seriam bancados por
investidores (mediante o fornecimento de uma quantidade mínima
estabelecida de resíduos). De acordo com o palestrante, a alternativa
apresenta como principais vantagens, a geração de receita para o Município
por meio de gás para energia, a industrialização do lixo para fins de
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fertilizantes e até mesmo o possível processamento do subproduto da
queima para a fabricação de pneus e aglomerados a serem utilizados na
construção civil, com possibilidade de queima, inclusive, de resíduos
hospitalares.
Ainda de acordo com o que foi apresentado outra vantagem desse sistema
é a produção de energia descentralizada, ou seja, com a implantação da
usina com a consequente geração de energia em locais remotos - como
próximo aos distritos, por exemplo. Além disso o sistema é modular e pode
ser adaptado de acordo com as necessidades locais, tendo diversas
aplicações e podendo conviver com outras soluções para os diferentes tipos
de lixo produzido.
Entendemos que o município hoje tem inúmeras possibilidades de
trabalhar essa questão, não sendo admissível, portanto, a ausência do
debate junto à sociedade civil e de alternativas viáveis para a solução do
problema.

Resumo das propostas
1) Implantação e revisão imediata do PMGIRS – Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (Lei Municipal nº 7.851/2015);
2) Criação de Secretaria específica de Meio Ambiente, sob o comando de
especialista da área;
3) Implantação imediata da coleta seletiva em todo o Município, com o
devido planejamento de como esse trabalho será executado e a destinação
que será dada aos materiais recolhidos;
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4) Regularização de uma área para o descarte dos resíduos da construção
civil, com as devidas tratativas com o segmento (“caçambeiros” e
Associação da categoria), além dos grandes geradores deste tipo de
material (como as construtoras), para o devido processamento por meio de
usina de reciclagem da totalidade dos resíduos da construção civil
produzidos no Município;
5) Apoio do Município ao Programa Estadual “Município Verde/Azul” em
sua integralidade – com a participação da sociedade civil organizada por
meio de uma comissão permanente paritária (Poder Público/ Sociedade
Civil) para o acompanhamento dos trabalhos;
6) Envio de Projeto de Lei pelo Executivo para o Legislativo que discipline a
gestão dos resíduos de responsabilidade dos “grandes geradores”;
7) Criação de um grupo de trabalho integrado pelo Poder Público e por
integrantes da sociedade civil organizada para acompanhamento,
apresentação de proposições e assessoramento da gestão dos resíduos.
8) Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, de acordo com a
Lei Federal 11.445/2007, que estabelece um conjunto de serviços,
infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos
sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, cujo prazo termina
em 31 de dezembro de 2019 e, sem o qual, o Município ficará impedido de
receber recursos da União, conforme Decreto número 7.217/2010.
A sociedade civil organizada se coloca à disposição para ajudar na
elaboração e implantação das medidas necessárias para que o Município
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de Marília dê a destinação correta aos diversos tipos de resíduos
produzidos no Município, resultando assim em benefícios para o meio
ambiente e economia de recursos públicos.
ORGANIZAÇÃO:

APOIO:
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