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Desafios da água e do lixo
▼ Com certeza não há quem
conteste a Era do Lixo, cunhada pelo geógrafo Jean Gottman. Cada vez mais profuso, o
lixo nos obriga a pensar a responsabilidade de cada um na
busca de soluções.
Em 2005, o Brasil gerou
140 mil toneladas de lixo domiciliar/dia. Isto é, 6,98% dos
resíduos urbanos do planeta.
Dado que o País representa
3,06% da população mundial,
uma conta sumária indica que
o Brasil gera o dobro da média
global de resíduos urbanos.
Neste debate, as metrópoles
brasileiras ocupam foco central, candente mesmo em aglomerações nas quais o problema estaria sob controle. Um
exemplo: a Grande São Paulo
dispensa 11.500 t/dia de lixo,
86% recebendo destinação

considerada adequada pela
Cetesb (agência ambiental).
Mas este índice, festejado
por muitos técnicos, sugere
ressalvas. Em tempo: a “porcentagem residual” de 14%
sem descarte correto equivale
ao lixo de Salvador, terceira cidade do País. Ora, 86% seriam adequados sob qual aspecto?
O lixo metropolitano associa-se à qualidade da água, cada vez mais escassa. Para o engenheiro Ivanildo Hespanhol,
da Universidade de São Paulo,
25% da poluição dos rios urbanos provêm de cargas difusas,
formada por chuvas que lavam superfícies impregnadas
de substâncias poluentes, afetando os mananciais que saciam a sede da metrópole.
Neste cenário, o Grande
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ABC possui dupla importância. Em primeiro lugar pela
magnitude da geração de lixo
na região. O Grande ABC constitui magnífico parque industrial e é o terceiro centro consumidor do País.
As sete cidades geram
1.800 t/dia de lixo domiciliar
(16% da Grande SP). Em segundo lugar, temos a grandeza dos seus mananciais – particularmente a Billings – para a
produção de água, impondo
ações diferenciadas quanto à
destinação dos resíduos.
Pois não faltam problemas
na inter-relação lixo e água para o Grande ABC. Estimativas
indicam 1.000 pontos clandestinos de lixo doméstico e industrial no entorno da Billings. A represa foi, e ainda é,
contaminada por chorume de
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lixões e pelo coquetel das cargas difusas e áreas contaminadas. Isso sem contar que está
previsto para o principal aterro sanitário da região, o Lara
(em Mauá), o fim de suas operações em 2010.
Neste momento, é fundamental pensar que menos lixo
significa mais água. Portanto,
a conexão das duas temáticas
urbanas centrais (água e lixo)
sugere estratégias combinadas, articulando educação ambiental, revisão dos padrões
de consumo, coleta seletiva de
lixo e defesa dos mananciais.
Ações para que garanta ao
Grande ABC um futuro digno.
Maurício Waldman é ex-coordenador

FRASES
“Não dá para
tampar machucado
e achar que a ferida
está curada.”

“Nosso sistema de
segurança é obsoleto.
Não há atualização
há sete anos.”

Hebe Tolosa, presidente da Apaesp
(Associação de Pais e Alunos do Estado),
sobre o decisão do governo de criar
classes só para repetentes da 4ª série

Júlio Neves, presidente do Museu de
Arte de São Paulo, reconhecendo a
situação precária da instituição; na
quinta, dois quadros foram furtados.

“Os últimos jogos
reascenderam
minha vontade
de jogar.”

“O PT age assim,
concentra ações
nos companheiros
de partido.”

Marcelinho Carioca, jogador do
Sto.André, ao lembrar a reta final da
Série B. O Ramalhão escapou do
rebaixamento e o meia renovou contrato.

Clóvis Volpi, prefeito de Ribeirão
Pires, sendo irônico ao comentar os
repasses de verbas federais em
convênios com as prefeituras.

do meio ambiente de São Bernardo e
ex-chefe da coleta seletiva de lixo de
São Paulo.
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