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CIDADES

Falta lugar para pedestre se livrar de
lixo em Goiânia
Cerca de 18 mil lixeiras são insu�cientes para atender demanda dos locais com mais
transeuntes

09/06/2021 - 19:22

Entre 30 e 40 mil pessoas passam diariamente, em média, pela região da Rua 44 em
Goiânia e possuem apenas nove lixeiras públicas para depositar os resíduos que
produzem ao comprar ou passar pelo local. A região é composta pelo quadrilátero
formado pelas ruas 44, Contorno e Independência possui cerca de 118 mil metros
quadrados (m²) e cada lixeira atende pouco mais de 14 mil m² de área ou cerca de
3300 pessoas por dia. A di�culdade ocorre em quase toda cidade: são 18 mil
equipamentos para 442 milhões de m², ou seja, uma lixeira para 36 mil m².

Presidente do instituto Desenvolvimento Ambiental (IDA), Diógenes Aires, diz que
não existe uma determinação legal de quantas lixeiras ou em que distância elas
deveriam ser instaladas na cidade. “Não é preciso que esteja em todas as ruas. As
lixeiras públicas devem estar nas áreas turísticas, locais com mais pessoas, é
questão de estudar o local”, diz. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg)
não possui um mapa de onde estão os equipamentos e a quantidade é uma
estimativa.

O que se sabe é que em 2020 foram instaladas 1869 unidades. A companhia informa
que são uma média de 300 lixeiras por mês, mas que cerca de 200 são de troca
daquelas que precisam ser reformadas, quase sempre por vandalismo. A política da
Comurg é de instalar os equipamentos em ruas com maior movimento de
pedestres, como na Avenida 24 de outubro, no Setor Campinas, Avenida Goiás, no
Centro, e nas avenidas 85 e T-63, no Setor Bueno, além das praças e parques, onde
existem lixeiras da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma).

O arquiteto e urbanista David Filetti, conselheiro do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Goiás (CAU-GO), considera a política da companhia como correta. No
entanto, reforça a necessidade de políticas educativas para a manutenção da
patrimônio e bom uso, e que é necessário ter um planejamento para veri�car se os
locais escolhidos são adequados e a quantidade também é correta.

Para Aires, duas coisas devem ser feitas. Uma é identi�car a rota dos pedestres, que
é saber por onde as pessoas estão passando. A outra é que o serviço de limpeza
das boca de lobo e da varrição das ruas devem caracterizar os resíduos, para saber
se ali há mais folhas e galhos ou lixo que as pessoas jogam. Locais como a região
da 44, por exemplo, teriam uma necessidade de uma ampliação e este estudo. Já na
Avenida T-63, há uma média de uma lixeira para cada 68 metros, quase a metade
do que se tem na Avenida 85, com uma média de distância de 128 metros para os
35 equipamentos. No entanto, as avenidas T-4 e T-1, que são uma via só, há apenas
3 lixeiras em toda a extensão, mesmo que elas sejam locais de grande
movimentação de pedestres, especialmente nos últimos cinco anos, com a
presença de linhas de ônibus, um aumento de comércios e a permanência de locais
como shoppings e mesmo o Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Lixeira cheia na Av. Araguaia: falta manutenção em equipamentos (Foto: Diomício Gomes/O Popular)
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Leis continuam apenas no papel

Goiânia tem duas leis com o objetivo de investir e melhorar a instalação de lixeiras
públicas para diminuir a quantidade de lixo deixado na rua diariamente. As duas
não estão sendo utilizadas.

Em 2016, a Câmara Municipal aprovou a lei “Eco Goiânia” que permite o poder
público realizar parcerias com empresas privadas para que estas pagassem pelas
lixeiras e em troca poderiam utilizar o espaço dos equipamentos para fazer
propaganda.

Em uma atualização de 2019, o artigo terceiro do documento exige que o município
adote medidas para a “regulamentação e padronização das caixas de depósito do
lixo reciclável (lixeiras), bem como o estudo e levantamento dos locais públicos
permitidos para instalação das mesmas”.

A legislação até então não foi regulamentada, embora houvesse a obrigação de que
isso fosse feito em 60 dias após a publicação. Outra lei, também de 2016, multa o
transeunte que jogar lixo nos ambientes públicos da capital fora das lixeiras. De
acordo com a lei, os recursos �nanceiros provenientes da arrecadação com as
multas serão destinados à Comurg para manter as lixeiras públicas em bom estado
e instalar novas.

A �scalização desta lei é de responsabilidade da Agência Municipal de Meio
Ambiente (Amma), mas até então nenhum cidadão foi multado. Relata-se a
di�culdade de fazer cumprir a legislação, dado a necessidade do �agrante e de
autuação dos pedestres.

Segundo a Amma, a �scalização sobre descarte irregular de lixo segue o Código de
Posturas e engloba desde o lançamento de água servida na rua, entulhos, resíduos
e lotes sujos.

Quanto às lixeiras, nem o Código de Posturas e nem o Plano Diretor tratam do
assunto, o que não concede obrigação ao Paço em estabelecer uma distribuição
adequada dos equipamentos.

 

Lixeira destruída na esquina da Avenida Goiás com Rua 3, no Centro de Goiânia: vandalismo piora situação (Foto:
Diomício Gomes/O Popular)
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