C A D E R N O

D E

S U S T E N T A B I L I D A D E

Cidades sustentáveis em ambientes de fronteira, biomas Cerrado e Pantanal

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

UMA OPORTUNIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL E PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

EXPEDIENTE
Sebrae Nacional
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
de Mato Grosso do Sul

Presidente do Conselho Deliberativo Nacional
Roberto Simões

Presidente do Conselho Deliberativo Estadual
Eduardo Corrêa Riedel

Diretor Presidente
Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho

Diretor Superintendente
Cláudio George Mendonça

Diretor Técnico
Carlos Alberto dos Santos

Diretora de Operações
Maristela de Oliveira França

Diretor de Administração e Finanças
José Claudio Silva dos Santos

Diretor Técnico
Tito Manuel Sarabando Bola Estanqueiro

Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-MS

Equipe Técnica
Ana Carla Albuquerque de Oliveira
Any Cláudia Braga Ferreira Elias
Augusto César Ferreira de Castro
Cristiane Gomes Nunes
Eliane Arruda do Nascimento
Luana Aparecida Silva Nakasone
Rodrigo Maia Marcelo Pirani
Sandra Amarilha

Associação das Microempresas do Estado de Mato Grosso do Sul –
AMEMS
Banco do Brasil – BB S/A
Caixa Econômica Federal – CAIXA
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso Sul –
FAMASUL
Federação das Associações Empresariais do Mato Grosso do Sul –
FAEMS
Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul – FIEMS
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
Mato Grosso do Sul – FECOMÉRCIO
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia
de Mato Grosso do Sul – FUNDECT
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, Produção, da
Indústria, do Comércio e do Turismo – SEPROTUR
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae
Nacional

Apoio Técnico
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
Representação no Brasil
Ismael Gílio
Especialista Setorial do Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin)
Edição
Instituto Envolverde
Coordenação: Dal Marcondes
Gestão de Projeto: Fábio Salama
Redação: Sávio de Tarso
Revisão: Nanci Vieira
Projeto Gráfico: Ruschel & Associados
Edição: Rogerio Ruschel
Criação: Rafael Ruschel
Imagens: Bancos de imagens Shutterstock e sxc.hu

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Sebrae-MS
Gestão de resíduos sólidos : uma oportunidade para o desenvolvimento municipal e para as micro e
pequenas empresas -- São Paulo : Instituto Envolverde : Ruschel & Associados, 2012.
ISBN 978-85-62678-01-1
1. Administração municipal 2. Brasil - Política Nacional de Resíduos Sólidos 3. Desenvolvimento
sustentável 4. Educação ambiental 5. Empreendedorismo 6. Gestão ambiental 7. Micro e pequenas
empresas 8. Negócios 9. Políticas públicas 10. Resíduos sólidos - Administração I. Título.
12-08019

CDD-338.040981

Índices para catálogo sistemático:
1. Gestão de resíduos sólidos :
Empreendedorismo em negócios e desenvolvimento sustentável municipal : Brasil : Economia
338.040981

[2012]
Todos os direitos desta edição
reservados à SEBRAE/MS
Av. Mato Grosso, 1661 – Centro
Campo Grande – MS
Tel.: (67) 3389-5555
www.ms.sebrae.com.br
Todos os direitos reservados são
protegidos pela lei de direitos
autorais.
Proibida a duplicação ou reprodução
deste livro ou parte dele, sob
quaisquer meios, sem autorização
expressa dos editores.

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

UMA OPORTUNIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL E PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O Caderno de Sustentabilidade é uma iniciativa do Sebrae-MS para apoiar
a transição do modelo econômico em direção a uma economia verde, inclusiva e incentivadora do empreendedorismo local. Esta transição demanda
políticas públicas para estabelecer cidades sustentáveis – uma plataforma
de convivência mais harmônica da população em geral, e dos agentes econômicos em particular, com os ambientes de fronteira e os biomas Cerrado
e Pantanal. Esta publicação visa a orientar a gestão de resíduos sólidos
de acordo com a nova legislação, já em vigor, que responsabiliza toda a
sociedade pela redução da poluição e do consumo de recursos naturais,
ao mesmo tempo que oferece numerosas oportunidades de negócios para
micro e pequenas empresas se engajarem no desejado desenvolvimento
sustentável do Brasil.
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A sustentabilidade como um valor
A introdução de conceitos como da sustentabilidade e do ambientalmente correto tem
mudado o comportamento humano. É certo que muito ainda temos a avançar em termos de
adoção de práticas ambientais, mas a atenção dedicada ao tema pelas novas gerações traz
a perspectiva de crescente responsabilidade em relação às questões ambientais.
A informação tem importância fundamental nesse processo, contribuindo para a
adoção da sustentabilidade como um conceito de valor. Aos poucos, descobrimos que é
possível deixar registros biográficos expressivos e, ao mesmo tempo, apagar os rastros
deixados no meio ambiente.
Ao elaborar esta publicação, o Sebrae-MS quer contribuir de forma concreta para a
disseminação de informações visando à pró-atividade empreendedora inserida no contexto da sustentabilidade. Como fomentador de atitudes pró-ativas, o Sebrae assume
sua parte no compartilhamento de responsabilidades rumo a uma sociedade ambientalmente mais madura.
O aproveitamento adequado dos descartes diários é a contribuição que está ao
alcance de todos para que os ideais de preservação sejam concretizados. Na realidade de Mato Grosso do Sul significa dizer que todos estaremos contribuindo para a
manutenção dos índices de preservação dos biomas que compõem o mapa do Estado.
Segundo o Censo Agropecuário 2006 do IBGE, Pantanal e Cerrado têm 86,7% e 60,4%
da cobertura vegetal preservada, respectivamente. E com o aproveitamento inteligente
de resíduos todos estaremos cooperando para que se mantenha assim.
Eduardo Correa Riedel
Presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-MS

Cidades sustentáveis
Cerca de 50% dos municípios brasileiros têm lixões, o que acende um alerta sobre
a responsabilidade pela destinação adequada dos resíduos sólidos. Para solucionar o
problema “lixo” somos desafiados a identificar oportunidades de geração de renda a
partir do processamento, logística e armazenagem, de forma a propiciar o surgimento
de novos negócios. Há quebras de paradigmas acerca desse tema, especialmente pelo
fato de representar uma perspectiva de novas aprendizagens, resultando em diferentes
formas de participação do setor público e empresarial.
Para os gestores públicos, torna-se imperativo adequar-se a novos modelos para
destino do lixo e para a dinamização econômica a partir da produção. Faz-se necessário
um ambiente favorável, o conhecimento de práticas exitosas, a coordenação de atividades para desenvolvimento sustentável local e regional, em conjunto as lideranças
do setor privado e as instâncias estadual e federal, em consonância com a Política
Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. Para transformar nossos municípios em cidades
sustentáveis, é possível acessar fontes de recursos e incentivos para a instalação de
estrutura adequada para a gestão dos resíduos e melhor aproveitamento energético,
transformando os lixões em aterros sanitários, desde que a estratégia seja participativa e represente inclusão produtiva.
Por meio dos projetos ProLocal, Territórios da Cidadania e Mato Grosso do Sul Sem
Fronteiras – Brasil, Bolívia e Paraguai (Sebrae e Fumin/BID), o Sebrae opera instrumentos como o Fomenta, o Prêmio Prefeito Empreendedor, capacitações, seminários
de integração, rodadas de negócios, encontros empresariais e missões técnicas, para
unir o senso de oportunidade em torno do tema à legalidade na gestão pública. Diante
disso, empreendemos esforços para atender aos prefeitos, secretários e técnicos com
o objetivo de desenvolver habilidades, comportamentos e práticas para a melhor condução dos processos de melhoria da gestão, com vistas ao desenvolvimento econômico
dos municípios.
Responsabilidade compartilhada é ter claro o princípio de unir competências para o
desafio de um novo horizonte para nosso Mato Grosso do Sul e para nosso planeta.
Cláudio George Mendonça
Diretor Superintendente do Sebrae-MS

As Parcerias Público-Privadas (PPP) como instrumento de
promoção do desenvolvimento sustentável municipal
O termo PPP deve ser entendido em seu conceito mais amplo. Desde a PPP clássica,
de acordo com o conceito britânico, e conforme a lei das PPP no Brasil, que contempla a PPP Administrativa e a PPP Patrocinada, passando pelos demais mecanismos de
alianças público-privadas em geral, que alcançam a concessão, a permissão, a terceirização, o contrato de gestão até o termo de referência permitido às Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) na lei do terceiro setor. Para designar
este conjunto de instrumentos e mecanismos, geralmente se utiliza a denominação de
Alianças Público-Privadas (APP). No Brasil, em pouco tempo, as APP têm-se revelado
como um dos mais eficazes instrumentos de atração de investimentos, nos três níveis
de governos (federal, estadual e municipal), e nos mais diversos setores da economia
(saúde, educação, saneamento, centros administrativos, irrigação, comunicação, estádios de futebol, habitação, plataforma logística, diversas modalidades de transportes,
penitenciárias, resíduos sólidos – aterros sanitários e coleta seletiva – e infraestrutura
de maneira geral).
Mais recentemente, cunhou-se a expressão APP-Verde, para designar as oportunidades de aplicação de APP no âmbito da gestão de meio ambiente (recursos naturais,
biodiversidade, destinos turísticos, resíduos sólidos, unidades de conservação). E, neste campo da sustentabilidade, as APP se revelam com extraordinário potencial, uma
vez que, diferentemente de outras políticas públicas tradicionais, a sustentabilidade
envolve, necessariamente, todo o ciclo produtivo, passando pela produção, comercialização, consumo e os resíduos, e, portanto, requer ativa participação e integração
entre os três setores: o público, o privado e o terceiro setor. O segmento de resíduos
sólidos (aterros sanitários – que pode ou não envolver a produção de gás de aterro e/
ou de compostagem –, a coleta seletiva e a reciclagem, já em forte expansão, sem
contar a preocupação com os resíduos da construção civil, que inicia a sua busca por
alternativas viáveis) é um exemplo clássico desta participação e integração, sobretudo
no âmbito municipal.
Esta iniciativa do Sebrae-MS, portanto, de elaborar o Caderno de Sustentabilidade
Municipal (que toma como âncora o recente lançamento do Termo de Referência do
Sistema Sebrae em Sustentabilidade), para a promoção de cidades sustentáveis, no
contexto de seu Programa ProLocal, que recebeu o apoio dos Projetos do BID com o
Sebrae-MS, de Integração Competitiva de Micro e Pequenas Empresas em Ambiente
de Fronteira – Bolívia, Brasil, Paraguai (Mato Grosso do Sul Sem Fronteiras), e com
o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), do Programa de Promoção
de Micro Alianças Público Privadas Municipais, revela-se de significativa importância
e extraordinária relevância para inserir e consolidar o termo e a preocupação com a
sustentabilidade, em seus mais diversos aspectos, na menor, porém mais importante e
expressiva esfera de gestão administrativa: o município.
Ismael Gílio
Especialista Setorial Sênior. Fundo Multilateral de Investimentos,
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Fomin/BID)

Novos negócios com resíduos e inovação

A NOVA POLÍTICA
ESTABELECE A
RESPONSABILIDADE
COMPARTILHADA
ENTRE O PODER
PÚBLICO, AS
EMPRESAS E OS
CONSUMIDORES.
CADA UM TEM DE
FAZER SUA PARTE.

O século 21 chegou com muitas novidades para a economia, para
os negócios e para a gestão pública. O Brasil entrou nessa nova
era com disposição para tornar-se um país menos desigual e mais
capaz de produzir com eficiência e qualidade, o que significa, também, assumir compromissos com uma nova maneira de se trabalhar. Nesse sentido, é importante assimilar conceitos novos de
gestão e inovar sempre que o ambiente de negócios exigir.
A entrada em vigor, no final de 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), que ficou por quase 20 anos tramitando no Congresso Nacional, vai
transformar a maneira como a sociedade se relaciona com seus resíduos. O
que antes era genericamente tratado como “lixo”, agora tem valor e deve servir como base para a construção de novas cadeias de valor e novos negócios.
As pessoas vão deixar de ter uma relação mágica com o lixo. O que antes
bastava ser colocado em um saquinho e deixado na calçada, agora precisa ser
separado e ter destinação correta.
A PNRS estabelece prazo até 2020 para que o Brasil tenha toda a estrutura
necessária para dar uma destinação adequada a qualquer resíduo sólido (o que
antigamente se chamava de lixo). Para chegar lá, no entanto, será preciso agir
nas áreas política, econômica, ambiental, cultural e social, com metas e prazos
definidos. Até 2014 todos os municípios brasileiros deverão ter eliminado completamente seus lixões e implantado aterros sanitários. Isso poderá ser feito
por cada prefeitura, ou com várias cidades se agrupando em consórcios para a
construção de aterros que serão compartilhados entre elas. E, já a partir de 2
de agosto de 2012, Estados e municípios devem apresentar Planos de Gestão
para ter acesso aos recursos da União destinados à execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos (mais detalhes adiante).
A nova política estabelece a responsabilidade compartilhada entre o poder
público, as empresas e os consumidores. Cada um tem de fazer sua parte. As
prefeituras de todo o Brasil devem oferecer para suas cidades o manejo responsável dos resíduos, com o planejamento e construção de aterros sanitários,
para onde devem seguir apenas resíduos orgânicos, as empresas precisam trabalhar seus processos de forma a oferecer produtos que não contenham materiais desnecessários, que se tornarão resíduos nas casas e escritórios de seus
clientes; e os consumidores devem separar todos os resíduos que podem ter
alguma utilidade e não misturar resíduos orgânicos com resíduos recicláveis.
Esta publicação, elaborada pelo Sebrae de Mato Grosso do Sul, é uma referência de como se pode mudar, incorporar as regras dessa nova política e, ao
mesmo tempo, tornar os negócios mais competitivos e construir novas cadeias
de valor a partir de resíduos que antes eram simplesmente descartados em
lixões por todo o Brasil.
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O que são resíduos sólidos
A palavra lixo não serve mais para definir o que é descartado diariamente pelas residências, empresas e órgãos públicos. Tudo o
que no passado aprendemos a chamar de lixo deve ser chamado
atualmente de “resíduo sólido”. Hoje, os especialistas asseguram
que qualquer que seja o resíduo sempre haverá uma destinação
mais adequada para ele do que simplesmente descartar. Da reutilização à geração de energia, tudo tem valor e pode inclusive
tornar-se fonte de renda e vetor de novos negócios.

OS ESPECIALISTAS
ASSEGURAM:
“LIXO NÃO EXISTE”.

Já sabemos que a natureza impõe limites, principalmente em relação ao volume de recursos naturais que podemos utilizar e à quantidade de resíduos
que podemos devolver aos ambientes naturais. Costumamos chamar de lixo
coisas que pareciam imprestáveis ou descartáveis. Aprendemos que tudo que
provém da própria natureza acaba necessariamente voltando a ela depois de
atividades humanas.
No entanto, os volumes de resíduos que as atividades humanas estão gerando
superaram, em muito, a capacidade da natureza de se regenerar ou absorver
seus impactos. As montanhas de resíduos acumulados em lixões produzem
líquidos que contaminam o solo e a água, além de produzir gases tóxicos para
as pessoas e para o meio ambiente. Uma das maiores fontes de gases que provocam o efeito estufa é justamente a disposição inadequada dos resíduos, que
amontoados sem nenhum cuidado emitem grandes quantidades de metano, um
gás tóxico e altamente inflamável.

Valor econômico
Os resíduos descartados diariamente por residências e empresas podem ter um destino muito mais
nobre, servindo como matéria-prima para negócios e com destinações mais adequadas. Pode-se,
por exemplo, produzir adubo e energia, recuperando o valor econômico desses resíduos. A prática
da reciclagem gera emprego e renda, reduz a quantidade de recursos naturais que processamos
para nossas atividades e também diminui a necessidade de ocupar (e poluir) espaços para depositar os materiais que cumpriram apenas uma vez sua função socioeconômica. E o que não se pode
reciclar sempre tem outra destinação adequada, atendendo a um princípio que é básico no conceito
de desenvolvimento sustentável: não transferir a solução do problema para as futuras gerações.
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Conexões da Política Nacional
de Resíduos Sólidos
O Sistema Nacional de Informações Sobre Gestão de Resíduos Sólidos (Sinir) é um dos principais instrumentos para a execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que é parte integrante da
Política Nacional do Meio Ambiente. Além do Inventário de Resíduos e do Sistema Declaratório Anual
de Resíduos Sólidos, para facilitar a fiscalização das atividades dos geradores de resíduos, o Sinir se
articula com a Política Nacional do Meio Ambiente, que dispõe dos seguintes instrumentos:
• Sinima – Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente;
• Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;
• Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais;
• Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;
• Padrões estabelecidos de qualidade ambiental;
• Licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.
O Sinir é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e está diretamente integrado ao Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento Básico (Sinisa). A lógica dessa integração é consequência do fato de que o tratamento
adequado dos resíduos sólidos vai melhorar a qualidade dos córregos, rios e outros cursos d’água, facilitando o acesso
e tratamento da água para consumo. Foi a Lei do Saneamento Básico (11.445/2007) que estabeleceu as diretrizes para a
prestação dos serviços públicos urbanos e manejo de resíduos sólidos. Na esfera local, os Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão de Resíduos Sólidos devem estar interligados para assegurar o cumprimento de objetivos que
se impactam mutuamente ou de metas comuns, como por exemplo, a eliminação dos lixões e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos até 2014.
O Plano Nacional sobre Mudança do Clima, por outro lado, estabeleceu metas para a recuperação do metano (gás de efeito-estufa) gerado nos lixões e aterros e para a reciclagem de 20% dos resíduos sólidos até 2015, a fim de contribuir para
a meta nacional voluntária de reduzir entre 36,1% e 38,9% as emissões de gases de efeito estufa até o fim da presente
década. Com o mesmo objetivo geral de estimular a adoção de padrões ambientalmente sustentáveis pela sociedade
brasileira, a expansão da reciclagem figura entre as prioridades do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis
(PPCS), em execução pelo próprio MMA.
A integração desse conjunto de metas e informações é fundamental para a identificação e o acompanhamento das atividades dos geradores de resíduos sólidos, de modo que a redução do impacto ambiental se produza com mais rapidez
e eficiência, evitando superposição de funções, descumprimento de normas legais e desperdício de recursos públicos e
privados.
A PNRS estimula os Consórcios Públicos, regulamentados na Lei 11.107/2005 e no Decreto 6.017/2007. Este importante
instrumento permite a associação de municípios de uma mesma região para ampliar a escala e melhorar a gestão coletiva
de resíduos sólidos. Os consórcios têm prioridade no acesso aos recursos federais destinados a esta finalidade.
Outra das metas da PNRS – o estímulo à inclusão social – tem respaldo no Decreto 7.405/2010, que institui o Programa
Pró-Catador para promover a “expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem por meio
da atuação” dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis (ver mais adiante).

10

Os “erres” que reciclam nossos hábitos
A questão dos resíduos sólidos envolve a mudança de hábitos que há muito tempo estão arraigados em
nossa sociedade. Para facilitar esta tarefa, a educação ambiental criou o conceito dos 3Rs – Reduzir,
Reutilizar e Reciclar –, três palavrinhas que ajudam a lembrar o que cada um de nós precisa fazer na
hora de tratar do problema.
O sucesso da fórmula foi tão grande que hoje já se fala em 7Rs.
• Repensar - Não tomar atitudes por impulso, ou seja, analisar a necessidade da aquisição, tendo como princípio, o
questionamento sobre o que é fundamental.
• Recusar - Ao concluir que determinado consumo é desnecessário, a atitude mais sensata é recusar a oferta.
• Reduzir - Este é o princípio do consumo racional, sem excessos. Exige que não se adquira algo que não será utilizado
ou consumido, seja nas residências ou nas empresas.
• Reparar - Verificar, antes de destinar algo ao lixo, se tem conserto. A atitude pode sair mais barata e ainda contribui
com a redução de resíduos.
• Reutilizar - Um mesmo objeto pode ter múltiplas funcionalidades, sem agredir o meio ambiente. Há embalagens que
podem ser reutilizadas com outros fins e diversos outros objetos que podem ter usos criativos.
• Reciclar - Significa transformar objetos materiais usados em novos produtos para o consumo (metais, papéis e papelões, plásticos, vidros), mas depende da separação para a coleta seletiva.
• Reintegrar - É uma ação relacionada a alimentos e outros produtos orgânicos, que podem retornar à natureza. Um dos
principais meios é a compostagem, para a produção de adubo.

Estimativa da composição dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil em 2008
Resíduos
Material reciclável
Metais
Aço
Alumínio
Papel, papelão e embalagens cartonadas
Plástico total
Plástico filme
Plástico rígido
Vidro
Matéria orgânica
Outros
Total

Participação (%)
31,9
2,9
2,3
0,6
13,1
13,5
8,9
4,6
2,4
51,4
16,7
100,0

Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos Versão Preliminar (PNRS)
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Quantidade (ton/dia)
58.527,40
5.293,50
4.213,70
1.079,90
23.997,40
24.847,90
16.399,60
8.448,30
4.388,60
94.335,10
30.618,90
183.481,50

Como lidamos com nossos resíduos
Cada brasileiro gera em média 1,1 quilo de resíduos sólidos domiciliares por dia, de acordo com dados do IBGE referentes ao ano
de 2008.

CADA BRASILEIRO
GERA MAIS DE UM
QUILO DE RESÍDUOS
POR DIA.
O BRASIL GERA
DIARIAMENTE UMA
MONTANHA DE
183 MIL TONELADAS
POR DIA DE RESÍDUOS.

• Os serviços de coleta regular chegaram a quase 90% das residências em
2009. Nas áreas urbanas, o índice supera os 98%, mas nas áreas rurais cai
para menos de 33%.
• Todos os dias são depositados 188,8 mil toneladas de resíduos domiciliares
e públicos em diversos espaços (veja gráfico abaixo).
• Do total de 94,3 mil toneladas por dia de resíduos orgânicos coletados em
2008, somente 1,5 mil t/dia (1,6%) foram encaminhadas para tratamento
via compostagem. Apenas 211 municípios brasileiros (o Brasil tem 5.564
municípios) tinham unidades de compostagem em 2008, a maioria em Minas
Gerais e Rio Grande do Sul.
• No caso dos Resíduos Sólidos Industriais (RSI), esse volume produzido é
calculado em 97,6 milhões de toneladas por ano. Deste total, 93,8 milhões
são perigosos. A meta definida na Política Nacional de Resíduos Sólidos é
ter até 2014 um inventário nacional para o conjunto de resíduos produzidos
pela indústria, a partir do Cadastro Técnico Federal (CTF), que será atualizado a cada dois anos. As empresas potencialmente poluidoras e usuárias de
recursos naturais serão obrigadas a publicar dados sobre resíduos sólidos.

Destinação dos resíduos domiciliares e públicos
Destino final
Aterros sanitários
Aterros controlados
Lixões
Outros

Quantidade (mil ton)
110
36,7
37,4
4,7

Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos Versão Preliminar (PNRS)
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Participação (%)
58,3
19,4
19,8
2,5

Classificação de resíduos
O texto da Política Nacional de Resíduos Sólidos classifica os tipos
de resíduos de acordo com a origem e a periculosidade.
Resíduos Sólidos Urbanos - São originários de estabelecimentos comerciais, domicílios e da limpeza urbana (varrição de logradouros e vias públicas
e outros serviços públicos de limpeza). Podem ser divididos pela composição
química em:
•R
 esíduos Orgânicos - Compostos por alimentos e outros materiais que se
decompõem na natureza, tais como cascas e bagaços de frutas, verduras,
material de podas de jardins, entre outros;
• Resíduos Inorgânicos - Compostos por produtos manufaturados, tais como
plásticos, cortiças, espumas, metais e tecidos;
• Resíduos Sólidos Industriais - São os gerados nos processos produtivos
e instalações industriais. Podem ser descartados em estado sólido ou semissólido, como lodos e alguns líquidos contaminantes, que não podem ser
lançados na rede pública de esgotos ou corpos d’água;
• Resíduos Especiais - Os riscos que representam para o meio ambiente e
a saúde pública são outra forma de classificação de resíduos considerados
especiais. Podem ser gerados em atividades industriais, hospitalares, agrícolas, entre outras, e exigem cuidados especiais no seu acondicionamento,
transporte, tratamento e destino final.
A Norma NBR-10 004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
classifica esses resíduos conforme descrição a seguir.
•C
 lasse I - Apresentam riscos de inflamabilidade, corrosividade, reatividade,
toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, entre outras características.
Devem ser depositados em aterros especiais ou queimados em incineradores específicos para esse fim.
• Classe II - Não inertes: materiais ferrosos e não ferrosos com características do resíduo doméstico.
•C
 lasse II B - Inertes: não se decompõem ao serem dispostos no solo, como
os da construção civil.
• Rejeitos - São resíduos que não podem ser reaproveitados ou reciclados,
devido à falta de tecnologia ou viabilidade econômica para esse fim, como
os absorventes femininos, fraldas descartáveis e papéis higiênicos usados.

13

Resíduos sólidos são
classificados de acordo com a
origem e a periculosidade.

A destinação final
São muitas as formas de destinação final dos resíduos sólidos, mas
há problema na maioria delas.
Veja a seguir quais são as principais.
• Lixões - São uma forma incorreta de disposição dos resíduos sólidos. Não
preveem nenhum tipo de cuidado para evitar os problemas de saúde pública
e o impacto ambiental dos depósitos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que os lixões devem ser extintos até 2014.
•A
 terros controlados - São outra forma inadequada de disposição final de
resíduos e rejeitos, que são cobertos por camadas de terra. Esse cuidado não
impede a contaminação do solo e das águas subterrâneas por substâncias
tóxicas, nem a produção de gases perigosos.
•A
 terros sanitários - São considerados a forma mais adequada de disposição de rejeitos. Estes locais são preparados com a aplicação de tecnologias
que reduzem os impactos ambientais e os riscos à segurança e à saúde
pública. Para não contaminar o solo e os lençóis subterrâneos, adotam-se
técnicas eficazes de impermeabilização da superfície aterrada; é feita a drenagem dos gases que se formam na decomposição da matéria orgânica, da
água de chuva e do chorume; a área é cercada para evitar a presença de
pessoas e animais. Além disso, as seguidas camadas de resíduos e rejeitos
depositados são também cobertos por camadas de terra. A aplicação dessas
técnicas deve ter como meta confinar os resíduos na menor área, procurando
reduzi-los ao menor volume possível.

Lixo disposto ao ar livre causa
problemas ambientais e de
saúde pública.

•C
 ompostagem - É outra forma importante de destinação final, que é incentivada na Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Municípios com coleta seletiva
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Fonte: Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre)
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Compostagem, solução natural
Compostagem é uma técnica que reproduz e facilita o processo
biológico natural de transformação da matéria orgânica por microorganismos. Folhas e cascas vegetais, estrume, papel e restos de
comida são misturados, formando um composto semelhante à própria terra que pode ser usado como adubo. Segue rigorosamente
o processo que ocorre naturalmente nas florestas, onde todos os
resíduos animais ou vegetais são reaproveitados pelo ecossistema como fonte de nutrientes para as plantas.
Uma das vantagens da técnica é que pode ser aplicada de forma centralizada
– em usinas de tratamento que aglomeram a matéria orgânica recolhida pelos
órgãos de limpeza urbana, por exemplo – ou descentralizada, por meio de composteiras adequadas a unidades residenciais ou coletivas.
Embora seja uma forma correta, natural e simples de tratamento dos resíduos, a
compostagem ainda é muito pouco aplicada no Brasil. A estimativa do IBGE mostra que a matéria orgânica representava em 2008 metade do volume de resíduos
sólidos coletados diariamente, ou 94.335 toneladas. Mas apenas 1.509 t (1,6%)
eram destinadas a unidades de compostagem. O principal motivo é que a prática
de separação do lixo orgânico não é suficientemente difundida; e mesmo quando
a separação é feita, a disposição final reúne o orgânico e o inorgânico outra vez
nos mesmos lixões e aterros. Na maioria dos municípios, essa forma de destinação resulta em despesas que poderiam ser evitadas se a matéria orgânica fosse
encaminhada para tratamento específico via compostagem.
Além disso, a compostagem gera um adubo de alta qualidade e com valor econômico. Muitas cidades onde ela é realizada utilizam o insumo resultante para
adubar praças e jardins, além de vender o excedente a produtores rurais. É um
desperdício de dinheiro não realizar a compostagem dos resíduos orgânicos.
Mas esse quadro deve mudar, porque a Lei da Política Nacional de Resíduos
Sólidos prescreve que o responsável pelos serviços públicos de limpeza urbana
e de manejo dos resíduos sólidos deve “implantar sistema de compostagem
para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido”.
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A compostagem transforma
resíduos orgânicos em adubo,
um processo natural.

A função da educação ambiental

A EDUCAÇÃO
AMBIENTAL É
FUNDAMENTAL PARA
INCLUIR O TEMA DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS
NO COTIDIANO DAS
COMUNIDADES.

A participação do consumidor, cumprindo sua parte nas responsabilidades compartilhadas, deve ser necessariamente estimulada
por ações de educação ambiental claramente indicadas nos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Essas ações fazem
parte do conteúdo mínimo exigido na lei para os planos nos diversos níveis.
No conteúdo, devem abordar as diversas possibilidades de participação na
questão dos resíduos: não geração, redução, consumo consciente, produção e
consumo sustentáveis. A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e o
Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea) apresentam as diretrizes
necessárias à elaboração desses conteúdos para os diferentes tipos de público.
O objetivo permanente da proposta é incluir o tema dos resíduos sólidos no
cotidiano das comunidades. Campanhas, seminários, releases e entrevistas
– com catadores, comerciantes, líderes comunitários, crianças – para os diversos meios de comunicação, blogs e páginas em redes sociais são iniciativas
capazes de veicular os conteúdos educativos, respeitando, evidentemente, as
peculiaridades da cultura local. No âmbito escolar, pode ser muito instrutivo
promover concursos de redação e de fotografia, seguidos de exposição dos
trabalhos inscritos.

O papel das empresas
As empresas têm um papel importante nesse processo, não só com programas
internos dirigidos aos funcionários, como também na disponibilização desses
conteúdos para toda sua cadeia produtiva, além da comunidade do entorno. As
ações podem ser promovidas pelos departamentos de Recursos Humanos, de
Responsabilidade Social Corporativa ou de Sustentabilidade.
Um programa de educação ambiental pode começar com medidas simples, que
mexem com pequenos hábitos diários, como a adoção de canecas em vez de
copos plásticos descartáveis, a instalação de recipientes para coleta seletiva,
a promoção de campanhas sobre consumo consciente e programações audiovisuais, com a apresentação de filmes e documentários para promover reflexões
sobre o tema dos resíduos sólidos.
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Estrutura de planejamento da gestão
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi estabelecida pela Lei
12.305 de 12 de agosto de 2010, tem o objetivo geral de garantir a
destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos produzidos por toda a sociedade brasileira. A lei institui instrumentos,
diretrizes, metas e ações a serem adotadas pelo governo federal
para alcançar esse objetivo, isoladamente ou em cooperação com
Estados, municípios e particulares.
São muito relevantes na execução dessa política:
• o Planejamento Integrado da Gestão de Resíduos Sólidos,
• a Responsabilidade Compartilhada (ver adiante) de toda a sociedade por
essa gestão,
• a inclusão social dos catadores,
• a valorização econômica dos resíduos,
• o estímulo à produção e ao consumo sustentável de bens e serviços.
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A POLÍTICA NACIONAL
DE RESÍDUOS
SÓLIDOS VAI
TRANSFORMAR A
MANEIRA COMO
A SOCIEDADE SE
RELACIONA COM
SEUS RESÍDUOS.

Os níveis e etapas de planejamento da gestão
Essa política ambiciosa vai ser executada por meio de planos elaborados nos
seguintes níveis.

GESTÃO PLANEJADA
DE RESÍDUOS AGREGA
VALOR ECONÔMICO,
SOCIAL E AMBIENTAL
AO QUE ANTES ERA
UM PROBLEMA.

Nacional – Define diagnóstico, cenários, metas e programas de ação, normas
de acesso a recursos da União para este fim, medidas de incentivo à gestão
regionalizada, normas e diretrizes para disposição final de rejeitos e resíduos,
meios de fiscalização e controle social.
Estaduais – Têm os mesmos instrumentos da esfera federal, com foco em seu
próprio território, com ênfase na definição de diretrizes para o planejamento e
demais atividades de gestão de resíduos sólidos nas regiões metropolitanas,
aglomerações e microrregiões, que têm prioridade de acesso aos recursos da
União ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para
essas atividades. Estabelecidas essas regiões de âmbito coletivo, caberá ao
Estado coordenar os Planos Metropolitanos, Regionais, Intermunicipais e Microrregionais, onde couber. A legislação estimula a formação de consórcios de
municípios para a gestão integrada. Os Planos estaduais devem prever zonas
favoráveis para a localização das unidades de tratamento de resíduos sólidos
ou disposição final de rejeitos, além da recuperação das áreas degradadas em
razão da disposição inadequada de resíduos sólidos.
Municipais – São planos mais detalhados, que devem incluir a “identificação
de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos”, assim como “identificação das possibilidades de implantação de soluções
consorciadas ou compartilhadas com outros municípios”. É aqui, neste nível,
que os planos devem identificar “geradores sujeitos a (apresentar e executar)
plano de gerenciamento específico”. Esses geradores são empresas, associações e outras entidades que descartam grandes volumes, resíduos específicos
(como os de construção, hospitais e outros), ou resíduos perigosos.
Os planos municipais devem prever também programas e ações de educação
ambiental, de participação de catadores e outros grupos interessados, além
de “mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos”. Os municípios que optarem por soluções
consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos podem ser
dispensados da elaboração de plano próprio.
A lei não define que tipo de profissional deve ser responsável, nas entidades
públicas ou privadas, pela elaboração dos planos. O Manual publicado pelo
MMA sugere, porém, a nomeação de um Comitê Diretor com representantes
dos principais órgãos municipais (ou regionais); sugere também um Grupo de
Sustentação integrado por “representantes dos Conselhos de Meio Ambiente,
Saúde, Saneamento Básico e Desenvolvimento Urbano, e de organizações da
sociedade civil como entidades profissionais, sindicais, empresariais, movimentos sociais e ONGs, comunidade acadêmica e convidados em geral”. O
Comitê Diretor tem função executiva, enquanto “o Grupo de Sustentação será
responsável por garantir o engajamento de todos os segmentos no processo
participativo” de elaboração dos planos.
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Passo a passo
A partir de 2 de agosto de 2012, a apresentação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) passa a ser
condição para que os municípios tenham acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a serviços relacionados à limpeza urbana ou manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos
de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.
A Lei de Resíduos Sólidos e o Decreto que a regulamenta definem detalhadamente o conteúdo mínimo do plano. Para
atender ao que é determinado pela legislação, as autoridades municipais (ou regionais consorciadas) podem adotar o
seguinte roteiro de atividades para elaboração do Plano de Gestão Integrada:

Etapas
1. Projeto de Mobilização Social e Divulgação
2. Diagnóstico Municipal de Resíduos Sólidos
3. Análise das Possibilidades de Gestão Associada
4. Planejamento das Ações do PGIRS
5. Agendas Setoriais de Implementação
Prazo Total

Prazos
2 meses
3 a 5 meses
2 a 3 meses
3 a 5 meses
2 meses
Até 20 meses

É importante notar que os prazos sugeridos para cada etapa, aparentemente muito elásticos, têm o objetivo de cumprir principalmente a função de “controle social”, indicada na Lei como “conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade
informações e participação no processo de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos”. Esta função implica não só a elaboração de uma agenda de audiências públicas adequada às características do
município ou região, mas também a convocação dos geradores de resíduos sólidos – empresas, entidades públicas e cidadãos –
para que cooperem no diagnóstico, análise, planejamento e implementação das ações do plano de acordo com suas obrigações
legais resultantes da Responsabilidade Compartilhada. Os planos devem ter um horizonte de aplicação de 20 anos, com atualização ou revisão a cada quatro anos, a fim de incorporar aprendizados e novas tecnologias para o manejo dos resíduos sólidos.

Os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos
sólidos podem ser dispensados da elaboração de plano próprio (a lei não define quem deve fazê-lo).
Além disso, pode ser integrado ao Plano de Saneamento Básico previsto na Lei 11.445/2007, desde
que atendido o conteúdo mínimo exigido nas duas leis.

Para sua orientação, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Iclei – Governos Locais pela Sustentabilidade, publicou um Manual completo para elaboração do PGIRS na seguinte página da internet: http://www.iclei.org.br/
residuos/?page_id=10. A publicação inclui um roteiro para solicitação de recursos ao MMA.
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Planos de gerenciamento
Os Planos de Gerenciamento devem ser elaborados e executados
pelas empresas e entidades responsáveis pela geração de:

ESSES PLANOS
DEVEM SUBMETER-SE
ÀS REGRAS
PREVISTAS NA LEI
E NOS PLANOS
MUNICIPAIS,
ESTADUAIS
E FEDERAL.

• Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico;
• Resíduos industriais;
• Resíduos de serviços de saúde;
• Resíduos de mineração gerados nas atividades de pesquisa, extração ou
beneficiamento de minérios;
• Resíduos perigosos, ou que tenham características de composição ou volume diferentes dos resíduos domiciliares segundo classificação do Poder Público Municipal, gerados por estabelecimentos comerciais ou de prestação
de serviços;
• Resíduos de construção civil.
Esses planos devem submeter-se às regras previstas na Lei e nos Planos Municipais, Estaduais e Federal. Também deve ser indicado se a solução adotada é
a formação de consórcios ou o compartilhamento com outros geradores.
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Planos de Gerenciamento de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Ficam dispensadas de apresentação de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos as micro e
pequenas empresas (MPE) que geram apenas resíduos sólidos domiciliares ou equiparados a estes pelo Poder Público Municipal. Por este princípio, devem apresentar Planos de Gerenciamento
próprios apenas as MPE que geram ou lidam com resíduos perigosos, e as obrigadas pelo Poder
Público Municipal (em lei ou ato do Executivo), que resolve não equiparar a resíduos domiciliares
os seguintes itens:
• resíduos de limpeza urbana – os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas
e outros serviços de limpeza urbana;
• resíduos dos serviços públicos de saneamento básico – os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;
• resíduos de serviços de saúde – os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(Sisnama), e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS);
• resíduos da construção civil – os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de
obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para
obras civis;
• resíduos de serviços de transportes – os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira.
A dispensa de apresentação do plano não significa, no entanto, que as MPE ficam desobrigadas
de participar da logística reversa ou da coleta seletiva.
A regulamentação da Lei prevê que o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos das MPE,
quando exigível, pode ser apresentado por meio de formulário simples, disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente.
As pequenas e microempresas que operam de forma integrada na mesma área de abrangência
podem elaborar Plano de Gerenciamento coletivo. Outra possibilidade admite inseri-las nos planos de empresas de maior porte com as quais operam de forma integrada (ou seja, na mesma
cadeia produtiva), desde que estejam localizadas na área de abrangência da mesma autoridade
de licenciamento ambiental. Dependendo das negociações com as autoridades, os planos podem
estar submetidos aos acordos setoriais ou termos de compromisso firmados em âmbito nacional,
estadual, regional ou municipal, prevalecendo o de amplitude maior.
A exigibilidade ou adequação dos Planos de Gerenciamento das MPE, assim como os das demais
empresas, deve atender à convocação das autoridades municipais (ou regionais) para audiências
públicas ou específicas visando a engajar o empreendedor para que participe da elaboração do
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos municipal ou regional.
Todos os planos das empresas devem ser encaminhados às autoridades municipais e estaduais, e
passam a integrar o Sistema Nacional de Informações (Sinir) sobre Gestão dos Resíduos Sólidos,
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Para verificação do cumprimento de obrigações e
metas previstas nos planos, nos diversos níveis, o Sinir abrigará também o Inventário de Resíduos
e o Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos – outra obrigação de todos os geradores.
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A responsabilidade compartilhada

A RESPONSABILIDADE
PELO CICLO DE VIDA
DOS PRODUTOS DEVE
“SER IMPLEMENTADA
DE FORMA
INDIVIDUALIZADA
E ENCADEADA”.

Entre os princípios gerais que fundamentam a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos está o da Responsabilidade Compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, que deve atender, entre
outros, principalmente aos seguintes objetivos:
a) promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua
cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;
b) reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição
e os danos ambientais;
c) incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente
e de maior sustentabilidade;
d) estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis.
Para alcançar esses objetivos, a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos deve “ser implementada de forma individualizada e encadeada”, de forma
compartilhada pelos seguintes agentes:
• Fabricantes;
• Importadores;
• Distribuidores e comerciantes;
• Consumidores;
• Titulares dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos
Sólidos.
Sendo agentes responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos antes do consumo, a Lei determina que cabe aos três primeiros investir “no desenvolvimento,
na fabricação e na colocação no mercado de produtos aptos, após o uso pelo
consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada”, gerando na fabricação a menor quantidade possível
de resíduos sólidos. Também devem promover “a divulgação de informações
relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados
a seus respectivos produtos”; além disso, “quando firmados acordos ou termos
de compromisso com o município, participar das ações previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no caso de produtos ainda
não inclusos no sistema de logística reversa” (ver adiante).
A Lei define que são responsáveis pelas embalagens quem as manufatura ou
fornece materiais para fabricação e ainda quem as coloca em circulação, ou
materiais para fabricação, ou ainda produtos embalados, “em qualquer fase da
cadeia de comércio”. Fica especificado também que as embalagens devem ser:
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I. restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo
e à comercialização do produto;
II. projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e
compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm;
III. r ecicladas, se a reutilização não for possível.
O consumidor é o elo seguinte da cadeia que constitui o ciclo de vida dos
resíduos sólidos. Agora é obrigação dos consumidores o que antes era apenas
uma recomendação de atitude ambientalmente correta: acondicionar adequadamente e de forma diferenciada, mediante separação por tipo de material
descartado, os resíduos sólidos gerados, assim como disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução.
A Lei ainda o isenta dessas obrigações caso o sistema de coletiva seletiva
não tenha sido implantado no município – que é incentivado e obrigado a
estruturá-la, como se verá a seguir. O consumidor também tem papel significativo, devendo retornar aos comerciantes ou distribuidores, após o uso, as
embalagens e produtos enquadrados nos sistemas de logística reversa (ver
adiante). Para efeito de estímulo a essa boa prática, a Lei autoriza o poder
municipal a criar incentivos econômicos (como desconto de impostos e taxas)
ao consumidor que participar da coleta seletiva.
O último elo da cadeia é o administrador público, que tem uma série de obrigações, independentemente do estabelecido no Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos. Entre elas:
I. adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e
recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo
de resíduos sólidos;
II. estabelecer sistema de coleta seletiva;
III. articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o
retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis
oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
V. implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;
VI. dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos
oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos.
Além da recomendada participação social na elaboração dos Planos de Resíduos Sólidos em todos os níveis, para que as responsabilidades sejam de
fato compartilhadas por todos é importante manter abertos canais de diálogo
permanente entre os vários segmentos sociais envolvidos.
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O QUE ANTES
ERA APENAS UMA
RECOMENDAÇÃO
DE ATITUDE
AMBIENTALMENTE
CORRETA AGORA
É OBRIGAÇÃO DOS
CONSUMIDORES.

Logística reversa

A RESPONSABILIDADE
PELA ESTRUTURAÇÃO
E IMPLEMENTAÇÃO
DOS SISTEMAS DE
LOGÍSTICA REVERSA
É DOS FABRICANTES,
IMPORTADORES,
DISTRIBUIDORES
E COMERCIANTES.

A logística reversa é uma operação destinada a coletar e devolver
os resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento
na produção de novos artefatos ou em outros ciclos produtivos.
A Lei de Resíduos Sólidos define que a responsabilidade pela estruturação e
implementação dos sistemas de logística reversa é dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, de forma independente do serviço público
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. O governo estimula a
negociação de acordos setoriais entre os diversos agentes econômicos para
acelerar a implantação de sistemas eficientes de logística reversa em todo o
território nacional.
As diretrizes para essas atividades e a forma como se processam devem estar
indicadas principalmente nos Planos Estaduais, refletindo acordos setoriais
previstos na Política Nacional, de acordo com orientação estratégica definida
pelo Comitê Orientador para Implementação de Sistemas de Logística Reversa,
já em operação sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente. Os Planos
Municipais ou Integrados devem acolher essas diretrizes e, se for o caso, adaptar nos níveis local e/ou regional o que foi acordado com os representantes dos
agentes responsáveis no nível nacional.
A obrigação dos consumidores nesse processo é acondicionar adequadamente
e disponibilizar os resíduos para coleta ou devolução. O descumprimento dessa
obrigação sujeita o consumidor a penas que vão de advertência até multa que
varia de R$ 50 a R$ 500 e poderá ser convertida em prestação de serviços.
A logística reversa já é obrigatória e deve ser implantada prioritariamente, a
partir de 2013 até 2020, para os seguintes produtos:
• eletroeletrônicos e seus componentes – integram esta categoria os equipamentos acionados por controle eletrônico ou elétrico, o que abrange todos os dispositivos de informática, som, vídeo, telefonia, brinquedos, e os
equipamentos da linha branca, como geladeiras, lavadoras e fogões, além
de outros eletrodomésticos como ferros de passar, secadores, ventiladores,
exaustores, etc.
• pilhas e baterias – desde os dispositivos de muito pequeno porte, como as
usadas em celulares e relógios, até as baterias de automóveis e caminhões;
• pneus – desde aqueles usados em bicicletas para crianças até os de tratores
(Resolução 416/2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) estabelece condições obrigatórias de gestão do descarte para as peças acima
de dois kg);
• lâmpadas fluorescentes – vapor de sódio, de mercúrio e de luz mista;
• óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
• agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso.
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O SERVIÇO PÚBLICO
DE LIMPEZA URBANA
E MANEJO DE
RESÍDUOS DEVE
SER REMUNERADO
QUANDO INTEGRA A
LOGÍSTICA REVERSA.

Resoluções específicas do Conama já disciplinaram a disposição ambientalmente
adequada de quase todos esses produtos, com aplicação nos sistemas de logística
reversa. Boa parte dos setores econômicos responsáveis por essas cadeias produtivas já estabeleceu ou prepara acordos setoriais para o cumprimento dessa obrigação legal. Há setores empresariais em estágio bastante avançado de estruturação,
como o de agrotóxicos, que foi disciplinado por lei específica no ano 2000 e hoje
tem mais de 400 pontos de recebimento de embalagens nos 27 Estados: tornou-se
referência mundial em logística reversa. Este setor já atende ao determinado na Lei
de Resíduos Sólidos, que estende a obrigatoriedade de implementação do sistema
“a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos
demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão
do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados”.
O serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos deve ser remunerado quando integra a logística reversa, como por exemplo, na captação e concentração em Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) ou Ecopontos, de resíduos
provenientes das cadeias produtivas obrigadas à implantação do sistema de
logística reversa. Quando for o caso, essa remuneração deve ser prevista nos
Planos de Gestão Integrada, com menção ao acordo, termo de compromisso ou
contrato com o setor empresarial.
Mas essa é uma opção que cabe às cadeias produtivas definir. Nos acordos setoriais, os estabelecimentos que comercializam produtos da logística reversa
também podem reservar áreas para disposição temporária desses resíduos ao
definir os caminhos de retorno aos fabricantes. As ações de logística reversa
devem, porém, ser informadas às autoridades municipais, para o cadastramento das instalações locais, urbanas ou rurais destinadas a esse fim. Cabe aos
agentes empresariais, também, informar como se fará a divulgação sobre as
obrigações do consumidor no que se refere à segregação e destinação adequada dos resíduos e as penalidades previstas.

25

A reciclagem e a logística

A OBRIGATORIEDADE
DE IMPLANTAÇÃO
DE SISTEMAS DE
LOGÍSTICA REVERSA
PREVISTA NA POLÍTICA
NACIONAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS.
É UMA
OPORTUNIDADE PARA
DESENVOLVIMENTO
DE NOVOS NEGÓCIOS.

A proposta de intensificar a reciclagem se baseia no conceito de
responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos e da
logística reversa. O objetivo é também estimular a inclusão social
dos catadores na cadeia de reciclagem e estender a prática a uma
maior variedade de materiais.
E não são apenas embalagens e outros materiais que podem ter o valor econômico recuperado. Ainda é uma novidade no Brasil o planejamento das operações de logística reversa de produtos sofisticados, que visa à recuperação
e reutilização de equipamentos industrializados, como os eletroeletrônicos. É
uma oportunidade para desenvolvimento de novos negócios a obrigatoriedade
de implantação de sistemas de logística reversa prevista na Política Nacional
de Resíduos Sólidos. Insere-se nessa linha de incentivos “o desenvolvimento
de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos
processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a
recuperação e o aproveitamento energético”.
Uma oportunidade de negócio que ainda carece de empreendedores é exatamente o aproveitamento do gás metano gerado em instalações adequadas,
como os aterros sanitários, para conversão em eletricidade, como forma de incrementar a eficiência energética local. A própria estruturação de instalações
adequadas pode ser um bom negócio: pesquisa do Instituto de pesquisa econômica aplicada (Ipea) mostrou que 50% dos 5.564 municípios brasileiros ainda
têm lixões para destinação de resíduos sólidos.
Outra atividade que também pode receber incentivos é a aplicação de tecnologias para tratar dejetos de animais, que deve estar contemplada nos Planos
Estaduais de Gestão de Resíduos Sólidos. Um volume de 1,7 bilhão de metros
cúbicos é gerado anualmente por bovinos, suínos e aves. Este material orgânico gera biogás, que também pode ser convertido em eletricidade, vapor, combustível para caldeiras ou fogões, combustível veicular ou para abastecimento
de gasodutos. Tecnologias em pequena e média escalas já são aplicadas com
bom resultado econômico na região Sul.

O projeto GNBio – Gás Natural da Biomassa, visa a aproveitar o biogás da suinocultura (ver página 30).
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Os catadores e a coleta seletiva
A coleta seletiva é um dos principais instrumentos de execução da
Política Nacional de Resíduos Sólidos e complementa o sistema de
logística reversa com a mesma finalidade de viabilizar a reciclagem
dos materiais. O princípio da Responsabilidade Compartilhada determina que é obrigação do titular dos serviços de limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos implantar sistema de coleta seletiva,
com detalhamento no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, seja municipal, intermunicipal ou regional.
O manejo dos resíduos de acordo com o material de que são feitos é o que
constitui a essência da coleta seletiva. Mas essa técnica se aplica não só aos
materiais de origem que são mais comumente separados em muitos pontos de
separação públicos e privados: papel, plásticos, vidros e metais. Todo e qualquer resíduo reconhecido como bem econômico e de valor social pode passar
pelo processo de reciclagem, além de gerar trabalho e renda.
Um bom Plano Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos deve prever ações
prioritárias para o manejo dos materiais com maior presença na sua área de
abrangência. Os resíduos urbanos secos e úmidos são os mais relevantes na
maioria dos municípios brasileiros. A coleta seletiva tem, então, papel fundamental na gestão integrada, principalmente porque estimula a inclusão social
com a formalização do papel dos catadores (e separadores) de materiais recicláveis e o compartilhamento de responsabilidades entre os diversos agentes.
O Ministério do Meio Ambiente sugere um modelo de Plano de Gestão que se
estrutura numa rede compartilhada de instalações para o manejo de diversos
resíduos, com logística de transporte adequada, para reduzir custos. O modelo
apresenta os diversos tipos de instalações que se prestam não só à coleta seletiva mas podem integrar outras atividades de manejo até a disposição final
dos resíduos. Os tipos de instalações dessa lista estão regulamentadas por
resoluções do Conama e/ou normas NBR.
• PEVs – Pontos de Entrega Voluntária (Ecopontos) para acumulação temporária de resíduos da construção e demolição, de resíduos volumosos, da coleta
seletiva e resíduos com logística reversa.
• LEVs – Locais de Entrega Voluntária de Resíduos Recicláveis: contêineres,
sacos ou outros dispositivos instalados em espaços públicos ou privados
monitorados, para recebimento de recicláveis.
• Galpões de triagem de recicláveis secos, com normas operacionais definidas
em regulamento.
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OS RESÍDUOS
URBANOS SECOS
E ÚMIDOS SÃO OS
MAIS RELEVANTES
NA MAIORIA
DOS MUNICÍPIOS
BRASILEIROS.

Os catadores e a coleta seletiva

Esquema para Ecoponto
Acumulação da
coleta seletiva
Funcionário

Fonte: MMA

Volumosos
e leves

Concreto
e alvenaria

Madeira
e podas

• Unidades de compostagem/biodigestão de Orgânicos.
• ATTs – Áreas de Triagem e Transbordo de resíduos da construção e demolição, resíduos volumosos e resíduos com
logística reversa.
• Áreas de reciclagem de resíduos da construção.
• Aterros Sanitários.
• ASPP (Aterros Sanitários de Pequeno Porte) com licenciamento simplificado pela Resolução Conama 404.
• Aterros de Resíduos da Construção Classe A.
Os LEVs e PEVs (Ecopontos) devem ser estrategicamente instalados nos bairros como pontos de estruturação das redes
de coleta seletiva, onde se faz a triagem e acumulação dos diferentes tipos de resíduos separados pelos consumidores.
É onde a coleta seletiva se materializa, propiciando a definição da logística de transporte, com equipamentos adequados
e custos reduzidos. A localização desses ecopontos e a necessidade de cada tipo devem ser definidas no Plano Integrado
de Gestão, com respeito também ao Plano Diretor do município. Sem eles, a disposição dos resíduos tende a continuar
indisciplinada, prejudicial ao meio ambiente e à saúde pública.
A implantação da coleta seletiva é determinante para assegurar resultados economicamente satisfatórios no processo de
reciclagem dos resíduos sólidos. É por isso que a lei prevê prioridade no acesso aos recursos da União para os municípios
que “implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda”.
Uma importante vantagem do incentivo à contratação de cooperativas ou associações de catadores é que a Lei 8.666/93
dispensa a licitação pública “na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos
recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas
formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda”.
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Oportunidades de negócios
A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos define como reciclagem “o processo de transformação dos resíduos sólidos que
envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas
ou biológicas, com o objetivo de transformá-los em insumos ou
novos produtos”. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) estima que sem a reciclagem a economia brasileira perde
R$ 8 bilhões por ano.
Apesar dessa estimativa, o Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre), que reúne empresas interessadas em estimular a atividade, comemora o
fato de que são reciclados 14% dos resíduos gerados no Brasil, enquanto 22
milhões de brasileiros têm acesso a serviços de coleta seletiva. O inegável
progresso nos últimos 20 anos também dá margem à expectativa de que o reaproveitamento econômico dos resíduos é uma atividade que tem muito espaço
para crescer no país. A ampliação da reciclagem é uma das principais metas
da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê “incentivo à indústria da
reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados”. Os incentivos fiscais podem ser
federais, estaduais ou municipais. Um dos meios de viabilizar esse fomento,
segundo a Lei, é dar prioridade para produtos reciclados e recicláveis nas aquisições e contratações governamentais.

O apoio às Micro e Pequenas Empresas
As micro e pequenas são 98% do total de empresas registradas
no Brasil, e geram 56% dos empregos formais. A inserção nos
processos sustentáveis de produção econômica e de disposição
de resíduos sólidos é um desafio para esse diversificado universo de empreendimentos. Para apoiar essa importante transição,
foi criado o Centro Sebrae de Sustentabilidade (sustentabilidade.
sebrae.com.br). O objetivo é orientar as MPE na implantação de
programas de redução de uso dos recursos naturais, de eficiência energética com redução de emissões de carbono e aproveitamento de resíduos. Ferramentas e produtos estão disponíveis
para execução de projetos, consultorias e outras ações em todas
as unidades da Federação, como por exemplo o SebraeTec, que
viabiliza a adequação de programas de ecoeficiência para empresas de pequeno porte.
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SEM A RECICLAGEM
A ECONOMIA
BRASILEIRA PERDE
R$ 8 BILHÕES
POR ANO.

Oportunidades de negócios
ProLocal apoia a sustentabilidade das Micro e Pequenas Empresas

O PROLOCAL BUSCA
FORTALECER E
PROMOVER O
EMPREENDEDORISMO
DE MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS
A PARTIR DA
IDENTIFICAÇÃO
E FOMENTO DAS
OPORTUNIDADES
DE NEGÓCIOS.

A estruturação de muitos desses empreendimentos pode contar, no Mato Grosso do Sul, com o apoio do ProLocal – Projeto de Apoio ao Desenvolvimento
Econômico dos Municípios Fundamentado na Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas, que busca fortalecer e promover o empreendedorismo a partir da
identificação e fomento das oportunidades de negócios, regulamentação e implementação da Lei Geral, das relações de mercado e da comercialização dos
produtos internos.
O ProLocal tem como objetivo preparar as empresas para a expansão e o consequente desenvolvimento econômico do mercado local e da cadeia produtiva,
proporcionando a sustentabilidade econômica e social e atualmente está em
andamento em 21 dos 78 municípios do Mato Grosso do Sul: Aparecida do
Taboado, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bodoquena, Caarapó, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Itaquiraí, Ivinhema, Maracaju,
Mundo Novo, Nioaque, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Selvíria,
Sidrolândia e Sonora.
Para saber mais sobre o ProLocal procure a Prefeitura de seu município, Associações ou Sindicatos que representem sua categoria, o
Agente de Desenvolvimento local ou o próprio Sebrae-MS (prolocal.
ms.sebrae.com.br/portal/).

Gás substitui queima da madeira
Os empreendedores do Mato Grosso do Sul podem se valer, neste aspecto, da
experiência exitosa do Arranjo Produtivo Local Terra Cozida do Pantanal, que
reúne micro e pequenas indústrias cerâmicas do Norte do Estado para implantar um Condomínio Agroenergético. O projeto prevê a purificação do biogás da
suinocultura para transformá-lo em gás natural da biomassa (GNBio) – uma
nova fonte energética, ecologicamente correta e renovável, com reconhecido
potencial de aproveitamento em diversas aplicações.
O gás natural da biomassa (GNBio) pode ser usado, por exemplo, na geração
de calor para os fornos das indústrias cerâmicas, reduzindo o uso de madeira e
assim aumentando a competitividade dos empreendedores da região com essa
nova fonte sustentável. Em 2012, o Sebrae-MS apoiou a elaboração do Estudo
de Viabilidade Técnica e Econômica que apresenta as vantagens econômicas,
financeiras, sociais e ambientais da implantação do Condomínio, focalizando
os aspectos de produção, consumo e logística do aproveitamento do GNBio.
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Oportunidades de negócios para as Micro e Pequenas Empresas
A execução da PNRS cria variadas oportunidades de negócios para micro e pequenas empresas, ao
demandar os tipos de produtos/serviços descritos a seguir.
CONSULTORIA E GESTÃO
Serviços de consultoria para os poderes públicos, associações empresariais e empresas para desenvolver estudos de viabilidade de implantação e execução de sistemas de logística reversa e coleta
seletiva. Prestação de serviços de avaliação de ciclo de vida de produtos.
LOGÍSTICA REVERSA
Serviços de coleta, transporte, separação de materiais, armazenamento e retorno a fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores (que têm a obrigação legal de dar destinação final) de produtos que se tornaram obsoletos ou com a vida útil esgotada.
•	Destaque para eletroeletrônicos e seus componentes: integram esta categoria os equipamentos
acionados por controle eletrônico ou elétrico, o que abrange todos os dispositivos de informática,
som, vídeo, telefonia, brinquedos, e os equipamentos da linha branca, como geladeiras, lavadoras
e fogões, além de outros eletrodomésticos como ferros de passar, secadores, ventiladores, exaustores, etc. O objetivo é que, nas revisões da PNRS, outras categorias de produtos industrializados
retornem ao fabricante para reutilização, reduzindo assim o uso dos recursos naturais.
•	A reciclagem (ou destinação final) de embalagens plásticas, metálicas ou de vidro é obrigação de fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores. A Lei prevê que a coleta seja feita de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, o que cria demanda
de serviços de coleta, transporte, separação, armazenamento e retorno aos responsáveis legais.
•	Instalação e administração de Ecopontos para armazenamento e retorno remunerado de diversos
tipos de resíduos sólidos aos responsáveis legais.
PRODUÇÃO E COMÉRCIO
Produção e comercialização de recipientes para separação dos resíduos sólidos nas residências e
empresas, de recipientes, ferramentas e acessórios para compostagem e outros equipamentos destinados ao aproveitamento energético de gases.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Criação e apresentação de treinamentos sobre resíduos sólidos com materiais didáticos para escolas,
empresas, comunidades, órgãos públicos. Capacitação técnica para execução dos serviços de logística reversa e coleta seletiva.
APROVEITAMENTO ENERGÉTICO
Prestação de serviços de planejamento, licenciamento e instalação de sistemas de aproveitamento
dos gases gerados na disposição final dos resíduos sólidos.
Estas informações foram subsidiadas por pesquisas realizadas pelo Sebrae-MS. Maiores informações em: http://www.sebrae.com.br/
uf/mato-grosso-do-sul/acesse/biblioteca-on-line. ProLocal: http://www.prolocal.ms.sebrae.com.br/portal/. MSSF: http://semfronteiras.
ms.sebrae.com.br/portal/index.php.
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