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Uma nova política para definir os rumos
dos resíduos sólidos
sustento para milhares de famílias
brasileiras, formadas por catadores de
materiais recicláveis, cujas associações e cooperativas somam mais de
34 mil pessoas em todo País, que se
juntam a outros milhares de catadores, que extraoficialmente, também
sobrevivem do lixo descartado.

D

epois de 21 anos de espera, o Brasil aprovou um
arcabouço legal que define instrumentos e responsabilidades para a geração dos mais diversos
tipos de resíduos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos,
sancionada em agosto de 2010, definiu as diretrizes gerais
para a gestão dos resíduos. Sua regulamentação ocorreu
em dezembro de 2010, por meio de Decreto.
Atualmente, o Brasil produz por dia cerca de 183 mil
toneladas de lixo urbano. Cerca de 50% dos municípios
dispõe diretamente em lixões a céu aberto, contaminando
o solo, o lençol freático, provocando doenças e produzindo
prejuízos incalculáveis para o meio ambiente.
Por outro lado, estes mesmos resíduos são fonte de

Essa equação, que ainda hoje
apresenta resultados desfavoráveis
à saúde e ao meio ambiente, agora
deve ser alterada. A nova política definiu as diretrizes gerais para a disposição correta dos mais diversos tipos
de resíduos produzidos, e determina, por exemplo, como se
dará a atuação do setor empresarial na correta disposição
deste material. A PNRS cobrará dos entes governamentais
uma correta gestão pública desses resíduos.
O que se pretende com a nova política nada mais é do
que a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental,
a adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais,
a redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos, a gestão integrada de resíduos sólidos, entre outros.
Um outro importante objetivo é a integração dos catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos.

Brasil inicia processo para instalação da logística reversa
A partir do segundo semestre de 2012, o Brasil vai poder experimentar uma nova forma de lidar com o descarte
de cinco grupos de resíduos. Os brasileiros passarão a ter
regras fixas, determinadas pelo Governo, para dispor de
cinco grupos de produtos.
É o início da a instalação da logística reversa, o principal instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS). Sua implementação vai garantir o aumento do percentual de reciclagem no Brasil. Atualmente, o País recicla
muito pouco. Um percentual de resíduos secos que podia
atingir a casa dos 30%, não passa hoje de cerca de 13%.
A lei definiu que na logística reversa, todos os fabri-

cantes, importadores, distribuidores, comerciantes e o cidadãos têm responsabilidade compartilhada na correta destinação do produto adquirido. A ideia central é que a vida
útil do produto não termina após ser consumido, mas volta
a seu ciclo de vida, para reaproveitamento, ou para uma
destinação ambientalmente adequada.
No dia 5 de maio foram instalados cinco grupos de trabalho para implementar este tipo de logística. As cadeias
que farão parte deste primeiro grupo são: eletroeletrônicos;
lâmpadas de vapores mercuriais, sódio e mista; embalagens em geral; embalagens e resíduos de óleos lubrificantes; e o descarte de medicamento.

Prioridades para implementação da logística reversa
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rior; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o
da Fazenda.
Entre suas atribuições está a de estabelecer a
orientação estratégica da implementação de sistemas de logística reversa; a definição das prioridades e aprovação do cronograma para o lançamento de editais de lançamento; e as regras para
o funcionamento do grupo técnico de assessoramento do colegiado.

Depois de sua regulamentação, a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), começou a ser implementada.
Foi empossado o Comitê Orientador para implantação de
Sistemas de Logística Reversa. Presidido pelo Ministério do
Meio Ambiente, o comitê tem a participação dos ministros
da Saúde; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte-

Caberá ao Comitê, por exemplo, definir as
embalagens que ficam dispensadas, por razões
de ordem técnica ou econômica, da obrigatoriedade de fabricação com materiais que propiciem a reutilização e reciclagem; e a proposição de medidas que tenham
por objetivo incluir nos sistemas de logística reversa os produtos e embalagens adquiridos diretamente de empresas
não estabelecidas no País, inclusive por meio de comércio
eletrônico.

Estratégias para promoção e difusão de tecnologias limpas
Foi oficialmente empossado pela ministra do Meio
Ambiente, Izabella Teixeira, no dia 17 de março, o Comitê Interministerial . Além de aprovar o calendário de
ações e instituir os procedimentos para a elaboração do
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Comitê Interministerial tem entre as suas prerrogativas a promoção de
estudos e proposição de medidas visando a desoneração tributária de produtos recicláveis e reutilizáveis e a
simplificação dos procedimentos para o cumprimento
de obrigações acessórias relativas. Vai também formular estratégia para a promoção e difusão de tecnologias
limpas para a gestão e o gerenciamento de resíduos
sólidos.

plano de trabalho até novembro, aprovou o regimento
interno e definiu a composição dos grupos temáticos.
A ministra Izabella Teixeira disse estar muito satisfeita com a implementação da PNRS, pois, segundo
ela, essa é uma agenda esperada há 21 anos.

Sem sua primeira reunião, o Comitê apresentou seu

Além do Ministério do Meio Ambiente, coordenador do Comitê, fazem parte da instância os ministérios
das Cidades, do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, da Saúde, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Ciência e Tecnologia, além da Casa Civil e
da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência
da República.

O Comitê Orientador para Implementação da Logística Reversa se reúne pela segunda vez, desde que
foi criado, no próximo dia 16 de junho, às 16h, na
sala Multimídia, no MMA. Na pauta de discussão,
a proposta de critérios para estabelecer as prioridades e o cronograma para o lançamento de editais
de chamamento de propostas de acordo setorial. E
também a proposta para a forma de realização da
consulta pública relativa à proposta de implementação e sistemas de logística reversa.

O livro - “ Tevê: Um olhar reciclado ”, foi lançado no
dia 06 de junho, na sede do Ibama, dentro das comemorações da Semana do Meio Ambiente. Como
encarte da publicação, um DVD com o mesmo
nome, propõe reflexões sobre padrões de consumo
e relações entre a sociedade, a mídia e o planeta.
O texto é de Larissa Malty, com fotos de Pedro Cavalcante, desenhos de Dulce Schunck e poesias de
Éveri Sirac. As músicas são de Zeca Baleiro e Kléber
Albuquerque.
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