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RESUMO
A recente publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos é um marco na
história da legislação ambiental brasileira. Com a ausência de marco regulatório,
dado o longo tempo de tramitação da lei no Congresso Nacional, várias cidades e
estados brasileiros adotaram suas próprias políticas de gestão de seus resíduos.
Apesar desse esforço, os dados brasileiros relativos a coleta seletiva e destinação
adequada de resíduos mostram ainda grandes assimetrias entre macro-regiões e
unidades da federação. A cidade de São Paulo, capital do estado mais rico do país,
apresenta índices considerados mínimos de reciclagem e envia seus resíduos a dois
aterros sanitários próximos da saturação. Em caminho inverso, a Europa
estabeleceu suas leis acerca da temática dos resíduos ainda no final dos anos
setenta, obrigando os países membros a adotar diretivas e normas rígidas para a
sua gestão. A Alemanha, que influenciou a construção das políticas de resíduos de
outros países europeus, foi uma das primeiras nações a declarar o cumprimento das
normativas de encerramento de aterros sanitários e vem demonstrando eficácia na
aplicação de sua política de resíduos. A cidade de Frankfurt, assim como a de São
Paulo, é um dos principais centros financeiros do mundo. Especialmente a partir de
2005, a administração ambiental da cidade alemã vem aprimorando seus modelos
de gestão e viabilizando a implementação de suas políticas por meio de medidas
como a ―taxa do lixo‖, instrumento não aprovado pela população paulistana. Em
Frankfurt, a população recebe incentivos pela devolução de embalagens pósconsumo e a educação ambiental tem sido elemento chave para a queda dos
índices de geração de lixo nos últimos anos. Carente de modelos eficazes para a
gestão de resíduos, a cidade de São Paulo precisa encontrar não somente a ―melhor
destinação‖ para seus resíduos mas também adotar padrões de consumo que
promovam a redução do lixo urbano. Com uma população consideravelmente maior
que a da cidade alemã, a capital paulista tem urgência no desenvolvimento de novos
modelos e alternativas de gestão de resíduos. A presente dissertação apresenta
uma pesquisa exploratória sobre o uso de instrumentos de políticas de resíduos
urbanos em Frankfurt e São Paulo, pretendendo por meio da análise comparativa
entre as duas experiências contribuir para o desafio da implementação de políticas
de resíduos urbanos no Brasil.
Palavras Chave: Resíduos Sólidos Urbanos. São Paulo. Frankfurt

ABSTRACT
Study of Implementation Instruments for Urban Waste Policies: Case studies of
Sao Paulo and Frankfurt
The recent publication of the National Solid Waste Policy is a landmark in Brazilian
environmental legislation. With the absence of regulatory framework, given the long
time that the law has been debated in Congress, many cities and states have
adopted their own policies for managing their waste. Despite this effort, the Brazilian
data on selective collection and proper disposal of waste still show large
discrepancies between macro-regions and the federation’s units. The city of Sao
Paulo, the capital of Brazil's richest state, has a relatively low level of recycling, and
dumps its waste in two landfills that are near saturation. On an opposite path, Europe
established its laws on the subject of waste in the late seventies, obliging member
countries to adopt policies and strict guidelines for its management. Germany, which
has influenced the creation of waste policies in other European countries, was
among the first nations to declare compliance with the normative closure of landfills
and has demonstrated effectiveness in implementing its waste policy. The city of
Frankfurt, just like Sao Paulo, is a major financial global centre. And since 2005 in
particular, the environmental administration of the German city has been improving
their business models and enabling the implementation of its policies through
measures such as a ―trash tax‖, an instrument not approved by the people of São
Paulo. In Frankfurt, people receive incentives for returning post-consumer packaging,
and environmental education has been key to the decline in waste generation rates
in recent years. Lacking effective models for waste management, the city of São
Paulo must find not only "the best destination" for its waste but also must adopt
consumption standards that promote the reduction of urban waste. With a population
considerably larger than the German city, the Brazilian commercial capital has an
urgent need to develop new models and alternatives to waste management.
This thesis presents an exploratory investigation into the use of policy instruments for
municipal waste in Frankfurt and Sao Paulo, intending, by means of comparative
analysis between the two experiences, to contribute to the challenge of implementing
urban waste policies in Brazil.

Keywords: Urban Solid Waste. São Paulo. Frankfurt
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1

INTRODUÇÃO

Um milhão de pessoas a mais por semana. É esse o ritmo de crescimento
das cidades do mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas em 1950 havia
oitenta e seis cidades com mais de um milhão de habitantes. Atualmente há
quatrocentas. Em 2008, a população mundial urbana superou a do campo e em
2025, 61% da população mundial estará contida em ambiente urbano. (ONU, 2008).
No Brasil, 8 em cada 10 habitantes vivem em cidades (IBGE, 2000). Estudos
mostram que existe uma relação direta entre o porte da cidade e a produção de
resíduos sólidos domiciliares, ou seja, verifica-se o aumento do volume per capita
gerado à medida que cresce a população do município (CETESB, 2005; IBGE,
2000).
A média de geração de resíduos por habitante do planeta varia de país para
país, cidade para cidade, e está associado ao crescimento demográfico acelerado, à
longevidade, ao processo intensivo de industrialização, à concentração da
população em cidades, e aos padrões de produção e consumo da sociedade
moderna. No Brasil, o índice de geração de resíduos varia de 0,5 a 1,0 kg x hab/ dia
(IBGE, 2000) e a maior parte dos materiais recicláveis presentes nos resíduos
sólidos

domiciliares

não

são

aproveitados,

acarretando

enormes

volumes

depositados em lixões e aterros sanitários (SOBRAL, 2007. p.2).
A disposição adequada dos resíduos urbanos é, há algumas décadas, objeto
de incessante discussão por parte de governos e sociedade, porém uma questão
ainda sem solução definitiva em muitas cidades e países. Por outro lado, há cidades
que apresentam soluções avançadas, tendo implementado práticas e modelos de
gestão inovadores e bem sucedidos.
Nestas cidades, as alternativas de disposição vêm cada vez mais sendo
associadas a tecnologias de valorização dos resíduos, que passam pela
minimização dos volumes gerados, segregação e reaproveitamento dos materiais
recicláveis. Tais práticas têm sido implementadas por meio de políticas públicas que
apresentam como elementos de seu processo, a gestão integrada dos resíduos a e
o compartilhamento da responsabilidade, em toda a sociedade englobando indústria,
comércio e serviços, instituições públicas, terceiro setor, e a população em geral, no
papel de consumidora.
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O Brasil acaba de instaurar o seu marco regulatório da gestão de resíduos.
Após quase duas décadas de tramitação no poder legislativo, a Política Nacional de
Resíduos Sólidos foi recentemente aprovada na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal recebendo a sanção presidencial. Até sua aprovação, 13 estados
Brasileiros, entre eles o Estado de São Paulo, já haviam estabelecido suas políticas
estaduais ou leis relacionadas e – já vinham trabalhando mecanismos de gestão de
resíduos, sem contar com a lei nacional. Já na Alemanha, o processo de instituição
do arcabouço regulatório ocorreu de forma inversa.
Neste país, a partir de 1990 foram criadas leis e regulamentos para a gestão
de resíduos responsabilizando indústria e comércio pelo destino final das
embalagens e atribuindo a responsabilidade de implementação aos estados e
municípios. Apesar do marco regulatório não recente, ao longo dos últimos vinte
anos, cidades e estados alemães vêm atualizando suas leis e criando novas em um
trabalho cujo objetivo é o de garantir da implementação das políticas de resíduos
urbanos no país. Com a aprovação da política nacional de resíduos sólidos, surge
momento especialmente oportuno para a discussão do tema dos resíduos sólidos no
país, especialmente os resíduos sólidos urbanos (RSU). Assim, esta dissertação de
mestrado constitui-se de um estudo exploratório sobre o tema e vem apresentar
modelos e práticas de gestão acerca dos Resíduos Sólidos Urbanos bem como um
comparativo de instrumentos de políticas de resíduos urbanos nas cidades de São
Paulo e Frankfurt, na Alemanha.
Neste trabalho, a autora, analisou a evolução da política pública sobre o tema
no Brasil e na Comunidade Européia bem como as estatísticas e práticas de gestão
nas cidades de Frankfurt e São Paulo. Avaliou ainda os instrumentos das políticas
de resíduos urbanos disponíveis nestas cidades apresentando uma análise
comparativa e sugestões para implementação da Política Nacional de Resíduos
Sólidos brasileira.
Esta dissertação foi subdividida em seis grandes capítulos. O primeiro, tratou
da delimitação do tema, definição do problema de pesquisa e exposição dos
objetivos geral e específicos.
No segundo capítulo foi apresentada uma revisão bibliográfica acerca das
relações entre o desenvolvimento sustentável e políticas públicas, bem como entre
políticas públicas e meio ambiente.
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No terceiro capítulo, foram expostos os impactos dos resíduos no meio
ambiente urbano, as alternativas de disposição e tratamento e uma breve
abordagem sobre as características dos resíduos urbanos e da cadeia produtiva da
reciclagem e seu papel na gestão dos resíduos urbanos.
O quarto capítulo abordou a gestão dos resíduos sólidos urbanos na
Comunidade Européia, na Alemanha e no Brasil, servindo como base para a análise
entre as cidades de São Paulo e Frankfurt.
O quinto e sexto capítulos apresentaram, respectivamente, a experiência da
gestão de resíduos urbanos nas cidades de Frankfurt e São Paulo, passando por
uma análise de seus modelos, legislação, estatísticas e práticas.
O sétimo capítulo apresentou os produtos finais desta dissertação: a análise
comparativa de instrumentos de políticas de resíduos urbanos entre as cidades de
Frankfurt e as sugestões para implementação de políticas de resíduos urbanos no
Brasil.
O oitavo e último capítulo, apresenta as conclusões do trabalho, incluindo as
limitações do estudo e sugestões de pesquisas futuras.
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA
A produção de resíduos sólidos urbanos vem aumentando, quer pelo aumento
populacional, quer pelo aumento do consumo, quer por outros motivos que não cabe
a este trabalho desenvolver. O desafio que se coloca nesta matéria é a busca de
soluções viáveis que visem gerir os resíduos desde a sua produção até a destinação
final.
Aprovação da Política Nacional de Rresíduos Sólidos abre caminho para
novas pesquisas acerca da temática dos resíduos sólidos. A forma de utilização dos
instrumentos de políticas ambientais relacionados ao tema, pode incrementar ou
limitar o sucesso de seu processo de implementação.
Consonante à aprovação da PNRS, a publicação do Plano de Saneamento
Básico com base no ano de 20081 reforça o momento oportuno para abordagem do
tema no momento, tendo em vista a criação de estratégias que possam encurtar o
tempo entre o atual panorama dos resíduos urbanos no país e os objetivos da nova
lei que passam pela extinção dos lixões, responsáveis por 45% do destino do Lixo
urbano no país (IBGE, 2008) e por novas soluções na cadeia de reciclagem por
meio da logística reversa.
A experiência alemã de mais de vinte anos na construção de uma referência
internacional em índices de reciclagem e destinação adequada nos remete ao
período de tramitação da nova lei brasileira. A cidade de Frankfurt, assim como a
cidade de São Paulo, um dos maiores centros financeiros do mundo, enfrentou
grandes desafios na implementação das políticas nacionais e locais de resíduos,
mesmos desafios que a cidade de São Paulo vem enfrentando, especialmente a
partir de 2008, quando da regulamentação da Política Estadual de Resíduos Sólidos
e agora, a partir da aprovação da política nacional.
O caso alemão, mostra que é possível conciliar os interesses de todas as
partes envolvidas na produção e destinação dos resíduos através da utilização de
instrumentos adequados na implementação das políticas passando por uma gestão
participativa e compartilhada em toda a cadeia, o que poderia fazer parte de um
modelo a ser adotado na cidade de São Paulo, o que justifica o presente estudo.

A referência anterior é do ano 2000 – observa-se grande diferença entre os índices publicados entre
os planos em virtude do longo período sem atualização de informações.
1
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2.1 Objetivo geral
O objetivo geral deste projeto é o de apresentar uma proposta de
mecanismos e procedimentos para a melhoria da gestão dos resíduos sólidos
urbanos na cidade de São Paulo;

2.2 Objetivos Específicos:
Os objetivos específicos do projeto buscam:

a) Realizar uma análise comparativa dos instrumentos de implementação de
políticas de resíduos sólidos urbanos – RSU verificados nas cidades de
Frankfurt e São Paulo;
b) Identificar as melhores práticas da gestão de resíduos do caso alemão
com base na experiência de Frankfurt;
c) Contribuir com sugestões para a implementação de políticas de resíduos
urbanos no Brasil.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho caracteriza-se como um estudo exploratório e, assim, reúne
informações sobre a gestão dos resíduos sólidos urbanos na Alemanha e no Brasil,
pretendendo ser referência para novas pesquisas na área de conhecimento,
beneficiando os meios acadêmico e empresarial e demais atores envolvidos em
seus processos.

Entre as razões da escolha da Alemanha e da cidade de Frankfurt como
universo deste estudo estão:
- A força do partido verde alemão, fundado em janeiro de 1980 e cuja principal
―bandeira‖ é a evolução da sociedade através da preservação do meio ambiente e
seu processo de envolvimento nos governos municipais, estaduais e nacional;
- O fato da cidade de Frankfurt ser o um dos maiores centros urbanos da
Alemanha;
- Os resultados bem sucedidos desta cidade na implementação das políticas
de resíduos urbanos;

Assim, diante do exposto, as afirmações da pesquisa são:
i) A cidade de São Paulo necessita de mecanismos e procedimentos
eficazes para a redução da geração e a destinação adequada do lixo
urbano.
ii) Existem possibilidades de melhoria, em especial as oferecidas pela
observação da experiência de cidades européias que perseguem
soluções para o problema desses resíduos há mais tempo.

Para confirmar (ou negar) tais afirmações a pesquisa realizada deverá
responder às seguintes questões básicas:
iii) Quais as semelhanças e diferenças entre os aspectos de geração e
destinação dos resíduos sólidos urbanos na cidade alemã de Frankfurt e na
cidade de São Paulo?
iv) Com base nessa análise, que mecanismos de política e procedimentos
podem ser utilizados pela gestão municipal do lixo? (econômicos e outros);
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v) Quais as melhores práticas do caso alemão que podem ser recomendadas
para aplicação na cidade de São Paulo?

Os principais procedimentos metodológicos foram os seguintes:

a) pesquisa bibliográfica e documental inicial acerca das políticas públicas
de resíduos sólidos urbanos. As principais fontes de consulta e referência
são as legislações sobre o tema obtidas junto a órgãos governamentais
através de sites oficiais, artigos científicos disponíveis, dissertações e
teses. Embora o presente trabalho privilegie fontes recentes, a partir do
ano 2000, entre as referências será possível encontrar fontes oficiais mais
antigas, desde que se mostrem aplicáveis e apresentem relevância;
b) levantamento do histórico das políticas de resíduos urbanos em São
Paulo e Frankfurt, bem como dos instrumentos de implementação
aplicados ou disponíveis. A partir daí, obter um diagnóstico geral do tema,
através de um estudo comparativo, tendo como instrumentos a leitura e
coleta de dados, compreensão e formação de opinião sobre os assuntos
através de entrevistas com autoridades envolvidas, pesquisadores sobre
o tema e publicações científicas;
c) realização de uma análise comparativa da implementação das políticas
de resíduos urbanos nas cidades de São Paulo e Frankfurt e formulação
de sugestões para a implementação de políticas de resíduos urbanos na
cidade de São Paulo, indicando oportunidades de futuras pesquisas no
tema.
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4

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E POLÍTICAS PÚBLICAS

4.1 Conceito de Desenvolvimento Sustentável
A percepção da degradação ambiental e suas conseqüências deu origem,
notadamente a partir da década de sessenta do século XX, aos primeiros estudos
relacionados ao tema ―sustentabilidade‖. No início dos anos setenta, o MIT,
Massachussets Institute of Technology, produziu, a pedido do Clube de Roma2.
O estudo ―Limites de crescimento‖ (The Limits to Growth), realizou um
diagnóstico e projeção até o ano 2100 das seguintes variáveis:
crescimento da população
crescimento do PMB – produto mundial bruto
produção de alimentos
produção de fertilizantes
reservas de recursos não renováveis – combustíveis e minérios
crescimento do consumo de energia
poluição ambiental por dióxido de carbono e outros gases, chuva ácida,
metais pesados, bem como resíduos da produção agrícola e industrial
O estudo concluiu que a degradação ambiental é resultado das pressões do
crescimento populacional e dos padrões de produção e consumo de nossas
sociedades e chegou a conclusão que o Planeta Terra não suportaria mais tais
pressões devido aos esgotamento dos recursos naturais e energéticos e ao aumento
da poluição, mesmo considerando o avanço tecnológico:
―se as atuais tendências de crescimento da população mundial –
industrialização, produção de alimentos, poluição e diminuição de
recursos naturais continuarem, os limites de crescimento no planeta
serão alcançados dentre dos próximos anos e resultarão em declínio
súbito e incontrolável da capacidade industrial‖... (Limits to Growth,
1972, p.20).

Mais tarde, em 1983, a ONU criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento com o objetivo de reexaminar as questões críticas relativas ao
2

O Clube de Roma é uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é a de agir como um
catalisador para a mudança global, através da identificação e análise dos problemas cruciais
enfrentados pela humanidade e à comunicação de tais problemas dos mais importantes tomadores
de decisão públicos e privados, bem como ao público em geral – www.clubofrome.org
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meio ambiente, e reformular propostas realísticas para abordá-las; propor novas
formas de cooperação internacional nesse campo de modo a orientar as políticas e
ações no sentido das mudanças necessárias, e dar a indivíduos, organizações
voluntárias, empresas, institutos e governos uma compreensão maior desses
problemas, incentivando-os a uma atuação mais firme (Comissão Mundial Para o
Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1991)
Os trabalhos da Comissão, presidida pela primeira ministra da Noruega, Gro
Harlem Bruntland, foram finalizados em 1987 e propunham a integração das
questões econômicas e ambientais, dando origem ao conceito de Desenvolvimento
Sustentável, como segue:
― Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer
a possibilidade das gerações futuras de atenderem suas próprias
necessidades (...) desenvolvimento sustentado é um processo de
transformação na qual a exploração dos recursos, a direção dos
investimentos, a orientação dos desenvolvimentos tecnológico e a
mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial
presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações
humanas‖ (Relatório Nosso Futuro Comum, 1991,p.46-49)

Para um efetivo desenvolvimento sustentável, o relatório Brundtland
recomendou uma lista de medidas aos países, entre elas, a limitação do crescimento
populacional, a garantia de alimentação às populações, a preservação da
biodiversidade e dos ecossistemas, a diminuição do consumo de energia e uso de
fontes energéticas renováveis.
Os esforços da CMMAD continuaram 5 anos mais tarde no Rio de Janeiro
com a RIO- 92, mais conhecida como a ECO-92, onde nasceu a proposta de um
guia para o alcance do desenvolvimento sustentável. O programa intitulado ―Agenda
21‖, propunha entre outros itens, ―o exame dos padrões insustentáveis de produção
e consumo; e o desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo a
mudança nos padrões insustentáveis de consumo‖ (Agenda 21, p.24, 1992). A
Agenda 21 salientou a importância da participação do cidadão comum na alteração
dos atuais paradigmas (Polzin, 2004, p.5).
Para Ignacy Sachs, que propôs o conceito de ―eco desenvolvimento‖, é
necessário considerar concomitantemente cinco dimensões de sustentabilidade,
quais sejam (SACHS, 1993, p.25-54):
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Sustentabilidade social – buscar uma sociedade com maior igualdade na
distribuição de renda, garantindo direitos e condições de uma vida correta
à população, diminuindo a distância entre ricos e pobres.
Sustentabilidade econômica – buscar uma alocação e gestão de recursos
mais eficientes e um fluxo regular do investimento público e privado.
Sustentabilidade ecológica – criar os seguintes mecanismos:
o aumentar o uso dos recursos potenciais dos vários ecossistemas que
causem menor prejuízo aos sistemas de sustentação da vida, com
finalidade social;
o usar recursos renováveis e/ou abundantes e ambientalmente
inofensivos,

restringindo

o

consumo

de

recursos

facilmente

esgotáveis;
o diminuir a geração de resíduos e a poluição, guardando e reciclando
energia e recursos;
o limitar o consumo material pelos países ricos e camadas sociais mais
afortunadas distribuídas pelo mundo;
o intensificar pesquisas que tragam tecnologias limpas;
o criar normas para uma correta proteção ambiental.
Sustentabilidade espacial – buscar o equilíbrio de áreas rurais e urbanas,
além de uma melhor distribuição territorial de assentamentos humanos e
atividades econômicas.
Sustentabilidade cultural – difundir o conceito do desenvolvimento
sustentável, procurando soluções, que respeitem as características de
cada ecossistema, cada cultura e de cada lugar.

O desenvolvimento sustentável se torna um grande desafio quando
examinamos os padrões atuais de desenvolvimento ainda caracterizados pela
exploração excessiva e constante dos recursos naturais bem como pela geração
maciça de resíduos e pela crescente exclusão social. De acordo com o autor, não
somente a concentração da população nas cidades, mas também o estilo de vida
desta população são os principais propulsores do caos no qual se encontra a
situação dos resíduos urbanos" (Baasch apud Polzin, p. 6, 1995).
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4.2 Meio Ambiente e Políticas Públicas

Segundo Thomas e Callan (2010), as preocupações com os riscos da
poluição e a ameaça de depleção dos recursos naturais vêm sendo expressas por
cidadãos comuns, comunidade empresarial e governos de todo o mundo. Em grande
parte, esta perspectiva veio de uma crescente tomada de consciência do frágil
equilíbrio entre a natureza e atividade econômica.
Ainda segundo os autores, ao reconhecer estas implicações, muitas nações
tiveram progresso significativo identificando problemas e definindo uma agenda para
tratar do assunto. Com este fim, reformas políticas, parcerias entre governo e
indústrias e encontros internacionais têm se dedicado a enfrentar os problemas
ambientais. Leis têm sido criadas e alteradas à luz de medidas preventivas, mas
também de instrumentos baseados em incentivos que estimulem a redução da
poluição e a conservação dos recursos (Thomas e Callan, 2010, p.32).

4.3 Evolução da política ambiental no mundo
Segundo Lustosa et al (2003), O processo de evolução da política ambiental
no mundo está dividido basicamente em três fases.
A primeira fase, desde o fim do século XIX até antes da II Guerra Mundial
tinha como forma preferencial de ação, a disputa em tribunais. As vítimas de
externalidades negativas entravam em juízo outra poluidores e devastadores. Caso
a caso, as disputas se tornavam custosas e demoradas. Não havia referências na
legislação para o julgamento dos casos.
A segunda fase, já mais recente, teve início da década de 1950 com a criação
das primeiras políticas de comando e controle (comand and control policy). Suas
principais características são:
a imposição por parte da autoridade ambiental de padrões de emissão,
incidentes sobre a produção final ou sobre o nível de utilização de
insumos básicos;
a determinação do uso da melhor tecnologia disponível para abatimento
da poluição e cumprimento dos padrões estabelecidos.
Entre 1970 e 1975 cabe destacar importantes marcos na evolução das
políticas ambientais:
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Promulgação da National Environmental Policy Act (NEPA), nos
Estados Unidos. A NEPA instituiu os Estudos de Impacto Ambiental
(EIAs) e Relatórios de Impacto Ambiental (RIMAs);
Estabelecimento de padrões de qualidade para as águas, na França,
Alemanha e Japão;
Elaboração,em vários países, de relatórios anuais sobre o ―estado do
meio ambiente‖ com um dever de transparência por parte do poder
público (Lustosa et al, 2003).

A terceira fase e atual é representada por uma ascensão dos padrões de
qualidade ambiental e pela adoção de instrumentos econômicos, especialmente por
países desenvolvidos.
Segundo o IPEA (1996), quaisquer que sejam os problemas ambientais a
serem enfrentados, é preciso que os governos estabeleçam objetivos realistas e
escolham os instrumentos mais adequados para enfrentar os problemas prioritários
e suas causas. Ainda segundo o IPEA, antes de decidir quais são os objetivos mais
realistas, os formuladores de políticas precisam estar familiarizados com os
instrumentos disponíveis para refrear a poluição e a degradação dos recursos
naturais e, avaliar a viabilidade administrativa e financeira de modos a atingir os
resultados desejados em termos de qualidade e controle do meio ambiente.

4.4 Políticas ambientais e meio ambiente urbano
Tendo em vista que a sociedade já se encontra majoritariamente instalada em
cidades, o conceito do desenvolvimento sustentável terá cada vez mais um papel
predominante na determinação das políticas públicas, especialmente no meio
ambiente urbano.
Segundo Bucci (2002, p.241-264),
―Políticas Públicas são programas de ação governamental visando a
coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades
privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e
politicamente determinados...(p.241)...(..) ―processo ou conjunto de
processos que culmina na escolha racional e coletiva de prioridades,
para a definição dos interesses públicos reconhecidos pelo direito.
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Entre os interesses públicos encontra-se o direito de todos ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, englobando o meio ambiente urbano (Constituição
Federal, 1988, caput art. 225).
O inciso I do art. 2º do Estatuto da Cidade – Lei n. 10.257, de 10 de julho de
2001, cita como objetivo geral da política urbana o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, através das diretrizes:
―da direito à terra, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e
ao lazer, para as presentes e futuras gerações...do planejamento do
desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população
e das atividades econômicas do Município e do território sob sua
área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente
(Lei 10.257, art. 2, parágrafo I e IV) .

No Brasil, o Decreto Federal de 26 de fevereiro de 1997 criou a Comissão de
Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional, com a
finalidade de propor estratégias de desenvolvimento sustentável e coordenar,
elaborar e acompanhar a implementação da Agenda 21. Entre os temas centrais
desse documento encontram-se as cidades sustentáveis. No decorrer de discussões
sobre, buscou-se diagnosticar os problemas urbanos ambientais e as estratégias de
sustentabilidade urbana.
Para Cavalcanti (2001, p.35),
Uma política de desenvolvimento sustentável precisa se concentrar
ao máximo para evitar tudo que ameace o funcionamento do
ecossistema em longo prazo e à biofísica da economia, assim como
a ineficiência, o lixo, a poluição, o uso abusivo de recursos
renováveis e o desaparecimento de recursos não renováveis. Em
compensação, ela deve promover o emprego, o bem-estar, um meio
ambiente saudável, etc.

Entre as propostas da Agenda 21 brasileira para a sustentabilidade urbana
estão (MMA, IBAMA, 2000. p.14):
a) o aperfeiçoamento e a regulamentação do uso e da ocupação do solo
urbano e a promoção do ordenamento do território, contribuindo para a
melhoria das condições de vida da população, considerando a promoção
da eqüidade, a eficiência e a qualidade ambiental;
b) a promoção do desenvolvimento institucional e do fortalecimento da
capacidade de planejamento e de gestão democrática da cidade,
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incorporando no processo a dimensão ambiental urbana e assegurando
a efetiva participação da sociedade;
c) a realização de mudanças nos padrões de produção e de consumo da
cidade,

reduzindo

custos

e

desperdícios

e

fomentando

o

desenvolvimento de tecnologias urbanas sustentáveis;
d) o desenvolvimento e o estímulo à aplicação de instrumentos econômicos
no gerenciamento dos recursos naturais visando à sustentabilidade
urbana.

Tais propostas deveriam tornar-se alvo para a elaboração de políticas como
instrumentos alcance do bem estar da população e atendimento aos desafios do
desenvolvimento sustentável.
Considerando-se o esgotamento cada vez mais próximo dos recursos
naturais e a adoção de políticas públicas como fundamental e imprescindível no
processo de formação e aperfeiçoamento das ações dos governos é fundamental a
criação e revisão das políticas de meio ambiente à luz da urgência do tema
considerando-se os melhores instrumentos para sua breve implementação.
No âmbito das políticas ambientais, a Rio 92 e a consolidação dos
compromissos assumidos na Agenda 21 incorporaram novas prioridades à gestão
ambiental urbana no Brasil. Um dos aspectos mais relevantes do meio ambiente
urbano é a gestão dos resíduos. Reduzir milhões de toneladas de resíduos sólidos
urbanos, reaproveitar e destiná-los adequadamente, contribuirão para que se possa
atingir um modelo de desenvolvimento sustentável ambientalmente adequado,
socialmente includente e economicamente viável.
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5

RESÍDUOS SÓLIDOS E MEIO AMBIENTE URBANO
Um dos maiores problemas ambientais das cidades é a produção dos

chamados RSU – Resíduos Sólidos Urbanos.
Com o crescimento das cidades, a geração de RSU se eleva dia a dia.
O aumento da população e, a obsolescência cada vez mais rápida dos
produtos, em virtude da constante inovação tecnológica e incentivo ao consumo, faz
com que os RSU´s se acumulem em cada vez em maior escala, e coloquem a
questão do lixo urbano como uma das mais complexas a serem enfrentadas
atualmente. Brown, em seu trabalho publicado em 2002, faz menção ao desafio do
controle da produção de lixo nas cidades:
O volume de lixo produzido na cidade é a manifestação de um
problema mais fundamental – a evolução da economia mundial do
descarte. Produtos descartáveis, facilitados pelo apelo da
conveniência e o custo artificialmente baixo da energia, são
responsáveis por grande parte do lixo que produzimos. O desafio que
enfrentamos, hoje, é substituir a economia do descarte pela
economia da redução/ reutilização/ reciclagem. A Terra não pode
mais tolerar poluição, uso de energia, perturbação da mineração e
desmatamento exigidos pela economia do descarte (POLZIN apud
BROWN, 2002).

A grande preocupação com os resíduos urbanos, se dá principalmente pela
característica de aumento contínuo de sua geração, comprometimento de grandes
áreas para tratamento e disposição e pela sua complexa composição devido a
grande heterogeneidade de materiais, desde substâncias inertes a substâncias
altamente tóxicas.
A heterogeneidade é uma das características principais dos resíduos sólidos
urbanos, que apresentam uma composição qualitativa e quantitativa muito variada.
Essas variações ocorrem geralmente em função do nível de vida e educação da
população, do clima, dos modos de consumo, das mudanças tecnológicas, etc.

5.1 Definição de resíduos sólidos e urbanos
Para Oliveira (1983, p. 49) ―lixo urbano é um conceito genérico, um termo
abrangente e são vários os vocábulos usados para designá-lo‖.
Calderoni (2003, p.49) destaca as dificuldades para definir corretamente as
diferenças entre lixo ou resíduo: ―o conceito de lixo e resíduo pode variar conforme a
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época e o lugar. Depende de fatores jurídicos, econômicos, ambientais, sociais e
tecnológicos‖.
Buscando uma definição mais abrangente e, tendo um ponto de vista global, a
organização das Nações Unidas (ONU), por meio do documento Agenda 21 (SÃO
PAULO, 2003), define resíduo(s) sólidos da seguinte forma:
Os resíduos sólidos compreendem todos os restos domésticos e
resíduos não perigosos, tais como os resíduos comerciais e
institucionais, o lixo da rua e os entulhos de construção. Em alguns
países, o sistema de gestão dos resíduos sólidos também se ocupa
dos resíduos humanos, tais como excrementos, cinzas de
incineradores, sedimentos de fossas sépticas e de instalações de
tratamento de esgoto. Se manifestarem características perigosas,
esses resíduos devem ser tratados como resíduos perigosos.

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da
Norma Brasileira Registrada (NBR) nº. 10.004, apresenta a seguinte definição para
resíduos sólidos:
Resíduos nos estados sólidos e semi-sólido que resultam de
atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar,
comercial, agrícola, de serviços de varrição. Ficam incluídos nesta
definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água,
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de
poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades
tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou
corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica e
economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004, p. 2).

A Comissão Econômica Européia (CEE) por meio da Diretiva 91/156 define
características das substâncias e dos materiais que considera resíduos sólidos e
exclui desta classificação os efluentes gasosos, resíduos radioativos, minerais e
agrícolas, dentre outros do grupo.
Já a definição da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE) é mais abrangente e considera que, a definição de resíduo
sólido, deve instituída em cada país.
Neste trabalho utilizaremos a definição proposta pela nova Política Nacional
de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10, art 3, parágrafo I):
Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação
final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder,
nos estados sólidos ou semi-sólidos, bem como gases contidos em
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou
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exijam para isto soluções técnica ou economicamente inviável em
face da melhor tecnologia disponível;

Sanches (2004) apresentou diferentes definições para resíduos sólidos
trazidas por alguns países e organismos (Quadro 1):

Quadro 1 – Outras definições para o termo ―resíduos sólidos‖ instituídas por alguns países
Fonte: Sanches (2004, p.28-29)

Nas definições apresentadas no Quadro 1, verifica-se pequena uniformidade
ou padronização. De modo geral, pode-se afirmar que a maioria das nações
considera resíduo sólido como aquilo que é desprezível ou que não têm valor
econômico a ser agregado.
As definições de resíduos sólidos podem variam de autor para autor e de país
para país, conforme expresso no Quadro 1. Comumente, as leias acerca deste
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tema, incluem sua definição como é, também, o caso da legislação brasileira. Dentro
desta perspectiva, as leis também mencionam as características e classificação
destes resíduos.

5.2 Características dos resíduos
Conhecer as características do lixo é fundamental para calcular a capacidade
e tipos de equipamentos de coleta, definir as alternativas de tratamento e destino
final além da atribuição de responsabilidades em toda a cadeia produtiva.
Segundo Polzin (2004), os resíduos são heterogêneos na sua composição
(trapos, garrafas, papéis, plásticos, latas, restos de comida e alguns resíduos
considerados tóxicos como: tintas, lâmpadas fluorescentes, baterias, frascos de
aerossóis, inseticidas, remédios, etc.); e são anônimos: depois de abandonados é
difícil relacioná-los ao produtor.
Para equacionar corretamente o serviço de gestão de RSU’s, é necessário
conhecer as características dos resíduos, que variam de região para região. Esta
variabilidade deve-se a fatores como, por exemplo, a atividade dominante (industrial,
comercial, turística, etc.), os hábitos e costumes da população (principalmente
quanto à alimentação), o clima e a renda. Estas variações acontecem mesmo dentro
de uma cidade, de acordo com o bairro considerado, e também podem se modificar
durante o decorrer do ano, e de um ano para outro, tornando necessários os
levantamentos periódicos para atualização de dados.
5.2.1 Composição dos Resíduos Sólidos Urbanos
Grande parte dos RSU’s é composta por material orgânico, como se pode
observar no gráfico 1. Nele, está representada a composição de RSU’s de alguns
países europeus.
Com exceção do que se observa na Bélgica e na Alemanha, o maior
constituinte dos resíduos é a matéria-orgânica.
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Gráfico 1 - Composição dos resíduos sólidos urbanos em alguns países da Europa

Fonte: EUROSTAT, 2003
Legenda: BE – Bélgica; DE – Alemanha; El – Grécia; ES – Espanha; FR – França; IE –
Itália; NL – Holanda; AT – Áustria; PT – Portugal; FI – Finlândia; UK – Reino Unido; BG –
Bulgária; CY – Chipre; HU – Hungria; LV – Letônia; LT – Lituânia; M – Malta; RO – Romênia;
SK – Eslováquia.

De modo a facilitar o planejamento, a gestão e a atribuição de
responsabilidades, os resíduos, a partir de sua composição, possuem diferentes
classificações quanto ao seu estado de matéria, quanto à sua periculosidade e
quanto à procedência, entre outras, mas, para facilitar a exposição, será adotada,
aqui, a divisão de acordo com as procedências dos resíduos (POLZIN, 2004. p.7-8).

5.2.2 Classificação dos resíduos sólidos
A Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da norma NBR 10.004/
2004, classifica os resíduos sólidos em:
a) Resíduos classe I – Perigosos;
b) Resíduos classe II – Não Perigosos;
resíduos classe II A – Não inertes;
resíduos classe II B - Inertes
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Segundo a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, de acordo com o
critério de origem e produção, o lixo, ou resíduo, pode ser classificado quanto à
origem:
a) Domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências
urbanas;
b) de limpeza urbana: os originários da varrição,limpeza de logradouros e
vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;
c) sólidos urbanos: os resíduos englobados nas alíneas a e b;
d) de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados
nessas atividades, exceto os referidos nas alíneas b, e, g, h e j;
e) dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas
atividades, excetuados os referidos na alínea c;
f) industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
g) de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme
definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama e do SNVS;
h) 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;
i) agrosilvopastoris:

os

gerados

nas

atividades

agropecuárias

e

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas
atividades;
j) de transportes: originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários,
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;
k) de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou
beneficiamento de minérios;

Quanto à periculosidade, os resíduos sólidos dividem-se em (p.13-14):

a) resíduos perigosos: resíduos que, em razão de suas características de
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade,
carcinogenicidade,

teratogenicidade

e

mutagenicidade,

apresentam

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo
com lei, regulamento ou norma técnica;
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b) resíduos não perigosos: resíduos não enquadrados na alínea a.
No parágrafo único do capítulo primeiro, a PNRS ainda faz referência à
inclusão dos resíduos comerciais no conceito de RSU (Lei 12.305/10, cap I,
parágrafo único):
Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos
referidos na alínea d do inciso I do caput, se caracterizados como
não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou
volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder
público municipal.

Assim, nesta pesquisa serão tratados como resíduos sólidos urbanos –
RSU´s: resíduos domiciliares originários de atividades domésticas em residências
urbanas, resíduos de limpeza urbana originados nos serviços de limpeza urbana
(varrição, limpeza de logradouros e vias públicas) e resíduos de estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços cuja natureza, composição e volume sejam
similares aos domiciliares e de limpeza urbana.
Basicamente, os resíduos sólidos urbanos são compostos de:


Recicláveis: papel, papelão, plástico, vidro e metais;



Orgânicos do lixo doméstico (ex. cascas de verduras, papéis sanitários,
alimentos);



De jardinagem;

Ficam excluídos deste conceito, resíduos dos serviços de saúde e resíduos
da construção civil, comuns no ambiente urbano porém tratados de forma
diferenciada perante às leis concernentes.
Nas leis européias acerca dos resíduos, os RSU´s são chamados ―Municipal
Waste‖, e possuem praticamente a mesma composição brasileira contendo além
desta, ―bulky waste‖ ou ―spermull‖ ou ―resíduos volumosos‖. São exemplos de
resíduos volumosos, móveis e eletrodomésticos descartados após seu uso.

5.3 Poluição e aspectos sanitários dos resíduos
A disposição inadequada dos resíduos pode acarretar sérios problemas
ambientais constituindo-se uma ameaça à saúde humana:
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Poluição do solo: a disposição inadequada do lixo em solo, permite que o
chorume (líquido de alto potencial poluidor, proveniente da decomposição
do lixo), percole pelo solo, representando séria ameaça à saúde pública.



Poluição do ar: a formação de gases naturais na massa de lixo ( metano e
gás carbônico e vapor d água) pela decomposição dos resíduos com e
sem a presença de oxigênio, origina riscos de explosões e até de
doenças respiratórias, em caso de exposição direta e contínua com estes
gases. Cabe destacar que gás metano contribui com uma parcela das
emissões globais de gases de efeito estufa.



Poluição das águas: o lançamento direto de lixo nos corpos d´água ou
através da contaminação do solo pela percolação do chorume provoca a
contaminação de nascentes e lençóis subterrâneos comprometendo a
qualidade das águas e onerando os sistemas de tratamento.



Poluição visual: o aspecto visual degradante associado aos montes de
lixo dispostos inadequadamente interfere na paisagem do entorno das
instalações de lixões, alterando aspectos fundamentais da qualidade de
vida, necessários às comunidades ali instaladas.

5.4 Alternativas de tratamento e disposição
A destinação final e o tratamento do lixo podem ser realizados através dos
seguintes métodos: Disposição em solo, compostagem (compostagem da matéria
orgânica) e incineração com ou sem aproveitamento energético.
Como mostra o gráfico 2, a maior parte dos RSU’s é disposta no solo, na
forma de aterro sanitário. Esta forma, apesar de melhorar os diversos impactos
ambientais inerentes à disposição de resíduos no solo, não põe termo aos resíduos,
nem rentabiliza todas as características e os produtos válidos que fazem parte da
sua composição. A reutilização e reciclagem são caminhos mais sustentáveis
(POLZIN, 2004, p.15).
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Gráfico 2 - Tratamento e disposição dos resíduos sólidos urbanos em alguns países da
Europa
Fonte: EUROSTAT, 2003
Legenda: SK – Eslováquia; RO – Romênia; PL – Polônia; MT – Malta; LT – Lituânia; LV –
Letônia; HU – Hungria; EE – Estônia; CY – Chipre; BG – Bélgica; UK – Reino Unido; SESuécia; FI – Finlândia; PT – Portugal; AT – Áustria; LU – Luxemburgo; IT – Itália; IE –
Irlanda; FR – França; ES – Espanha; DE – Alemanha; DK – Dinamarca; BE – Bélgica

5.4.1 Alternativas de disposição:
As alternativas de disposição em solo são:
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Aterros Sanitários: forma de disposição baseada em técnicas de
impermeabilização do solo, compactação e cobertura diária das células de lixo bem
como tratamento de gases e chorume dele provenientes. Estes procedimentos
minimizam os aspectos negativos da deposição final, ou seja, proliferação de
vetores, o mau cheiro, a contaminação dos lençóis freáticos, e o transtorno do visual
por um local com toneladas de lixo amontoado.

Figura 1: Esquema de aterro sanitário
Fonte: RECICLOTECA, 2005

Aterros controlados: nestes locais, após seu lançamento, o lixo recebe uma
cobertura de terra para que não fique exposto. Os gases são capturados e
queimados e parte do chorume é recolhida para a superfície. Ainda nos aterros
controlados não há preparação adequada do solo para

receber o lixo

(impermeabilização) o que significa que os impactos ambientais são apenas
reduzidos em relação à disposição em lixões;

Lixões: também chamados de vazadouros, são áreas de disposição final de
resíduos sólidos sem preparação e proteção do solo. Recebem volumes diários de
lixo que são amontoados um por cima do outro sem cobertura. À medida do
processo de decomposição dos resíduos, há produção de chorume e de gás
metano. O chorume escorre com o auxílio da chuva e penetra na terra, chegando
aos lençóis freáticos localizados abaixo do lixão e contaminando a água.
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Já o gás resultante da decomposição do lixo é liberado diretamente para a
atmosfera – sem antes passar por nenhum tipo de tratamento.
Diversos problemas tornam o lixão a solução menos indicada quando o
assunto é o descarte do lixo. Por não ter nenhum tipo de proteção, esses locais se
tornam vulneráveis à poluição causada pela decomposição do lixo, tanto no solo,
quanto nos lençóis freáticos e no ar.
Os métodos de disposição em solo possuem apresentam por conta do
crescimento populacional, associado ao aumento da quantidade de lixo produzido
além das medidas de controle de impactos sanitários e ambientais nos locais de
implantação. Tais métodos devem ser associados à coleta seletiva de lixo e à
reciclagem, o que permitirá o prolongamento da vida útil das áreas de deposição.
Os aterros têm uma vida útil limitada e novas áreas são cada vez mais difíceis de
serem encontradas próximas aos centros urbanos. Com o distanciamento,
aumentam os gastos de transporte para sua operação.

5.4.2 Alternativas de tratamento
5.4.2.1 Compostagem
A compostagem é uma forma de tratamento biológico da parcela orgânica do
lixo, permitindo uma redução de volume dos resíduos e a transformação destes em
composto para aplicação na agricultura. Em virtude da composição do lixo urbano
brasileiro, a compostagem pode desempenhar um papel importante na redução da
quantidade de lixo enviada para disposição em solo, a partir de uso em escala do
composto em atividades agrícolas. Atualmente, existem equipamentos de grande
porte capazes de produzir composto em larga escala. A qualidade do composto
gerado está diretamente relacionada à separação adequada dos resíduos. Os
resíduos orgânicos para compostagem devem ser separados em materiais não
orgânicos como plásticos ou vidros além de resíduos orgânicos patogênicos ou seja,
que tenham tido contato com excrementos humanos ou de animais. O processo de
compostagem libera gás metano precisando estar associado à tecnologias de
tratamento deste gás para posterior combustão ou aproveitamento energético.
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5.4.2.2 Incineração
A incineração é um tratamento térmico, baseada na combustão (queima) dos
resíduos. É um processo que demanda controles eficientes sobre sua as emissões ,
especialmente no que se refere a combustão das dioxinas, elementos altamente
nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. No Brasil, seus custos bastante
elevados e a necessidade de um rigoroso controle da emissão de gases poluentes
gerados pela combustão tem dificultado a implantação de novas plantas de
incineração de resíduos. As principais finalidades da incineração dos RSU são:
destruir a patogenicidade ou periculosidade dos resíduos, reduzir significativamente
a massa e o volume dos RSU para sua disposição final, podendo gerar energia
elétrica. A incineração pode ser coadjuvante ao processo de reciclagem e atuar
como um processo complementar aos princípios baseados nos 3Rs. (Reduzir,
Reutilizar e Reciclar).
Segundo Ribeiro (2001, p. 85)
Há mais complementaridade entre os modelos do que antagonismo.
Uma incineração eficiente, se por um lado disputa materiais de alto
poder calorífico com a coleta seletiva, por outro lado, pressupõe uma
segregação prévia de matéria orgânica (que contém muita umidade)
e de outros materiais que podem ser prejudiciais ao incinerador.

Segundo Reis e Silveira (2003), no Brasil, assim como em muitos outros
países em desenvolvimento, ainda persistem a idéia, de que a incineração de
resíduos é prejudicial, é fonte de poluição pela fumaça emissora de elementos
químicos altamente tóxicos, as ―Dioxinas e os Furanos, originados através da
incineração de organoclorados, (produtos que contém cloro, como alguns plásticos e
papel).
No Brasil, até a instituição da política nacional de resíduos sólidos, não
existia uma norma federal que disciplinasse esta atividade, fazendo com que alguns
estados criassem sua legislação própria a respeito. O que havia no âmbito nacional,
é um documento da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), designado
―Incineração de resíduos sólidos – Padrão de desempenho‖, que fixa exigências
para o funcionamento de fornos de resíduos.
Ainda segundo o autor, o alto percentual de incineração em países
desenvolvidos, demonstra que, caso os impactos da atividade na saúde humana
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fossem tão altos, a incineração não seria permitida pela própria comunidade, tão
bem informada.

5.4.2.3 Redução, Reutilização e Reciclagem
O problema do lixo tem despertado ao ser humano pensar mais
profundamente sobre a reciclagem e reutilização de produtos que simplesmente
seriam considerados lixo.
A reciclagem e a reutilização são duas importantes alternativas para a
redução de quantidade de lixo, criando com isso bons hábitos de preservação do
meio ambiente. A conseqüência destes dois R´s contribui para a redução da
extração de recursos naturais e do consumo energia nos processos industriais. Um
exemplo dessa redução é a produção de novas de novas embalagens, por exemplo.
Nos anos 90, foi atribuída uma grande importância às técnicas de valorização
de resíduos que mais tarde deu origem ao conceito de gestão integrada3.
Tal perspectiva reforçou, por um lado, as alternativas de redução, reutilização
e reciclagem (3 R’s) e, por outro lado, retornou o debate sobre a viabilidade técnica,
econômica, social e ambiental destas alternativas.
Ressaltando o incremento de inovação tecnológica ao processo usualmente
empregado para a destinação de resíduos sólidos no Brasil, Oliveira e Rosa (2003)
sugerem o aproveitamento energético e evidenciam benefícios ambientais, sociais e
econômicos.
Os 3 Rs para controle do lixo são reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzindo e
reutilizando, haverá economia de recursos naturais na fabricação de novos produtos
e se evitará que maior quantidade de produtos se transforme em lixo.

REDUZIR:
Reduzir a geração de resíduos implica em redução do consumo.

Evitar

adquirir produtos desnecessários, observar e optar por produtos que contenham
menos embalagens, evitar o descarte de materiais com potencial de reutilização e
3

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, gestão integrada de resíduos sólidos é
―o conjunto de ações voltadas à busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a
considerar as dimensões política, ambiental, cultural e social com controle social e sob
premissa do desenvolvimento sustentável‖).
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reciclabilidade são exemplos de alternativas para a redução do volume de lixo
gerado.

REUTILIZAR:
O processo de reutilização reintegra os produtos sem que lhes sejam
modificadas as suas características inicias. Reutilizar significa usar um produto de
várias maneiras. São exemplos:


Reutilizar depósitos de plásticos ou vidro para outros fins, como plantar ou
fazer brinquedos;



Reutilizar envelopes, colocando etiquetas adesivas sobre o endereço do
remetente e destinatário;



Aproveitar folhas de papel rasuradas para anotar telefones, lembretes,
recados;



Instituir a Feira de Trocas para reciclar, aproveitando ao máximo os bens
de consumo, como: roupas, discos, calçados, móveis (OLIVEIRA e
ROSA. 2003).

RECICLAR:
Segundo o SEBRAE (2008), reciclagem é o processo pelo qual um material,
gerado como resíduo pelas atividades produtivas ou pelas residências, volta a ser
utilizado como insumo e matéria-prima na economia, para obtenção do produto final,
minimizando os custos de produção e os impactos ambientais.
O descarte dos resíduos (industriais, comerciais e agrícolas) da produção é
organizado tendo em vista um processo de tratamento e beneficiamento para a sua
reutilização. O problema ambiental decorrente dos resíduos manifesta-se no longo
tempo de decomposição na natureza da maior parte deles — vidros, plásticos e
metais, que não são biodegradáveis ou levam milhares de anos para se decompor.
A reciclagem reduz esse depósito poluidor e ainda economiza em matériaprima, energia e outros insumos necessários à produção de novos bens. No Brasil,
embora não obrigatória, a identificação de embalagens recicláveis se dá através do
uso do o símbolo internacional de reciclagem impresso (figura 2). O mais comum é
um triângulo formado por três setas que seguem no sentido horário.
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Alguns desses pictogramas trazem ainda um número em seu interior, que
serve para as indústrias de reciclagem e cooperativas separarem os diferentes tipos
de resinas plásticas corretamente. Para tanto, a norma NBR 13230 padroniza os
símbolos que identificam os diversos tipos de resinas (plásticos) virgens da seguinte
forma: 1 - PET; 2 - PEAD; 3 - PVC; 4 - PEBD; 5 - PP;6 - PS; 7 - Outros.
Contudo, o uso do símbolo no Brasil não é obrigatório e, portanto, mesmo que
o produto não contenha a imagem, ele pode ser reciclável.

Figura 2 - Símbolo internacional da reciclagem
Fonte: CEMPRE, 2010

5.5 A cadeia produtiva da reciclagem
Polzin (2004) ressalta a importância e as limitações da reciclagem:
Observa-se, contudo, que a reciclagem é um processo finito. Isto
porque os produtos reciclados perdem qualidade e suas
características se alteram ao longo do tempo. Outro aspecto a
considerar é o escoamento dos resíduos recicláveis... A reciclagem é
um processo industrial e, como tal, também exige consumos de
energia e de recursos naturais... Sempre que possível, a reciclagem
deve ser posta em prática (POLZIN, 2004, p.17).

Em seu livro ―Os bilhões perdidos no lixo‖, o professor Sabetai Calderoni,
destaca:
Em termos específicos, a reciclagem do lixo apresenta relevância
ambiental, econômica e social com implicações que se desdobram
em esferas como, a organização espacial, a preservação e uso
racional dos recursos naturais, a conservação e economia de
energia, e geração de empregos, o desenvolvimento de produtos, as
finanças públicas, o saneamento básico e a proteção da saúde
pública, a geração de renda e a redução de desperdícios
(CALDERONI, 2003, p.34).
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Em todo o mundo, incluindo o Brasil, vem surgindo uma indústria de produtos
reciclados que forma uma cadeia produtiva de ampla articulação nas economias,
gerando insumos para as indústrias de metal, vidro, plástico e, papel, entre outras.
Quase todo tipo de resíduo está sendo utilizado no processo de reciclagem — papel
e papelão, vidro, plástico, metais (principalmente ferro e alumínio), embalagens
especiais (longa vida), pneus e óleos comestíveis (SEBRAE, 2008,p. 11).
Contudo, o estudo dos aspectos econômicos envolvidos carece ainda de um
aprofundamento compatível com a magnitude do esforço social e do interesse
privado em jogo (Calderoni, 2003, p. 33). Para tanto, é fundamental compreender a
reciclagem a partir da visão da cadeia produtiva compreendendo-se seus elos e
inter-relações entre seus agentes. O esquema a seguir, mostra a cadeia produtiva
da reciclagem:

Figura 3 - operações e agentes da cadeia da reciclagem
Fonte: IPT/Sebrae, 2003

As etapas de geração, coleta e triagem constituem os elos principais da
cadeia, onde se dá a reciclagem propriamente dita; de acordo com os diferentes
tipos e as diversas fontes (industrial, comercial, hospitalar, domiciliar etc) para
separação e remessa para fase posterior; e bloco de beneficiamento através da
moagem, prensagem, lavagem e secagem, produz o insumo reciclado para
utilização nos diferentes segmentos produtivos
Finalmente, na fase de reciclagem, estão incluídas todas as atividades
produtivas que utilizam insumos reciclados, principalmente as indústrias de
embalagem, material plástico, papel e papelão, vidro, metalurgia e construção civil.
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Também merece destaque a geração de energia, com base no gás que se forma
nos aterros sanitários e que pode ser negociado no mercado de crédito de carbono.
Dentro da importância das atividades de segregação e triagem estão dois
agentes fundamentais nesta cadeia: o cidadão e os catadores e cooperativas,
especialmente, no caso brasileiro.
As interações na cadeia produtiva da reciclagem são complexas e
estabelecidas ainda de forma informal. A ausência de

responsabilidades bem

definidas de cada ator, confere ineficiência à cadeia produtiva da reciclagem, fato
este, percebido nos baixos índices de coleta seletiva e tratamento dos resíduos no
Brasil.
Em países mais avançados na questão da reciclagem, como no caso da
Alemanha, o papel dos catadores é desempenhado pelas empresas gerenciadoras
de resíduos cuja ampla cobertura geográfica das cidades garante o atendimento à
população na coleta seletiva dos materiais seletivos bem como o do cidadão na
separação dos materiais, reduzindo as atividades de triagem necessárias após a
coleta destes materiais. Na prática, no Brasil, nos municípios que possuem coleta
seletiva, a separação do lixo fica por conta de cooperativas, autorizadas ou não
pelos órgãos de limpeza pública. Em cidades onde não há coleta seletiva, a
captação de materiais seletivos pode ser realizada por catadores, de forma informal.

5.5.1 Catadores e cooperativas no Brasil

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB)
publicada em 2000, ainda se verifica a presença de catadores de materiais
recicláveis nos aterros sanitários e nos lixões, trabalhando misturados ao lixo, entre
animais e máquinas, de forma insalubre e arriscada. Dos 24.236 catadores
registrados na pesquisa, 22% eram menores de 14 anos no ano de 2000 (IBGE,
2000).
A atividade de catadores e cooperativas no Brasil é informal e, portanto, não
coberta pelos direitos trabalhistas.
Pretendendo incluir tais atores na gestão dos resíduos no Brasil, a
recentemente aprovada Política Nacional de Resíduos Sólidos os inclui, em seu
capítulo II, artigo 6º.os catadores entre seus Princípios e Objetivos (Lei 12.305/10):
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São objetivos da Política Nacional de Resíduos: ....integração dos
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos....

Surge, então, o questionamento: a partir da nova política de resíduos sólidos,
como se dará a inclusão formal dos catadores na cadeia produtiva da reciclagem,
reduzindo ou eliminando sua exploração formal?
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6

A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

6.1 Conceitos de gestão e gerenciamento
Os conceitos de gestão e gerenciamento são distintos e possuem significados
diferentes. O termo ―gestão‖ é utilizado para definir decisões, ações e procedimentos
adotados em nível estratégico (Lima, 2001 p. 267). Gerenciamento refere-se às
operações dos sistemas às execuções práticas (Lima 2001, p.267).

Assim,

conforme definido pela PNRS, entende-se que cabe à municipalidade a
instrumentação das políticas de Resíduos Urbanos.
A PNRS define a gestão integrada dos resíduos sólidos como sendo:
―Conjunto de ações voltadas à busca de soluções para os resíduos
sólidos, de forma a considerar as dimensões política,
econômica,ambiental, cultural e social, com controle social e sob a
premissa do desenvolvimento sustentável‖ (Lei 12.035/10.p.3).

Complementar à gestão, o Compromisso Empresarial para Reciclagem define
o Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos como um conjunto articulado de
ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que uma
administração pública desenvolve (com base em critérios sanitários, ambientais e
econômicos) para coletar, segregar, tratar e dispor o lixo de sua cidade (CEMPRE,
2000).
As etapas do gerenciamento estão definidas na Política Nacional de Resíduos
Sólidos:
―O processo que compreende, observados os princípios definidos
nesta lei, a segregação, a coleta, a manipulação, o acondicionamento,
o transporte, o armazenamento, o transbordo, o tratamento, a
reciclagem, a comercialização e a destinação final dos resíduos
sólidos.‖ (Lei 12.305/10)

Para a implantação de um plano de gerenciamento, devem ser analisados
vários instrumentos relativos à gestão, como legislativos, econômicos, educacionais,
princípios de prevenção de poluição e também as peculiaridades locais (SOBRAL,
2007. p.7).
Gerenciar o lixo de forma integrada remete-nos a pensar sobre o sistema de
coleta, transporte, armazenamento e disposição final dos resíduos. No Brasil, existe
uma compreensão, desde a Constituição Federal de 1946, que foi mantida nas
constituintes de 1968 e 1988, que os serviços relacionados aos resíduos sólidos
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estão relacionados aos serviços de saneamento e, que, por sua vez, urbanos,
devem ser executados pelos governos municipais (CAMPINAS, 2006).
Para Moraes e Borja (2001) a política de saneamento, por exemplo, deve ser:
formulada com participação social,(e englobar) conjunto de princípios que
conformam as aspirações sociais e/ou governamentais no que concerne à
regulamentação do planejamento, da execução, da operação, da regulação e da
avaliação destes serviços públicos (MORAES e BORJA, 2001).
E entendem que caberia à União, estados e municípios, assumir como
prioridade a formulação de um arcabouço institucional e jurídico para a área de
saneamento ambiental que venha a fortalecer a função social dos serviços de
saneamento ambiental, seu caráter público, devendo contemplar os princípios de
atendimento universal, de equidade, integralidade, participação e controle social,
gestão pública e responsabilidade municipal. Além disso, cabe aos governos dar
prioridade a investimentos nessa área, visando ampliar a cobertura dos serviços,
contribuindo desta forma para reduzir a dívida social nesta área (MORAES e
BORJA, 2004, s/p).
Trabalhando-se na vertente ambiental da gestão dos resíduos sólidos, Brollo
e Silva (2001) apresentam a definição de política ambiental trazido por Vadovello
(1999). Este define política ambiental como um ―conjunto de diretrizes e princípios
que devem nortear a definição e aplicação de instrumentos legais e institucionais de
planejamento e gerenciamentos ambientais‖ (VADOVELLO, 1999 apud BROLLO e
SILVA, 2001, p.4).
Ainda, segundo Vadovello (1999) citado por Brollo e Silva (2001), os
instrumentos destacados devem ser definidos interativamente pelo Estado e pela
sociedade e os princípios que os devem nortear são: o da sustentabilidade
ambiental que responsabiliza o gerador de resíduos sólidos pela administração dos
resíduos em todo seu ciclo de vida de maneira a contribuir para que as gerações
futuras possuam os mesmos recursos naturais disponíveis à geração atual; o do
poluidor pagador, segundo o qual os geradores dos resíduos ficam responsáveis por
arcar com as despesas de seu tratamento em observância ao cumprimento das
normas; o da precaução que determina o desenvolvimento de ações preventivas
para aquelas substâncias, ou resíduos, ou energias que podem significar riscos à
saúde e ao meio ambiente; o da responsabilidade do berço ao túmulo, segundo o
qual o gerador é responsável pelos impactos ocasionados pelos resíduos em todo o
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ciclo de vida do resíduo, ou seja, da sua geração até o seu destino final; o do menor
custo de disposição que preconiza que as soluções de tratamento ou minimização
adotadas para os resíduos sejam mais próximas dos seus centros de origem, ou
seja, aquelas que ofereçam menor risco e custos com translado ou deslocamento; o
da redução na fonte que privilegia as soluções tecnológicas de minimização ou
tratamento aplicadas à fonte geradora; e o da aplicação da melhor tecnologia
disponível que define como condicionante de licença de operação das indústrias a
demonstração da aplicação progressiva de tecnologias que minimizem a geração de
resíduos, em especial os de natureza perigosa.
É na política que são instituídos os mecanismos de gestão importantes para
promover as ações de gerenciamento. Estes mecanismos podem ser os
instrumentos econômicos que compreendem os tributos, subsídios e incentivos
fiscais; instrumentos voluntários, as iniciativas individuais; e os instrumentos de
controle e de prevenção, as leis, normas ou punições.

6.2 Políticas de resíduos urbanos e instrumentos de implementação
Segundo o IPEA (1998), a atenção crescente conferida aos problemas
ambientais, tem melhorado, dramaticamente, a maneira como as questões
ambientais são tratadas pelos governos e pelos agentes econômicos em todo o
mundo.
A deterioração da qualidade ambiental neste período teria sido muito
pior se os governos não tivessem empregado regras e incentivos mais adequados
para enfrentar os problemas relacionados ao meio ambiente. Muitos tipos de
instrumentos, com grau variável de sucesso, têm sido usados por vários países em
decisões relativas à questão ambiental. Esses instrumentos podem ser divididos em
dois tipos principais: os instrumentos reguladores, ou instrumentos do tipo comando
e controle (CEC), e instrumentos econômicos ou instrumentos de mercado (IM).
Outros instrumentos, como a ampla divulgação ao público, a informação e a
educação vêm sendo cada vez mais usados nos tempos recentes.
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6.2.1 Instrumentos do tipo CEC – Comando e Controle
A regulamentação do tipo CEC é basicamente um conjunto de normas,
regras, procedimentos e padrões a serem obedecidos pelos agentes econômicos de
modo a adequar-se a certas metas ambientais, acompanhadas de um conjunto de
penalidades para infrações.
Para que os instrumentos do tipo CEC possam funcionar com eficácia, os
papéis de regulador e fiscalizador dos governos precisam funcionar em associação.
O sucesso do sistema dependerá quase exclusivamente da capacidade que o órgão
de controle ambiental tiver para assegurar a obediência à lei, ou seja, fazer os
poluidores se conformarem aos padrões e punir os infratores, e do poder político que
o governo/ órgão ambiental tiver para resistir às eventuais ações legais movidas
pelos agentes econômicos, contestando suas iniciativas. IPEA (1998 p. 5-6)
Os principais instrumentos de comando e controle para a gestão ambiental
são:
- As licenças: usadas pelos órgãos de controle ambiental para permitir a
instalação de projetos e atividades com certo potencial de impacto ambiental.
Os projetos mais complexos geralmente requerem a preparação de estudos de
impacto ambiental (EIA), que são avaliações mais abrangentes dos efeitos dos
projetos propostos. Estão compreendidos aqui licenciamento de aterros sanitários e
incineradores;
- Os padrões: instrumento do tipo CEC de uso mais freqüente na gestão
ambiental em todo o mundo. Os principais tipos de padrões adotados são:
a) padrões de qualidade ambiental: limites máximos de concentração de
poluentes no meio ambiente;
b) padrões de emissão: limites máximos para as concentrações ou
quantidades totais a serem despejados no ambiente por uma fonte de poluição;
c) padrões tecnológicos: padrões que determinam o uso de tecnologias
específicas;
d) padrões de desempenho: padrões que especificam, por exemplo, a
percentagem de remoção ou eficiência de um determinado processo; e e) padrões
de produto e processo: estabelecendo limites para a descarga de efluentes por
unidade de produção ou por processo.
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Em geral, os padrões estão mais relacionados aos processos de destinação
de resíduos industriais.
- O zoneamento: conjunto de regras de uso da terra empregado
principalmente pelos governos locais a fim de indicar aos agentes econômicos a
localização mais adequada para certas atividades. Essas regras se baseiam na
divisão de um município (ou outra jurisdição) em distritos ou zonas nos quais certos
usos da terra são (ou não) permitidos (IPEA, 1998, p.6). As atividades de transbordo
de resíduos bem como a instalação de estações de tratamento estão aqui
compreendidas.
6.2.2 Instrumentos do tipo IM – Instrumentos de Mercado
Para ajudar a superar a falta de flexibilidade e a ―cegueira‖ econômica dos
Instrumentos do tipo CEC, órgãos de controle do meio ambiente complementam
suas normas e regras existentes com incentivos econômicos, que são a base dos
instrumentos de mercado (IMs). Esses instrumentos se baseiam nas forças do
mercado e nas mudanças dos preços relativos para modificar o comportamento de
poluidores e dos usuários de recursos tanto públicos quanto privados, de modo que
passem a internalizar em suas decisões a consideração de aspectos ambientais.
São instrumentos alternativos, ou complementares, às regras de comando e controle
e que podem ajudar em muito os países em desenvolvimento na implementação de
políticas ambientais mais eficazes e eficientes. Os IMs, em grande parte, baseiam-se
no Princípio do Poluidor Pagador (PPP), um princípio desenvolvido pela primeira vez
pela OCDE em 1972 como uma política que obriga os poluidores a arcar com os
custos necessários para que se atinjam níveis de poluição aceitáveis pela autoridade
pública. A principal vantagem dos IMs sobre os instrumentos do tipo CEC é sua
eficiência em relação ao custo, ou seja, os mesmos resultados ambientais são
obtidos a um custo social menor. Os IMs apresentam também aspectos que não são
atendidos pelas regras do tipo CEC. Entre eles, os IMs dão às empresas um
incentivo permanente para a procura de tecnologias mais limpas e mais baratas (ao
contrário da situação em que este incentivo desaparece assim que se atinge um
certo padrão) (IPEA, 1998, p.7).
Nas políticas ambientais, os principais instrumentos de mercado são (IPEA,
1998, p.8):
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- As taxas ambientais: são preços a serem pagos pela poluição. Um
exemplo no campo dos resíduos é o pagamento pelos serviços de coleta e
destinação dos resíduos urbanos domésticos;
- A criação de mercados: é uma tentativa de fazer os poluidores comprarem
direitos de poluição, ou venderem esses direitos a outros agentes. A licença
negociável começa quando o governo estabelece um nível global de controle.
Quotas de emissão são então alocadas ou vendidas aos poluidores, que mais
adiante podem passar suas quotas adiante no mercado. A idéia é ir reduzindo
gradualmente o número total de licenças, até que a meta de qualidade ambiental
seja atingida. Um caso de criação de mercado é o Sistema do Ponto Verde Europeu
que por sua vez contrai a responsabilidade pelo destino final de embalagens
mediante se responsabilização do consumidor. Este tema será abordado nos
capítulos seguintes.
- Sistemas de depósito e reembolso: fazem os consumidores pagar um
depósito de certo valor sempre que comprarem produtos potencialmente poluidores.
Quando devolvem os produtos usados a centros autorizados de reciclagem ou
reutilização, recebem seu depósito de volta. Sistemas de depósito e reembolso são
comumente usados para a reciclagem de latas de alumínio, baterias, embalagens de
pesticidas e fertilizantes, vidros, carrocerias de automóveis e outros.
- Subsídios: podem ser concessões, incentivos fiscais como a depreciação
acelerada e créditos fiscais, ou créditos subsidiados, todos destinados a incentivar
os poluidores a reduzir suas emissões ou a reduzir seus custos de controle. Ainda
segundo o IPEA, de forma geral, os subsídios não estimulam mudanças de processo
no interior das indústrias, além de incidirem sobre a sociedade como um todo, e não
diretamente sobre os poluidores.
6.2.3 Outros instrumentos:
Além dos instrumentos de regulação e dos instrumentos econômicos de
mercado, os órgãos de controle ambiental vêm empregando outros meios e
iniciativas para estimular os poluidores a controlarem suas emissões e/ou reduzirem
os impactos da poluição que produzem. Entre os principais desses instrumentos,
estão (IPEA,1998, p9-10):
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- Educação e informação. A informação e a educação podem ser eficazes
para mobilizar as partes afetadas e aumentar o conhecimento acerca da geração e
reaproveitamento de resíduos urbanos. A educação ambiental, em particular,
envolve campanhas públicas, o uso dos meios de comunicação, seminários,
audiências e debates públicos, e outros canais além da mera educação formal.

- Negociação direta e acordo voluntário. Em muitos casos de problemas
ambientais, o número de indivíduos envolvidos não é muito grande, de modo que
os poluidores e as comunidades afetadas podem negociar uma solução sem a
interveniência do governo. No caso da cidade de Frankfurt, o estabelecimento de um
canal de comunicação entre comunidades poluidoras e governo local permitiu a
flexibilização de soluções para o descarte adequado dos resíduos possibilitando um
acordo voluntário.

A geração de resíduos sólidos urbanos é um dos principais problemas
ambientais. O lixo não-coletado e indevidamente disposto compõe a carga poluidora
que escorre pelas águas pluviais urbanas e rurais. O lixo coletado e com disposição
inadequada em aterros ou a céu aberto e em áreas alagadas gera problemas
sanitários e de contaminação hídrica nos locais onde é depositado. O tratamento por
compostagem ou incineração, por outro lado, também gera efluentes e emissões
atmosféricas, por vezes muito intensas.
Os custos decorrentes da coleta e disposição final dos resíduos urbanos são
cobertos geralmente por receitas independentes de tais custos, ou seja, o valor que
o consumidor deste tipo de serviço paga por ele não está ligado à quantidade de lixo
gerada. Trata-se então de um rateio dos custos que não está necessariamente
relacionado com a geração de lixo dos usuários. Assim, por unidade a mais de lixo,
o custo marginal para o usuário é zero, fazendo com que uma quantidade ineficiente
de resíduos seja levada à disposição final.
Reciclagem e reutilização nem sempre são viáveis, dada a qualidade dos
resíduos e os custos de triagem e transporte aos pontos de transformação. A coleta
seletiva é uma das formas de melhorar a qualidade do lixo urbano para o
reaproveitamento das embalagens, ao evitar a mistura entre os diversos
componentes através da separação dos materiais, que pode ser realizada nos
domicílios e escritórios. Embora não represente ainda uma proporção significativa do
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lixo total coletado, esta modalidade de coleta tem se ampliado nos últimos anos. A
importância das práticas da compostagem e reciclagem é a de reduzir a
necessidade de expansão de aterros e aumentar a oferta de matéria-prima reciclada
que atenua a demanda por recursos naturais. A prática da incineração, apesar do
reaproveitamento energético, tem sido questionada devido à intensa emissão de
poluentes atmosféricos (IPEA, 1998), embora amplamente usada em países
europeus.
Desafios expostos a todos os níveis da sociedade, os instrumentos citados
possuem papel fundamental no sucesso das políticas de gestão ambiental e por
conseqüência na implementação das políticas de resíduos urbanos:
―A regulamentação do tipo comando e controle tem sido a base dos
sistemas de gestão do meio ambiente em quase todos os países do
mundo. Os problemas da implementação das normas e regulamentos
são comuns à maioria dos países em desenvolvimento, seja qual for
seu nível de renda ou de crescimento econômico. O que varia entre os
vários grupos de países é a capacidade de introduzir e implementar
novos instrumentos, entre eles IMs e outros instrumentos mais
flexíveis, mais participativos e mais realistas. Uma vez que as
estruturas legislativas básicas são semelhantes, os aspectos mais
interessantes dos sistemas de controle ambiental dos países dos
vários grupos são suas tentativas de incorporar esses novos
instrumentos. A dinâmica da economia está geralmente associada à
dinâmica dos sistemas de controle ambiental e de seus instrumentos.
De forma talvez um tanto surpreendente, os países com os sistemas
mais antigos tendem a ficar para trás na introdução de novos
instrumentos‖ (IPEA,1998, p.10).

Nos capítulos seguintes, serão apresentados o atual contexto da gestão de
resíduos urbanos no Brasil, na Comunidade Européia e na Alemanha. Serão
também analisados e comparados os instrumentos adotados pelas cidades de
Frankfurt e São Paulo, os quais vem representando importante papel na gestão do
ambiente urbano dessas cidades.
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7

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA ALEMANHA

Como país membro da Comunidade Européia, a Alemanha, deve seguir as
orientações estabelecidas pela própria comunidade para a gestão de seus resíduos.
Embora a Alemanha possua um histórico de políticas de resíduos anterior à
formação da comunidade européia, buscaremos conhecer a legislação da União
Européia acerca dos resíduos sólidos.

7.1 Legislação européia
Em 2005, a Diretiva 75/442/CEE era a diretiva quadro da legislação de
resíduos na Europa. Em 2006, a diretiva foi revisada. A nova Diretiva era a
2006/12/CE, determinou estratégias sobre a prevenção e reciclagem de resíduos,
restabelecendo normas de reciclagem além de incluir uma obrigação de os EstadosMembros a desenvolverem programas nacionais de prevenção de resíduos. Em
2008, a Diretiva 2008/98/CE, substituiu a 2006/12/CE agregando conceitos básicos
e definições relacionadas à gestão de resíduos e estabelecendo os princípios do,
como o "poluidor-pagador",4
Em seu Artigo 29 a Comissão cria um sistema de partilha de informações
sobre as melhores práticas em matéria de prevenção de resíduos e para
desenvolver orientações destinadas a ajudar os Estados-Membros na elaboração
dos seus programas de prevenção. A fim de atender a esse requisito, a Comissão
criou um site dedicado a atividades de prevenção de resíduos (EUROPEAN
COMISSION ENVIRONMENT, 2006).

Apesar de prevenção de resíduos ser o principal objetivo das políticas de
gestão de resíduos da União Européia por muitos anos, foi necessário grande
esforço para transformar tais objetivos em ações concretas. As metas estabelecidas
não vinham sendo atingidas. Como resultado dos esforços, novas estratégias
concluíram que a prevenção só poderia ser alcançada influenciando decisões
concretas tomadas em vários estágios do ciclo de vida: como um produto foi
concebido, fabricado, posto à disposição do consumidor e finalmente utilizado.5

4
5

http://ec.Europa.eu/environment/waste/Framework/index.htm
http://ec.Europa.eu/environment/waste/Prevention/Index.htm
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A figura 4 demonstra a estratégia de prevenção e reciclagem de resíduos da
Comunidade Européia em 2005.

Figura 4 - Estratégia de redução e reaproveitamento de resíduos da Comunidade Européia
em 2005
Fonte: Adaptado de European Comission Environment, 2006

A diretiva sobre incineração, entrou em vigor em 28 de Dezembro 2000. Tal
diretiva faz uma distinção entre: a) as instalações de incineração (que são dedicadas
ao tratamento térmico de resíduos e podem ou não recuperar calor gerado pela
combustão) e b) co-incineração (tal como fábricas de cimento ou outras plantas cuja
principal finalidade seja a geração de energia a partir dos resíduos ou nas quais os
resíduos estão sujeitos a tratamento térmico com vista à sua respectiva eliminação.6
A partir de 28 de Dezembro 2002, as novas incineradoras tiveram de cumprir as
disposições da diretiva. O prazo para adequar as instalações existentes em
conformidade foi 28 de Dezembro 2005.
6

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0076:PT:HTML
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A Diretiva sobre a deposição em aterros (Landfill Directive) entrou em vigor
em 16 de setembro de 1999. O prazo para a aplicação da legislação nos EstadosMembros foi de 16/07/2001.
O objetivo da diretiva foi de evitar ou reduzir os efeitos da deposição de
resíduos no meio ambiente. A diretiva introduziu rigorosos requisitos técnicos para a
disposição de resíduos em aterros sanitários considerando os impactos ambientais
sobre as águas superficiais, subterrâneas, do solo, do ar e à saúde humana.
Suas principais determinações consistiram em:


Os resíduos deveriam ser tratados antes de serem depositados em aterro;



Resíduos perigosos deveriam ser depositados em aterros de resíduos
perigosos;



Institui um sistema de licenças de exploração de aterros sanitários;



Proibiu a partir de 2005 o depósito de resíduos orgânicos sem tratamento
(in natura) em aterros sanitários;

A estratégia de reciclagem, determina basicamente que se resíduos não
podem ser evitados, devem ser recuperados, preferencialmente através da
reciclagem.
A Comissão Europeia definiu também

'fluxos de resíduos' para atenção

prioritária, a fim de reduzir o impacto ambiental global. Isso inclui resíduos de
embalagens, veículos em fim de vida, baterias, resíduos elétricos e eletrônicos.
Entre outras determinações, as diretivas agora exigem que os Estados-Membros
introduzam a legislação sobre coleta de lixo, reutilização, reciclagem e eliminação
desses fluxos de resíduos.
A Diretiva-Quadro de resíduos européia determina que os Estados-Membros
devem comunicar à Comissão Européia de Meio Ambiente, a cada três anos, o
status de sua aplicação.
A Alemanha possui posição de destaque entre os estados membros, no
desempenho de aplicação da diretivas, em especial sobre a Diretiva Landfill. Em
outubro de 2005 o relatório de implementação da diretiva sobre deposição de
resíduos em aterros, intitulado Implementation of the Landfill Directive publicou os
resultados sobre a aplicação da Diretiva , segundo a qual, a Alemanha, declarou que
desde 1 de Junho 2005, todos os aterros sanitários não aderentes à lei teriam sido
encerrados.
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7.2 Gestão de Resíduos Sólidos na Alemanha
A gestão de resíduos é mencionada na literatura como um setor da economia
Alemã. Nele estão mais de 160 mil postos de trabalho e um volume de negócios de
cerca de 40 bilhões de euros ao ano com grande contribuição para a economia
devido aos procedimentos de reciclagem e valorização dos resíduos praticados.
As taxas de recuperação de aproximadamente 75% de resíduos urbanos,
80% dos resíduos comerciais e 90% de resíduos da construção, são uma prova da
moderna gestão dos resíduos.
Segundo o Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and
Nuclear Safety in Germany, a economia de combustíveis fósseis, devido a medidas
de valorização dos resíduos é oito vezes maior hoje do que em 1990. Na Alemanha,
a gestão dos resíduos é baseada na lei européia, na lei federal alemã, nas leis
regionais e estatutos da autoridade local de serviços de gestão de resíduos. (BMU,
2009)
Segundo BORNER e KLOPPING, (2003), até a década de 1970, o único tipo
de eliminação dos resíduos na Alemanha era o depósito em aterros sanitários. A
partir de 1972 até 1986, a Alemanha passou pela primeira fase de mudança deste
cenário. Mais tarde, foi aprovada a lei de eliminação de resíduos cujo objetivo é a
organização dos depósitos ilegais de resíduos bem como a determinação de
competência e responsabilidades nas atividades de deposição dos resíduos.
A primeira lei alemã para gestão dos resíduos foi posta em vigor em 1972, a
fim de evitar graves riscos ambientais a partir da disposição em aterros ou outras
atividades de destinação final. Até 1990, a coleta seletiva funcionou positivamente e
nesse momento surgiu a idéia de incorporar à legislação a responsabilidade das
indústrias produtoras pelo descarte dos materiais por elas produzidos.
A primeira portaria a entrar em vigor foi para embalagem: Packaging
Ordinance em dezembro de 1991. Esta portaria foi alterada em 1998 e em 1999
integrou toda experiência com o desenvolvimento de tecnologias e sistemas de
reciclagem de embalagens até o momento na Alemanha. Algumas das idéias por
trás dessa medida foram:
Princípio do poluidor-pagador: as empresas produtoras de materiais para
embalagem foram consideradas responsáveis pela coleta e disposição
final dos mesmos.
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Devolução de determinadas embalagens nos pontos de venda em
parceria com o sistema de reembolso dessas embalagens usadas.
Estabelecimento de um período de transição e adaptação de 4 anos,
entre 1991 e 1995. Após esse período metas e quotas foram
estabelecidas e fiscalizadas, como a garantia do recolhimento de no
mínimo 72% das embalagens para bebidas.

A partir da imposição dessas leis, foi criada a organização Dual System
Deutschland (Sistema Dual Alemão - DSD), uma organização sem fins lucrativos,
formada pela fusão de empresas de reciclagem para recolher e processar os
materiais de embalagem separadamente no lugar da gestão dos resíduos sólidos
urbanos municipais. Esse sistema integrou a maior parte dos esforços desenvolvidos
pelos municípios para coletar materiais recicláveis e, assim, colocá-los sob uma
nova organização. (SASSE, 2001)
A organização do DSD licenciou a logo Der Grüne Punkt (o Ponto Verde). Os
fabricantes de embalagens devem pagar uma taxa de licença (calculado de acordo
com o seu peso e tamanho) para poder imprimir o selo nos seus produtos. Apenas
as embalagens com esse selo podem ser recolhidas e recicladas pela organização
do Dual System.
Esse sistema não lida com a coleta, a triagem e a reciclagem dos materiais,
mas sim com a contratação de empresas para realizar essas tarefas, que são pagas
com uma ―taxa de licença‖ para garantir o fluxo dos materiais recicláveis.
Algumas organizações foram criadas, como a Organização Alemã para
Reciclagem de Plástico (em inglês German Organization for Plastics Recycling), para
organizar a indústria de reciclagem dos materiais já separados. A Organization for
Plastics Recycling é responsável por toda a reciclagem do material plástico recolhido
que está dentro da sua quota estabelecida pelo Packaging Ordinance.
Essa medida não só garantiu a coleta e disposição final dos resíduos, mas
como estimulou os fabricantes a repensarem nas suas embalagens, reduzindo a
quantidade de matéria-prima utilizada para embalar determinados produtos.
(SALLES, 2009, p.35)
Em 1986, o Parlamento alemão aprovou a lei de Prevenção e Eliminação de
Resíduos com o objetivo de minimizar essa produção e melhorar os índices de
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reciclagem. A criação desta,deu origem a leis complementares e determinações
legais a respeito de embalagens, tratamento de óleos usados, etc.
Em 1996, foi introduzida a KrW - Kreislaufwirtschaft, ou Closed Subtance
Cycle and Waste Management Act. Esta lei definiu a responsabilidade de produtor
pelos resíduos. Seus objetivo principal é a reciclagem para minimizar o uso de
recursos por unidade de produto. A lei menciona a promoção de ciclos de produção
complementares entre diferentes empresas, dentro dos conceitos de produção mais
limpa (P+L) e exige que a concepção dos produtos considere sua destinação final
futura, isto é, que sejam criados à luz das alternativas de reutilização e reciclagem. A
figura 5 apresenta de forma esquemática a determinação da Kreislaufwirtschaft.

Figura 5 - Ciclo de vida de produtos, tratamento e disposição
Fonte: BMU, 2006
Legenda:
Trade: Comércio
Consumer: Consumidor
Production: Produção
Internal Recovery: Recuperação interna
Waste recovery: Recuperação de resíduos
Waste disposal: Disposição de resíduos
Residual Waste: Resíduos sem recuperação
Target: Alvo, meta
Municipal Waste: Resíduos Urbanos
Production waste: resíduos de produção
Recoverable materials: Materiais recuperáveis
Products: Produtos
Residues: Resíduos
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Desta forma, os produtores passaram a compartilhar a responsabilidade pela
eliminação dos resíduos de uma forma geral. A responsabilidade do produto significa
que, antes da produção ter sido iniciada, o fabricante deve determinar as alternativas
de eliminação dos produtos no momento do descarte, as possibilidades de
reutilização e reciclagem após seu uso (BORNER e KLOPPING, 2003).
A deposição de resíduos sólidos urbanos (Municipal Waste) sem tratamento
na Alemanha cessou em 01 de junho de 2005 (Figura 6). Isso ocorreu no mesmo
horário em todo o país - tal como exigido pelas Instruções Técnicas sobre Resíduos,
Technische Anleitung Siedlungsabfall (TASI), e Abfallablagerungsverordnung).

Figura 6 - Esquema de destinação de resíduos orgânicos após 2005 na Alemanha
Fonte: BMU, 2009
Legenda:
RESTMÜLL = Residuos sem reutilização
Mechanisch-Biologische Behandlung = Tratamento mecânico-biológico
Abfallverbrennung = Incineração
Deponie = Aterro

Após um ano da ordenação da TASI, em 1 de junho de 2006, o Ministério
Alemão do Meio Ambiente divulgou o relatório “Municipal solid waste management in
Germany‖ que apresentou dados históricos relacionados e os resultados do primeiro
ano de aplicação da lei.
Na Alemanha, a aprovação das instalações de eliminação de resíduos, tais
como unidades de incineração, não está sujeita à KrW-/AbfG , mas à Lei Federal de
Controle de Poluição.
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7.2.1 Papéis e responsabilidades
A aplicação da lei resíduos na Alemanha é basicamente uma tarefa dos
estados. As atividades de capacitação, educação, formação e sensibilização são
realizadas em nível federal, estadual e na comunidade. Organizações não
governamentais, setor privado e sindicatos desempenham um papel ativo na
definição da integração entre preocupações ambientais e negócios envolvendo a
gestão dos resíduos (BMU, 2009).
Todos os resíduos provenientes de residências particulares e outros
geradores devem ser deixados sob responsabilidade de instituições autorizadas pelo
governo e para o serviço de destinação, taxas são pagas.

7.2.2 Evolução da gestão de resíduos urbanos na Alemanha
Os resíduos sólidos urbanos na Alemanha são denominados Municipal Waste
e compreendem resíduos provenientes de residências e resíduos produzidos pela
indústria e comércio e que possuam características similares aos domésticos.
Fazem parte dos resíduos sólidos urbanos, resíduos biodegradáveis, resíduos
volumosos (ex. eletrodomésticos e móveis obsoletos) e recicláveis como metais,
vidro e papel.
O perfil da geração de resíduos na Alemanha mudou significativamente desde
1990. Em 2006, do total de resíduos gerados no país, cerca de 340 milhões de
toneladas produzidos por ano, os resíduos sólidos urbanos correspondiam a mais de
45,5 milhões. Destes, quase 43 milhões, eram resíduos domésticos ou comerciais
(de características similares aos domésticos). Os gráficos 3 e 4, mostram a queda da
geração de lixo por habitante, 1,59 kg/ dia em movimento complementar ao aumento
dos índices de reaproveitamento e reciclagem que por sua vez, aumentaram
significativamente, especialmente em virtude da separação de recicláveis. (BMU,
2009)
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Gráfico 3 - Geração de resíduos por habitante/ano na Alemanha
Fonte: BMU, 2009
Legenda:
Waste Intensity: Intensidade de resíduos
In kg per inhabitant: Em kg por habitante
Municipal Waste Partly: Parcial de resíduos urbanos
Household waste: Resíduos domésticos

Gráfico 4 - Evolução da geração de resíduos sólidos urbanos na Alemanha
Fonte: BMU, 2006
Legenda:
Municipal Waste: Resíduos urbanos
In Milion tonnes: Em milhares de toneladas
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Quadro 2 - Geração de resíduos municipais na Alemanha (2000 a 2004):
Fonte: BMU, 2006
Legenda:
Municipal solid waste: Resíduos sólidos urbanos
Total domestic waste: Total de resíduos domésticos
Total other MSW: Total de outros resíduos sólidos urbanos

Figura 7 - Composição dos Resíduos Urbanos na Alemanha em 2006
Fonte: BMU, 2006
Papier = Papel
Metalle = Metal
Glas = Vidro
Bioabfall = Resíduo orgânico
Textilien, Leder, Gummi und Verbundstoffe = Têxteis, couro, borracha e compostos
Verpackungen inkl. Kunststoff = Embalagens incluindo plásticos
Windeln = Nappies
Sperrmüll = Resíduos de grande volume
Rest = Outros
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De acordo com o Ministério Alemão de Meio Ambiente, Conservação e
Segurança Nuclear, (BMU, 2006) a proporção de recuperação de materiais a partir
dos resíduos, a qual era inferior a 15% em 1990, aumentou para mais de 50% em
2001. Em 2004, a taxa de recuperação dos resíduos municipais alcançou
aproximadamente 57% e em 2007, alcançou os 62% de recuperação no lixo
doméstico (figura 12). A alta nas taxas foi particularmente alcançada através da
separação de resíduos de vidros, papéis, papelão, e embalagens dos demais
resíduos orgânicos.Tal evolução pode ser constatada na figura 8:

Figura 8 - Evolução dos índices de reciclagem no lixo doméstico
Fonte: BMU, 2009
Legenda:
More recyclables than residues in 2007: Mais recicláveis que resíduos em 2007

Os índices de recuperação dos resíduos da Alemanha são os mais altos do
mundo e mostram como a indústria de reciclagem pode contribuir para uma
economia sustentável baseada na redução do uso de matérias-primas e energia. Os
resíduos orgânicos tem sempre que ser submetidos a tratamento mecânico-biológico
ou térmico para tornarem-se inertes, contribuindo assim para reduzir a geração de
chorume e gases provenientes do lixo. Desde Junho de 2005, já não é permitida a
disposição de resíduos orgânicos em aterros sem tratamento prévio. Os processo de
incineração estão sujeitos à normas de qualidade do ar rigorosas.
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Segundo Sasse (2001),a política de reciclagem foi instituída com o apoio da
população para que pudesse funcionar adequadamente. Cada residência teria de
separar seu lixo dentro de recipientes, latas ou sacos corretos.
Nas cidades alemãs, existem pontos de coleta separados para vidro, papel,
metal, lixo orgânico, plástico e embalagem, e para qualquer tipo de ―lixo especial‖,
como óleo, pilhas, tintas, materiais químicos, aparelhos de TV, geladeiras e assim
por diante. Um ―calendário de coleta‖ impresso pelas prefeituras, mostra o tipo de
lixo que será coletado e a data em que a coleta será feita.
Vidro – Foram instalados sistemas de depósito para garrafas de vidro. Água
mineral, sucos de frutas, cervejas e leite são distribuídos em garrafas de vidro com
um depósito. Se as garrafas forem devolvidas, o consumidor recebe de volta o
depósito como crédito para compra do novo produto. As garrafas são limpas e
reutilizadas até 20 vezes. Nos últimos anos, esse sistema também passou a
funcionar para as garrafas de PET (polietileno). Geralmente esse sistema funciona
bem e tem se mostrado economicamente eficaz.
Para os recipientes que não têm um sistema de depósito existem latas
especiais nas ruas com divisões para vidro branco, verde e marrom.
Papel – A maioria das residências recebe gratuitamente latas especiais para
papéis, recolhidas segundo o calendário da concessionária responsável pela coleta.
O papel reciclado, feito a partir dessa coleta, pode ser comprado em papelarias e
seu uso tem sido cada vez mais difundido na Alemanha. Também usado
freqüentemente, para embalagens de papel.
Lixo orgânico – Se possível, ele pode ser usado no jardim, como composto,
ou, se a residência não tiver jardim, latas para lixo orgânico podem ser adquiridas
para a sua coleta e disposição.
“Lixo especial” – Na Alemanha, pilhas e baterias, óleos usados e lâmpadas
são classificados como lixo especial. Este lixo é coletado em postos específicos. As
pilhas são recebidas de volta na maioria das repartições públicas e em muitas lojas.
O óleo velho é recebido nos postos de gasolina. A lavagem de carros só é permitida
nos postos de gasolina, porque eles têm um sistema de coleta da água de lavagem,
que contém óleo, de modo a impedir a contaminação dos lençóis de água.
Embalagens – Um saco amarelo é fornecido pela prefeitura para deposição
de todos os outros materiais que não sejam vidro ou papel (os sacos amarelos são
explicados mais adiante no texto). O preço para a reciclagem já está embutido no
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preço normal dos produtos na loja. Os sacos amarelos são distribuídos para as
residências uma vez por ano.
O lixo restante vai para a lata de lixo normal. No entanto, não sobra quase
nenhum despejo. Para os consumidores alemães, a mudança mais óbvia nos
últimos anos foi que tiveram de organizar seis caixas diferentes em casa para coletar
os diversos materiais. No começo, houve dificuldade de mudar o comportamento
diário, porque as pessoas precisavam aprender a pensar no lixo, a decidir em que
caixa deveriam colocar cada tipo de material.
Em 2001, os resultados mostram que as famílias (93%) participam com maior
envolvimento que os solteiros (84%). Uma possível razão seria que os membros da
família, por viverem em grupo, influenciam o comportamento uns dos outros. Há
evidências desse tipo de comportamento apontando que os ambientes físicos e as
estruturas sociais facilitadoras da troca social e do estabelecimento de normas
sociais têm maior aceitação das regras de reciclagem do que atitudes individuais
relacionadas à proteção ambiental (SASSE, 2001).
Até 2020 todos os resíduos urbanos na Alemanha deverão ser recuperados
uma vez que a alternativa de disposição em solo serão praticamente abolidas.
Segundo o ministério do meio ambiente alemão, para atingir essa meta, novas
tecnologias deverão ser desenvolvidas para que se possa reaproveitar materiais que
não precisam ser depostos, mas, reciclados (BMU, 2006).

Gráfico 5. Meta de disposição dos resíduos municipais em 2020

Fonte: BMU, 2009
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O histórico alemão da gestão dos resíduos é vasto, bem sucedido e traz
lições importantes para países que estão em fase de implantação de processos de
gestão como é o caso do Brasil. A seguir, analisaremos o histórico da gestão de
resíduos no Brasil.
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8

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO BRASIL

8.1. Evolução da legislação ambiental brasileira
No Brasil, a preocupação ambiental começou a consolidar-se em políticas
públicas na década de 30. A primeira reunião nacional para discutir políticas de
proteção ao ―patrimônio natural‖, liderada por cientistas, jornalistas e políticos no Rio
de Janeiro, organizando-se a Sociedade dos Amigos das Árvores, foi em 1933. Esse
movimento foi iniciado pelas preocupações crescentes com o desmatamento da
floresta da Tijuca nesse Estado e com o desmatamento da floresta de araucárias no
Paraná. Como resultado, geraram-se subsídios para o mais importante marco
regulatório ambiental no Brasil, o Código Florestal, promulgado em 1934, seguido do
o estabelecimento de parques nacionais a partir de 1937. Vale ressaltar que outras
legislações de cunho ambiental, como o Código de Águas, também surgiram nessa
década.
Em 1958, criou-se o primeiro órgão ambientalista brasileiro, a Fundação
Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN), no Rio de Janeiro. Na década
de 70, o então Presidente da República General Emílio Garrastazu Médici assina o
decreto 73.030/73 criando a SEMA (Secretaria Especial do Meio Ambiente), que, por
mais de uma década, foi liderada pelo biólogo Paulo Nogueira Neto. Este se
destacou por chamar a atenção à discussão sobre poluição e desmatamento, no
mesmo período em que o governo incentivava a colonização da Amazônia e a
construção civil nas principais cidades brasileiras. Nogueira Neto estimulou a
descentralização das políticas ambientais, criando estímulos à organização de
órgãos ambientais nos estados; e conduziu a formulação da Política Nacional de
Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que deu origem ao
SISNAMA), introduzindo no país áreas de proteção ambiental e estações ecológicas.
Ressalta-se ainda sua participação na elaboração do Relatório Brundtland,
formulando o conceito de desenvolvimento sustentável (ALMEIDA, 2002).
Em 1985, foi criado o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) com
representação ministerial e não-governamental. O primeiro ato do CONAMA foi
estabelecer normas para a preparação de relatórios de impacto ambiental (RIMA)
(MAY, 1995), os quais foram introduzidos no país, juntamente com as audiências
públicas para análise de empreendimentos com potencial efeito sobre o meio
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ambiente, pela Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA). Os
Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e os Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA)
foram regulamentados, de fato, em 1986, funcionando como mecanismos de gestão
ambiental que põem em colaboração o poder público e a empresa privada
(ALMEIDA, 2002).
A seguir é apresentado Tabela 1 mostrando a evolução da legislação
ambiental brasileira.
ANO
1934

1965
1973
1981

LEGISLAÇÃO
Decreto nº 23.793, de
23 de Janeiro
Decreto nº 24.643, de
10 de julho
Lei nº 4.771, de 15 de
Setembro
Decreto nº 73.030, de
30 de outubro
Lei nº 6.938, de 31 de
agosto
Lei nº 7.735, de 22 de
fevereiro

1989
Lei nº 7.797, de 10 de
julho
Medida Provisória nº
150, de 15 de março
1990

Decreto nº 99.274, de
6 de junho

1997

Lei nº 9.433, de 8 de
janeiro

1998

Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro

2000

Decreto nº 3.524, de
26 de junho

2000

Lei nº 9.984, de 17 de
julho
Decreto nº 4.297, de
10 de julho

2002
Decreto nº 4.339, de
22 de
agosto

DESCRIÇÃO
Aprova o Código Florestal
Decreta o Código de Águas
Novo Código Florestal
Cria a Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA
(Ministério do Interior).
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
constitui o SISNAMA e o CONAMA
Cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (a
SUDHEVEA, IBDF, SUDEPE e SEMA foram transferidos
para o IBAMA)
Cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente
(FNMA)
Cria a SEMAM/PR (Secretaria do Meio Ambiente da
Presidência da República)
Regulamenta a Lei nº 6.902/1981 e a Lei n º 6.938/1981,
dispondo sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas
de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente.
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente
Regulamenta a Lei nº 7.797, de 10/07/89, que cria o Fundo
Nacional do Meio Ambiente e dá outras providências.
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas ANA, entidade federal de implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos
Regulamenta o art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.938/1981,
estabelecendo critérios para o Zoneamento EcológicoEconômico do Brasil ZEE, e dá outras providências
Institui princípios e diretrizes para a Política Nacional da
Biodiversidade
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2003

Lei nº 10.650, de 16
de abril
Decreto de 03 de
fevereiro

2004

Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações
existentes nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA
Cria a Comissão de Políticas de Desenvolvimento
Sustentável e da Agenda 21Brasileira, e dá outras
providências

Decreto nº 5.300, de
07 de
dezembro
Decreto nº 5.445, de
2005
12 de maio

Dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e
estabelece critérios de gestão da orla marítima, e dá outras
providências
Promulga o Protocolo de Quioto à Convenção - Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima
Altera e acresce dispositivos ao decreto n.º 3.420/2000, que
2006 Decreto 5.794/2006 de
dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Florestas 05 de junho de 2006
PNF
Regulamenta o art. 21 da lei nº 9.985/2000que dispõe sobre
Decreto 5.746/2006 de
o Sistema Nacional de Unidades
05 de abril de 2006
de Conservação da natureza
Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a
Lei 11.284/2006 de 02 produção sustentável, institui serviço florestal brasileiro
de março de 2006
(SFB); cria Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal
(FNDF)
Decreto 6.041/2007,
de 08 de fevereiro de
Institui a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, cria
2007
Comitê Nacional de Biotecnologia e dá outras providências
2007
Decreto 6.040/2007,
de 07 de fevereiro de
2007

Institui a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos povos e comunidades
tradicionais

Quadro 3 - Resumo do histórico institucional do Ministério do Meio Ambiente. Brasil. 19342008.
Fonte: Adaptado de MMA, 2008

8.2. Legislação de resíduos sólidos no Brasil
A legislação brasileira, no que concerne ao meio ambiente em especial, é rica
e moderna. Segue com disciplina os preceitos e diretrizes das conferências e das
cartas de intenção tais como definidas em encontros internacionais como a Agenda
21. Apesar desse reconhecimento, a legislação sobre Resíduos Sólidos foi recém
aprovada e publicada. O trâmite estendeu-se desde 1991, data do primeiro projeto
sobre o tema, o PL nº 203/91 que dispunha, originalmente, apenas sobre
acondicionamento, coleta, tratamento, transporte e destinação dos resíduos de
serviços de saúde. Apensados nesta origem estavam mais de 100 outros projetos
que versam sobre o mesmo tema.
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Desde então, o projeto se tornou algo muito mais abrangente e seguiu rumo
ao estabelecimento de uma Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse caminho
começou a ser traçado em 1998, quando foi montado o Grupo de Trabalho no
âmbito do Conselho Nacional de Meio Ambiente-CONAMA, do qual fizeram parte
representantes das três esferas de governo e da sociedade civil, resultando na
Proposição CONAMA nº 259, de 30 de junho de 1999, intitulada ―Diretrizes Técnicas
para a Gestão de Resíduos Sólidos‖. Apesar de ter sido aprovada pelo Plenário do
CONAMA, a proposição não foi publicada e não entrou em vigor. O passo seguinte,
aparentemente decisivo, aconteceu em 2001, quando a Câmara dos Deputados
criou e implementou a ―Comissão Especial da Política Nacional de Resíduos‖ que
tinha como trabalho principal a análise e a extração de um documento substitutivo
único e sólido a partir dos vários projetos apensados ao Projeto de Lei nº 203/91. A
legislatura se encerrou e o encaminhamento não foi feito. Durante o ano de 2004, o
Ministério do Meio Ambiente trabalhou na confecção de uma proposta de texto para
a regulamentação da questão dos resíduos sólidos no país. O CONAMA realizou em
agosto do mesmo ano, o seminário ―Contribuições à Política Nacional de Resíduos
Sólidos ‖, visando a coleta de sugestões e contribuições para a elaboração de uma
nova proposta de projeto de lei.
Finalmente, no início de 2005, foi criado um grupo interno na Secretaria de
Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos do Ministério do Meio Ambiente
para consolidar e sistematizar as contribuições do Seminário CONAMA, os
anteprojetos de lei existentes no Congresso Nacional e as contribuições dos
diversos atores envolvidos na gestão de resíduos sólidos. Como resultado dessa
consolidação foi elaborada a proposta que foi encaminhada como um anteprojeto de
lei de ―Política Nacional de Resíduos Sólidos‖. Em 2006, o PL 203/91 teve relatório
favorável aprovado pela Comissão Especial sob re Resíduos Sólidos, criada para
dar encaminhamento ao projeto. Posteriormente, no entanto, o projeto foi arquivado
no Congresso, depois de uma manobra política que tentou incluir na lei autorização
para que o Brasil importasse pneus usados.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então, enviou à Câmara dos
Deputados no dia 06/09/2007 o Projeto de Lei que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos. Recém aprovada pela Câmara e Senado Federal, em 02/08/2010,
a Lei 12.305/ 10 insitutui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
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No Brasil a temática dos resíduos urbanos está ligada às questões de
Saneamento Básico. Segundo o Ministério das Cidades (2010):
―Sempre se tomando como conceito de Saneamento Básico
o
conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações
operacionais
que atendam às necessidades,
entre outras, de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, que encerram um sistema resultante das
atividades de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação
final do lixo doméstico ou o originário da varrição e limpeza em
logradouros e vias públicas, onde temos incluídas as
operações
de varrição, remoção de areia, podas, entre
outras. Trata-se de
serviço e responsabilidade pública,
ante a universalidade de
acesso que deve propiciar, e da relevância que a maior ou menor
eficácia que apresente
repercuta na população, principalmente
nos seus aspectos ambientais e de preservação da saúde‖
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010, p. 512-513)

Há ainda outras legislações que versam sobre a temática dos resíduos
sólidos. A Lei Nacional de Saneamento Básico, 11.445/07 dá diretrizes a respeito da
elaboração dos planos de gerenciamento de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos e cria o arcabouço legal para o desenvolvimento de mecanismos de
regulação e cobrança através de tarifas e preços públicos.
Temos ainda 8 resoluções do CONAMA a serem destacadas conforme a
tabela 2:
Tabela 2 - Resoluções CONAMA acerca de resíduos sólidos
Resolução
CONAMA nº
006/1991
Resolução
CONAMA nº
005/1993
Resolução
CONAMA nº 257
/1999
Resolução
CONAMA nº
283/2001
Resolução
CONAMA
nº275/2001
Resolução
CONAMA nº
313/2002
Resolução

Dispõe sobre a incineração de resíduos sólidos provenientes de
estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos;
Estabelece definições, classificação e procedimentos mínimos para o
gerenciamento de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde,
portos e aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários;
Dispõe sobre o descarte e o gerenciamento adequados de pilhas e
baterias usadas, no que tange à coleta, reutilização, reciclagem,
tratamento ou disposição final.
Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos
serviços de saúde;
Estabelece o código de cores para a coleta seletiva;

Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais;
Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental de sistemas de disposição
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CONAMA nº
308/2002
Resolução
CONAMA nº
316/ 2002

final dos resíduos sólidos em municípios de pequeno porte;
Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de
sistemas de tratamento térmico de resíduos;

Fonte: Adaptado de CONAMA, 2010

8.2.1 A Política Nacional de Resíduos Sólidos
O quadro brasileiro da produção e da gestão de resíduos sólidos mostra que
apesar de alguns avanços importantes nos índices de coleta dos resíduos sólidos
domiciliares, a situação de crescimento da produção do lixo e o tratamento
inadequado na maioria dos municípios, ainda são preocupantes assim como a
situação dos baixíssimos índices de tratamento dos resíduos de serviços de saúde,
industriais e da construção civil (JACOBI e BESEN, 2006).
Esta situação se deve, em parte, à ausência de uma Política Nacional que
responsabilize estados e municípios pela gestão de seus resíduos bem como
distribua entre as unidades federativas, recursos destinados a esse fim.
A recém aprovada Política Nacional de Resíduos Sólidos, reúne conceitos e
princípios de gestão de resíduos sólidos como a responsabilidade compartilhada,
gestão integrada, inventário, ciclo de vida dos produtos e disposição final
ambientalmente adequada. Prevê ainda que os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes terão que investir para colocar no mercado materiais
recicláveis e que gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível.
Entre as principais diretrizes estão:
Implementação de medidas para receber pilhas e baterias, óleos, pneus e
eletroeletrônicos após seu consumo: o processo de recolhimento, desmontagem,
reciclagem e destinação final serão de responsabilidade de fabricantes podendo
estes atuar através de parcerias com cooperativas e/ ou empresas de limpeza
urbana.
Responsabilização

dos

serviços

públicos

de

limpeza

urbana

pelo

gerenciamento de materiais recicláveis descartados: para isto, o Poder Público
deverá estabelecer a coleta seletiva e sistemas de compostagem como elementos
complementares à destinação final em aterros sanitários.
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Obrigatoriedade da elaboração de planos de gestão de resíduos nos níveis
nacional, estadual e municipal: tal diretriz contribuirá para a formação de uma ampla
base de informações sobre o tema no Brasil. A partir dos dados disponíveis, será
possível estabelecer metas e avaliar o desempenho da gestão de estados e
municípios.
Instituição da responsabilidade compartilhada e visão de ciclo de vida dos
produtos: cada integrante da cadeia produtiva – fabricantes, importadores,
distribuidores, comerciantes e até os consumidores – ficará responsável, junto com
os titulares dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, pelo
ciclo de vida completo dos produtos, que vai desde a obtenção de matérias-primas e
insumos, passando pelo processo produtivo, pelo consumo até a disposição final.
No que se refere à temática dos Resíduos Sólidos Urbanos, a Política
Nacional de Resíduos será de suma importância quando observada sua orientação
para minimização de resíduos (através da responsabilidade compartilhada) bem
como no pós-consumo, as técnicas de valorização de resíduos - reaproveitamento
energético, compostagem e da minimização de resíduos dispostos em solo
inadequadamente, especialmente em lixões, destino de maior parte do lixo urbano
brasileiro. Um dos mais importantes instrumentos da PNRS será a adoção dos
planos de gerenciamento de resíduos por parte de estados e municípios como forma
de garantir o repasse de recursos da união para ações de gerenciamento de
resíduos sólidos.

8.3 A função dos governos estaduais e limitações das esferas governamentais
na gestão dos resíduos sólidos no Brasil
Segundo o artigo 24 da Constituição Federal de 1988 é de competência da
União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre produção e consumo;
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição; proteção ao patrimônio artístico, histórico, estético,
turístico e paisagístico; responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico; educação, cultura, ensino; e proteção e defesa a saúde.
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Os incisos I e II do artigo 30 da C.F estabelece que cabe ao Poder Público
Municipal legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação
estadual e federal no que couber.
Quanto às competências administrativas, a de natureza comum é quanto aos
atos de gerir, fiscalizar ou aplicar sanções são exercidos pelos entes federados
igualmente, porém cada um na sua esfera de atuação. Quando a competência é
exclusiva apenas um ente federado exerce a competência administrativa (OGATA,
2005).
Segundo o artigo 23 da Constituição Federal de 1988 é de competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio
ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas,
a fauna e a flora; promover programas de melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico entre outros.
E no artigo 30, determina que cabe aos municípios organizar e prestar,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local.
O arcabouço de leis, regulamentos e procedimentos para tratar do lixo é
definido nas três esferas de governo, porém particularizando algumas atribuições.
Há uma preponderância de atuação dos municípios respondendo pelos serviços de
limpeza pública, os estados pelo licenciamento e pela fiscalização ambiental dos
empreendimentos de tratamento e disposição final dos resíduos e a União na
definição de normas gerais (CAMPINAS, 2006).
Em acordo com o exposto no parágrafo acima, Lima (2001) coloca que o
arranjo institucional brasileiro reserva ao Governo Federal a responsabilidade pela
elaboração de Leis e de atuar como agente coordenador e executor da política
nacional de resíduos sólidos com função normativa, de articulador institucional e de
fiscalizador; ao Estado caberia atuar por meio do seu órgão ambiental como agente
regulador de normas e decretos; e ao município caberia elaborar e implementar um
plano para os resíduos sólidos urbanos e gerenciar os serviços de limpeza pública
orientando-se pelo mesmo.
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8.4. Legislação de resíduos nos Estados Brasileiros
Os estados vêm demonstrando autonomia na criação de políticas de resíduos
urbanos, independente da existência de uma legislação nacional:
"Se a Política Nacional de Resíduos Sólidos segue sua via crucis no
Congresso Nacional em intermináveis trâmites legislativos, o mesmo
não se pode dizer das políticas estaduais. Nesta seara, as unidades
federativas estão bem avançadas e redigiram suas próprias diretrizes
antes mesmo que as diretrizes gerais fossem ditadas pela União‖
(CUPERTINO, 2008, p.5)

Nesta seara, as unidades federativas estão bem avançadas e redigiram suas
próprias diretrizes antes mesmo que as diretrizes gerais fossem ditadas pela União .
São Paulo, neste processo, está na vanguarda. Sua Política Estadual data de 16 de
março de 2006, por meio da Lei nº 12.300.
Até 2008, havia 7 Estados que já possuíam suas Políticas Estaduais de
Resíduos Sólidos. Neste mesmo ano, 11 estavam em fase de implementação:
- Rio de Janeiro – Lei 4.191/2003 – Dispõe sobre a Política Estadual de
Resíduos Sólidos.
- Pernambuco – Lei 12.008/2001 – Dispõe sobre a Política Estadual de
Resíduos Sólidos.
- Santa Catarina – Lei 13.557/2003 – Dispõe sobre a Política Estadual de
Resíduos Sólidos e adota outras providências.
- Ceará – Lei 13.103/2001 – Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos
Sólidos e dá providências correlatas.
- Mato Grosso – Lei 7.862/2002 – Dispõe sobre a Política Estadual de
Resíduos Sólidos e dá outras providências.
- Goiás – Lei 14.248/2002 – Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e
define princípios e diretrizes.
Outros Estados encontram-se em vias de implementação. A grande
quantidade de Estados que já possuem uma legislação versando sobre política de
resíduos sólidos tem uma justificativa. O Governo Federal, por meio do Programa
Nacional de Meio Ambiente II,7

7

O Programa Nacional do Meio Ambiente II - PNMA II atua na melhoria da qualidade ambiental em
todo o País, através do incentivo à gestão integrada dos recursos naturais e do fortalecimento das
instituições que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.
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colocou, como critério de elegibilidade para que os Estados pudessem
integrar o Programa, a existência de uma Política de Resíduos Sólidos no âmbito
estadual.
Firmou-se, assim, uma seminal plataforma de incentivo ao desenvolvimento
de políticas estaduais para resíduos. Daí o porquê dos Estados terem suas
legislações próprias sobre resíduos, mesmo que em âmbito federal esta ainda
encontre dificuldades para ser concluída. No começo da década de 90, no entanto,
alguns Estados já haviam editado lei acerca de resíduos sólidos (Figura 9), embora
não fossem Políticas propriamente, como, por exemplo, a Lei 9.921/93, que dispõe
sobre a Gestão de Resíduos Sólidos no estado do Rio Grande do Sul.
(CUPERTINO, 2008)

Figura 9 - Leis e Políticas de resíduos sólidos no Brasil em 2008
Fonte: Adaptado de MMA, 2008
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8.5 Dados resíduos no Brasil
O Brasil ocupa uma área de 8.514.876,60 Km² e alcança o século XXI com a
população estimada em 170 milhões de habitantes e com uma taxa de crescimento
demográfico em torno de 1,4 por cento ao ano o que levará o País a atingir o valor
de 211 milhões em 2020, representando grande aumento na geração de resíduos
urbanos.
Em 2009, o Brasil possuía 5.565 municípios. Em um país de dimensões
continentais, as diferenças regionais são marcantes, os usos e costumes e o grau de
desenvolvimento são alguns dos fatores de diferenciação que precisam ser levados
em consideração na condução de qualquer projeto nos mais diferentes setores da
economia e da sociedade.
No setor de resíduos sólidos, as condições e as características de cada
localidade

têm

implicações

diretas

no

dimensionamento

dos

serviços

e

equacionamento das soluções. As medidas mais indicadas para o manejo dos
resíduos e o sucesso das mesmas dependem diretamente do atendimento das
peculiaridades de cada município e dos fatores locais de influência.(ABRELPE,
2009).
O Plano Nacional do Saneamento Básico, PNSB, é o maior levantamento de
informações de saneamento do país. Em 2008, foram pesquisadas 5.564 cidades,
100%

dos

municípios

brasileiros.

Outros

levantamentos

com

amostras

significativamente menores, entre eles estão o SNIS (Serviço Nacional de
Informações em Saneamento) que em 2005 convidou 270 municípios ao
questionário sobre informações sobre água, esgoto e resíduos sólidos; a pesquisa
CICLOSOFT8

produzida pelo CEMPRE e o Panorama de Resíduos Sólidos da

ABRELPE, este último em 2009 com 364 municípios pesquisados e cujos resultados
foi extrapolados através de modelos matemáticos para os 5.565 municípios
brasileiros.
O recém publicado Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB) 2008,
permitiu constatar evolução nos dados do saneamento básico do país com relação à
publicação anterior, do ano 2000. Dados de 2008, apontam que, 100% dos

8

pesquisa realizada pelo CEMPRE, reúne informações sobre os programas de coleta seletiva
desenvolvidos por prefeituras, apresentando dados sobre composição do lixo, custos de operação,
participação de cooperativas de catadores e parcela de população atendida).
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municípios pesquisados possuem manejo9 de seus resíduos sólidos urbanos, o que
não caracteriza tratamento e destinação final adequados a esses resíduos.
Segundo dados do IBGE, no ano de 2000, o Brasil, produzia diariamente
cerca de 241.614 toneladas de resíduos sólidos. Em 2008, a pesquisa apurou que,
do total de municípios brasileiros, 50,8% utilizavam lixões para dispor seus resíduos,
22,5% utilizavam aterros controlados e 27,7 destinam seus resíduos de forma
considerada adequada em aterros sanitários. (Figura 10 e 11). No PNSB 2000,
outras alternativas de tratamento e disposição como incineração ou compostagem
correspondiam em 2000 a 1,76% e 3,86% respectivamente do total de lixo gerado
no país. No PNSB 2008, essas alternativas não foram citadas.

Figura 10 - Destino final dos resíduos sólidos no Brasil
Fonte: IBGE/PNSB/ 2008

O PNSB 2008 define ―manejo de resíduos sólidos‖ como os serviços de coleta, limpeza pública e
destinação final dos resíduos
9
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Figura 11 - Destinação final dos resíduos domiciliares e/ou públicos
Fonte: IBGE/PNSB/ 2008

Em 2000, 451 municípios brasileiros realizavam programas de coleta seletiva.
Em 2008, foram 994 os municípios que declaram possuir programas de coleta
seletiva. Apesar do avanço, ainda menos de 20 por cento dos municípios brasileiros
realizam coleta seletiva e reciclagem (PNSB, 2000; PNSB,2008).
Outro fator a ser mencionado é a abrangência da coleta seletiva nestes
municípios. Em 2000, grande parte dos 437 declarou que a coleta seletiva não é
realizada em todo o município, mas por vezes apenas em partes das cidades o que
diagnostica que a coleta seletiva não é prática de gestão de parte dos municípios.
(Figura 10). Este dado não aparece na pesquisa de 2008.

Figura 10 - Municípios com coleta seletiva e abrangência
Fonte: IBGE/PNSB/ 2000

Já a pesquisa CICLOSOFT (2008) menciona que, 26 milhões de brasileiros
possuem acesso a programas de coleta seletiva dentro do universo de 170 milhões
o que permite afirmar, que,menos de 15 por cento da população participa separando
recicláveis. Estas 26 milhões de pessoas residem em 405 municípios brasileiros,
menos de 10% do total brasileiro. (CEMPRE, 2010)
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Dados do PNSB apontam ainda um problema social relacionado ao lixo no
Brasil. Segundo o IBGE, pelo menos 24 mil pessoas que trabalham como catadores
nos lixões brasileiros, entrando em contato sem nenhuma proteção com os mais
diversos tipos de doenças e riscos à saúde. 22% dos catadores registrados na
pesquisa são crianças com menos de 14 anos e pelo menos 7.264 pessoas residem
nos lixões espalhados pelo Brasil (PNSB, 2000).
Com relação aos resíduos urbanos, o Panorama de Resíduos Sólidos
(ABRELPE, 2009), demonstra os índices de geração e participação das regiões do
país no total coletado, figura 5. A figura 6 mostra a geração per capita nas regiões
do país.

Figura 12 - Participação das regiões do país no total de RSU coletado
Fonte: ABRELPE, 2009
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Quadro 4 - Quantidade total de RSU por região do Brasil
Fonte: ABRELPE, 2009

A comparação entre os dados de 2009 e 2008 apresentados na tabela acima
revela um aumento de 6,7% no índice per capita de geração de RSU no Brasil e um
acréscimo de 7,7% na quantidade total gerada. Constatação ainda mais significativa
é a de que todas as regiões registraram evolução semelhante, com acréscimos em
seus respectivos índices. Tais constatações indicam que o aumento na geração de
RSU no Brasil é um fato concreto apontando para a necessidade de constante
ampliação das atividades ligadas à gestão destes resíduos. (ABRELPE, 2009)
A partir destes dados é possível constatar de uma forma genérica que, no
Brasil:


os resíduos não são ―valorizados‖ economicamente sendo em sua maioria
dispostos a céu aberto em solo;



alternativas de reutilização e reciclagem são mínimas;



sistemas

de

tratamento

como

compostagem

e

incineração

são

praticamente inexistentes;


a disposição em solo é predominante como sistema de disposição final,
preferencialmente em lixões;
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9
A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA CIDADE DE
FRANKFURT
O conteúdo deste capítulo foi basicamente obtido na visita ao Estado de
Hessen mais especificamente nas cidades de Frankfurt, Dreieich e Flohrsheim em
outubro de 2008. Nesta visita foram concedidas entrevistas pelas autoridades
ambientais locais de Frankfurt e Dreieich, às quais daremos o nome de
―administração pública‖, ao longo do capítulo. A visita originou rico acervo fotográfico
relacionado ao tema da gestão de resíduos e que, por sua vez, será apresentado
em anexos ao presente trabalho bem como a transcrição das entrevistas realizadas.

9.1 Breve caracterização de Frankfurt
A cidade de Frankfurt, na estrutura administrativa, é chamada Frankfurt Am
Main e é um 5 distritos independentes (Kreisfreie Städte) do Estado de Hessen. Os
demais distritos independente de Hessen são Darmstadt, Kassel, e Wiesbaden.
Frankfurt por sua vez possui 16 distritos.
Hessen é um dos 16 estados federais (Lander) da Alemanha, e fica localizado
na região central do país. A capital do estado de Hessen é Wiesbaden e a maior
cidade é Frankfurt. Situada às margens do rio Meno (Main), Frankfurt é importante
centro financeiro e de transportes da Alemanha.
O Estado de Hessen possui além dos distritos independentes, outros 21
distritos (Kreise)10 que por sua vez, estão divididos 3 regiões administrativas
(Regierungsbezirke): Kassel, Gießen e Darmstadt.
Em dezembro de 2008, a população do estado de Hessen chegava a seis
milhões e sessenta e cinco mil habitantes (STATISTIK-HESSEN, 2010). Já a região
metropolitana de Frankfurt (Frankfurt Rhein-Main) possuía um julho de 2010, dois
milhões e trezentos mil habitantes (DEMOGRAPHIA, 2010) dos quais seiscentos e
sessenta e nove mil localizavam-se na cidade de Frankfurt (STATISTIK-HESSEN,
2010).

10

Os 21 distritos do Estado de Hessen são: Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Fulda, Gießen | GroßGerau | Hersfeld-Rotenburg | Hochtaunuskreis | Kassel | Lahn-Dill | Limburg-Weilburg | Main-Kinzig |
Main-Taunus Kreis| Marburg-Biedenkopf | Odenwaldkreis | Offenbach | Rheingau-Taunus | SchwalmEder | Vogelsbergkreis | Waldeck-Frankenberg | Werra-Meißner | Wetteraukreis.
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9.2 Estrutura política da cidade de Frankfurt
Em Frankfurt, a autoridade da administração pública municipal compreende
as áreas de meio ambiente, saúde pública, esportes, planejamento urbano, uso e
ocupação do solo, empregabilidade, desenvolvimento tecnológico, entretenimento
(como livrarias), trânsito, parques e escolas.
O órgão de máxima autoridade na cidade de Frankfurt é o Conselho da
Cidade (Rat der Stadt) cujas atribuições referem-se à implementação de toda a
regulação determinada pelo Estado de Hesse. O Rat der Stadt de Frankfurt reportase à autoridade regional de Darmstadt, uma das três regiões administrativas do
Estado de Hesse.
Cada um dos 16 distritos de Frankfurt tem uma agência responsável pela
administração pública, com papel semelhante ao de uma prefeitura. A estas
agências compete a tomada de decisões sobre questões que afetam o distrito bem
como a manutenção de serviço municipal: escolas, parques, bibliotecas, assuntos
culturais, gestão ambiental etc. (METROPOLIS, 2000)11. A organização em distritos
da cidade de Frankfurt assemelha-se à das sub-prefeituras da Cidade de São Paulo.

9.3 Legislação de resíduos em Frankfurt
O serviço público de resíduos urbanos na cidade de Frankfurt am Main, é
regulado por decretos. Tais decretos contém, definições sobre locais e rotas de
coleta, além de informações sobre as taxas municipais de lixo. Os dois principais
decretos acerca da gestão de resíduos em Frankfurt são:
1) Decreto

de

Prevenção,

Reciclagem

e

Eliminação

de

Resíduos

(Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen) instituído em
2004;
2) Decreto de Cobrança de Taxas de Utilização e Eliminação de Resíduos
(Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung) instituído
em 2002.

11

www.metropolis.org/metropolis/sites/default/files/ciudades_archivos/frankfurt/070_frankfurt_eng.pdf
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9.3.1 Decreto de Cobrança de Taxas de Utilização e Eliminação de Resíduos
O Decreto da Cidade de Frankfurt am Main para Cobrança de Taxas de
Utilização de Eliminação de Resíduos está embasada no Código Municipal de
Hessen de 2002 (Hessischen Gemeindeordnung - HGO) e Lei de Hessen sobre
Gestão e Reciclagem de resíduos (Hessischen Ausführungsgesetzes zum
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKA) de 2002 revisada a partir do texto
original datado de 1997. Para simplificação, chamaremos as Taxas de Utilização de
Eliminação de Resíduos de ―taxas de lixo‖.
O decreto determina os valores a serem pagos pelo serviço de coleta e
destinação final dos resíduos urbanos gerados no limite da cidade e seus distritos.
Na taxa de lixo, estão incluídos os serviços de disponibilização de contentores (os
que permanecerão à porta das residências para serem esvaziados quando do
momento da coleta), a coleta, ou serviço de esvaziamento, tratamento e destinação
final.
O valor a ser pago pelas residências é calculado com base no volume de
resíduos gerados. Assim, segundo o decreto, uma casa que dispõe de um contentor
de 80 litros paga por mês uma taxa de € 15,40. Já para o contentor de 120 litros, €
23,09. Há contentores de até 1100 litros cuja taxa correspondente é de € 211,68.
Para grandes condomínios ou estabelecimentos comerciais grandes geradores, as
taxas alcançam até € 12,123.65 para coletas regulares. Em caso de coleta extra,
valores adicionais são cobrados.
As empresas localizadas em Frankfurt participam do sistema de coleta pública
de forma diferente das residências. As taxas são dimensionadas em virtude da área
ocupada pela empresa e número de funcionários. Assim, em 2008 a cada 200 m²
ocupados, as empresas pagavam € 280 referentes aos custos de coleta, tratamento
e disposição final de seus resíduos de características similares aos domésticos.
Resíduos periogosos e de contrução civil possuem tratamento e custos
diferenciados. Tais resíduos não serão aprofundados no escopo do trabalho,
limitado ao estudo dos RSU´s.
O pagamento das taxas é de responsabilidade das empresas e moradores. A
taxa é paga de forma antecipada, ao início da contratação do serviço de coleta. Em
caso de não pagamento, o serviço é suspenso e os resíduos não são coletados.
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Caso uma residência ou empresa coloque seus resíduos em sua porta ou em dias
fora da coleta programada, são apliacadas multas.
Os Resíduos da construção civil não pertencem a classificação de RSU´s e
possuem tratamento diferenciado sob responsabilidade das construtoras. Segunda a
administração municipal, o acompanhamento dos volumes, tratamento e destinação
é feito através do licenciamento e monitoramento de relatórios. Cada relatório deve
possuir um responsável técnico pelas informações a quem será atribuída a
responsabilidade ambiental até a destinação final dos resíduos.

9.3.2 Decreto de Prevenção, Reciclagem e Eliminação de Resíduos
O Decreto da Cidade de Frankfurt am Main Prevenção, Reciclagem e
Eliminação de Resíduos também está embasado no Código Municipal de Hessen de
2002 (Hessischen Gemeindeordnung

- HGO) e Lei de Hessen sobre Gestão e

Reciclagem de resíduos (Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetz (HAKA).
Seu objetivo é a promoção da conservação dos recursos naturais através da:
Promoção da redução dos resíduos;
Extração de produtos através dos resíduos (reciclagem);
Extração de energia através dos resíduos (valorização energética);
Eliminação dos resíduos;

Seu conteúdo dá definições importantes como:
Resíduos destinados à eliminação: aqueles que não podem ser
reutilizados;
Resíduos destinados à valorização: aqueles que podem ser reciclados;
Resíduos urbanos: provenientes de residências e de estabelecimentos
comerciais com características semelhantes aos resíduos domésticos.
Gestão dos resíduos: reciclagem e eliminação dos resíduos

Em seu texto, o decreto caracteriza todos os tipos de resíduos: recicláveis,
orgânicos, industriais e da construção civil, resíduos de grande volume permitindo
aos cidadãos reconhecer as formas adequadas de encaminhamento de seus
resíduos à concessionária pública autorizada.
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Além disto, o decreto define os papéis sobre o gerenciamento dos resíduos
atribuindo responsabilidades aos geradores como o pagamento das taxas e
separação adequada de seus resíduos.

9.4 Gestão de resíduos em Frankfurt
Conforme já explicitado no capítulo anterior, a Alemanha dispõe de vasta
legislação acerca de resíduos sendo sua aplicação basicamente uma tarefa dos
estados. Sua implementação passa por normas e regulações dos próprios estados
(em consonância com as leis federais) sendo que as cidades e distritos são
responsáveis pelas atividades de gerenciamento compreendendo as atividades de
coleta, tratamento e destinação final destes resíduos.
As atividades de capacitação, educação, formação e sensibilização são
realizadas em nível federal, estadual e na comunidade.
Segundo a administração municipal, até 1998, a gestão dos resíduos da
região metropolitana do Rhein-Main ficava sob a responsabilidade da cidade de
Frankfurt. A decisão política de reorganizar a indústria do lixo na zona do RheinMein foi tomada baseada em observações econômicas. Em primeiro de janeiro de
1999, foi retirada a responsabilidade da remoção de lixo pelo município de Frankfurt
e delegada novamente aos distritos.
As entidades regionais comunitárias da cidade de Frankfurt Am Main, da
cidade de Offenbach am Main, da cidade de Maintal, bem como o entorno de
Offenbach, o entorno de Main-Taunaus e no entorno do alto Taunus se
comprometeram a cumprir os seguintes objetivos:
Utilizar todas as possibilidades para se evitar lixo de nível regional,
Desenvolver

e

implementar

novas

maneiras

econômicas

e

ecologicamente corretas de se utilizar o lixo
Esgotar os locais disponíveis para a remoção do lixo na região e isentar
de impostos, bem como garantir o melhor uso dos recursos destinados à
gestão do lixo.
Com este intuito, nasceu a empresa Rhein Main Abfall – RMA. A RMA é uma
empresa privada, foi fundada em 21/12/1998, de natureza societária limitada
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(GmbH) cuja participação societária está divida entre 6 distritos do estado de Hesse
(Fluxograma 1).
A RMA funciona como uma organização guarda-chuva cujo objetivo é o
monitoramento e manutenção dos tratamentos dos aterros encerrados, o
planejamento e a organização da remoção do lixo na região do Rhein-Main. Estão
sob sua responsabilidade:
O fornecimento e a garantia de capacidade de remoção sob exploração
de organizações que fazem a remoção do lixo
O plano de gerenciamento de resíduos;
A coordenação de investimentos para as organizações que fazem a
remoção do lixo
Estabelecimento de padrões de remoção do lixo

Fluxograma 1 - Estrutura societária da RMA GmbH
Fonte: Adaptado de RMA, 2009
Legenda:
RMA GmbH: Rhein Main Abfall.

A RMA cumpre a função de controle e gerenciamento. Ela está, portanto,
autorizada a fundar um estabelecimento do ramo, a adquirir empresas similares a
ela ou fazer parte de uma dessas. Um exemplo deste tipo de operação é o contrato
com o Rhein-Main Deponie GmbH (RMD). Este aterro é responsável pelo tratamento
e destinação final dos resíduos da cidade de Frankfurt. Seus sócio são a RMA, e a
associação dos funcionários municipais da cidade de Offenbach.
Contratada pela RMA e responsável pela coleta dos resíduos da cidade de
Frankfurt está a concessionária municipal FES - Frankfurter Entsorgungs- und
Service.
A Frankfurter Remoção e Serviço GmbH (FES) está encarregada pela coleta
do lixo municipal. Os resíduos municipais são compostos basicamente de:
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Resíduos orgânicos; restos de comida
Resíduos recicláveis: têxteis, papéis, plástico, metal, vidros.
Resíduos de jardim: podas de árvores e resíduos de jardinagem;
Resíduos de grande volume: eletrônicos, móveis, entre outros.

Em Frankfurt, em 2010, o serviço de coleta domiciliar atendem ao calendário
disponível no website da FES, conforme abaixo:
Os depósitos de lixo orgânico serão esvaziados pelo menos uma vez por
semana, conforme calendário dos distritos e bairros;
Os depósitos de lixo reciclável serão esvaziados a cada 14 dias;
Os depósitos de papéis velhos para o recolhimento de papéis, papelão,
serão esvaziados a cada 14 dias.
Os depósitos do DSD (latões amarelos) serão esvaziados a cada 14 dias.
Resíduos de grande volume: conforme calendário anual.
A população conta ainda com coletores em pontos da cidade onde é possível
depositar resíduos como vidros, roupas usadas e podas de jardim (fotografia 1):

Fotografia 1 - Coletor de roupas usadas (textilien) na cidade de Frankfurt
Fonte: a autora, 2008
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Fotografia 2 - Coletores públicos de vidros na cidade de Frankfurt
Fonte: a autora, 2008
Legenda:
Weissglass: vidro branco
Braunglass: vidro marrom

Em Frankfurt, há 3 estações de coleta de resíduos de grande volume
(Spermull) onde a população pode realizar entregas de forma gratuita e sem a
necessidade de aguardar o calendário anual. Nestas estações também é possível
entregar materiais recicláveis diversos. Nos pontos de coleta, sob gestão da
concessionária de limpeza urbana FES, são aceitos materiais de natureza diversa tal
como computadores, baterias de automóveis, podas de jardim, móveis e resíduos de
construção como placas de gesso e restos de obras em pequenos volumes. Em
caso de necessidade de coleta urgente, é possível agendar com o serviço da FES
coleta programada com atendimento em até 24 horas mediante pagamento de taxa
extra de coleta.
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Fotografia 3 - Depositor de baterias usadas de automóveis estação de coleta de Resíduos
de grande volume em Dreieich, estado de Hesse
Fonte: a autora, 2008

Fotografia 4 - Estação de coleta de Resíduos de grande volume em Dreieich, estado de
Hesse
Fonte: a autora, 2008
Legenda:
Altmetall: resíduos metálicos
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Fotografia 5 - Estação de coleta de resíduos de grande volume em Dreieich, estado de
Hesse
Fonte: a autora, 2008
Kartonage: Gesso

Fotografia 6 - Entrega de resíduo por cidadão eem stação de coleta de Spermull em
Dreieich, estado de Hesse
Fonte: a autora, 2008

9.4.1 Alternativas de tratamento
Conforme mencionado no capítulo anterior, a Alemanha participa do Sistema
Ponto Verde através da DSD – Sistema Dual Alemão, cujo objetivo é a recuperação
de embalagens recicláveis.
Em Frankfurt, as embalagens que possuem o Grune Punkt (selo verde) são
separadas pelos habitantes em sacos amarelos (Gelber Sack) ou em depósitos
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maiores (Gelber Tonne). A cor amarela identifica os coletores de embalagens a
serem encaminhadas ao DSD – Sistema Dual Alemão, através da concessionária
municipal FES.

Fotografia 7 - Gelbe Tonne
Fonte: a autora, 2008
Legenda:
Gelbe Tonne: Coletor amarelo
Der Grune Punkt: O Ponto Verde

Há uma exceção para embalagens plásticas e de vidro especialmente
garrafas de bebidas utilizadas. Em Frankfurt e outros distritos vizinhos, tais
embalagens podem ser entregues em pontos localizados em estabelecimentos
comerciais, como supermercados, garantindo um desconto na aquisição da nova
bebida.
O sistema funciona com o auxílio de máquinas equipadas com leitoras de
código de barras que geram tickets de desconto para nova compra no ato do
depósito da embalagem vazia, o que significa um incentivo ao retorno das destas
embalagens que, por sua vez, poderiam simplesmente ser depositadas no saco
amarelo.
Segundo a administração pública de Frankfurt, o mercado de ofertas paralelas
ao sistema convencional de coleta de resíduos, não é permitido. Assim, o desconto
na troca de um equipamento obsoleto (uma geladeira por exemplo) por um novo,
sem

a

autorização

do

governo

é

proibido

porque

contraria

as

leis

e

responsabilidades definidas pelo estado na gestão de resíduos. As secretarias de
meio ambiente são responsáveis por esta fiscalização.
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Fotografia 8 - Embalagem plástica ―retornável‖
Fonte: a autora, 2008

Fotografia 9 - Coletor eletrônico de embalagens retornáveis em supermercado em Frankfurt
Fonte: a autora 2008

À exceção dos resíduos do saco amarelo, todos demais resíduos da cidade
de Frankfurt são encaminhados para a planta de tratamento de resíduos
denominada Rhein Main Deponie. O Rhein Main Deponie está instalado no distrito
de Flohrsheim-Wicker.
Todo o tratamento dos resíduos do Rhein Main Deponie está orientado para
sua valorização energética. Suas instalações foram construídas no local de um
aterro encerrado e contam com uma usina de fermentação para produção de
composto orgânico, usina de incineração com reaproveitamento energético, aterro
de deposição de material inerte com tratamento de chorume e captação de biogás e
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aproveitamento energético, além de geração de energia fotovoltaica em áreas de
deposição encerradas (cuja capacidade foi esgotada).

Fotografia 10 - Instalações do Rhein Main Deponie
Fonte: a autora, 2008

No Rhein Main Deponie a unidade de fermentação é responsável pela
produção de composto orgânico. O biogás obtido pela fermentação anaeróbica é
empregado na produção de energia. A responsável por esta operação é Rhein-Main
Biokompost GmbH. A coleta de lixo é feita através de um sistema integrado. Os
restos e o lixo reciclável de valor, além de papéis velhos são coletados nos imóveis
adjacentes e alocados em depósitos de lixo cedidos pela administração pública
cujos custos estão incluídos na taxa do lixo, conforme o Decreto de Cobrança de
Taxas de Utilização e Eliminação de Resíduos. Na sequência são encaminhados
para tratamento e/ou reciclagem.
9.5 Conscientização de população e diálogo entre as partes
Segundo a administração pública de Frankfurt, a 95% dos habitantes está
consciente sobre sua responsabilidade sobre a destinação adequada dos resíduos.
Esta parcela da população compreende sua parte na responsabilidade pela gestão
dos resíduos da cidade e a exerce através dos mecanismos como a taxa imbutida
nas mercadorias que possuem o selo verde, o pagamento à taxa do lixo, a
separação dos resíduos bem como o respeito aos locais e dias determinados pela
coleta municipal.
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Um dos instrumentos indutores da conscientização foi a introdução das
multas. A implantação da iniciativa passou por duas fases, a de informação e em um
segundo momento, passou-se à cobrança.
Desde 2002, são 130 agentes que contam com um cartão vermelho no
momento das autuações. Dentro das possíveis infrações estão a colocação de
sacos de lixo fora dos dias e horários programados e fezes de cachorros nas
calçadas da cidade. As multas vão desde o pagamento de valores em dinheiro até a
prestação de serviços. comunitários. ( FRANKFURT. 2008)
Para a administração, o diálogo é primordial entre o governo e a sociedade .
Um fato observado porém não provado pela adminstração pública é que os demais
5% tem relação com comunidades de menor poder aquisitivo, especialmente em
conjuntos habitacionais. O órgão responsável pelo diálogo com a comunidade é a
administração da cidade, responsável pelo desenvolvimento de soluções especiais
de forma conjunta. Um exemplo é o desenvolvimento de processos de coleta não
convencional além de ações de educação e conscientização como no caso
habitantes de nacionalidade estrangeira, onde foi possível desenvolver materiais de
educação e calendário de coleta em seu idioma de origem.

9.6 Sustentabilidade na gestão dos resíduos: as dimensões social, ambiental e
econômica

A implementação das políticas de resíduos na cidade de Frankfurt e na
Alemanha como um todo, passou pelo despertar do interesse econômico das
empresas no tratamento e reaproveitamento dos resíduos - sustentabilidade
econômica no processo de gestão do lixo.
Na visão da administração municipal, os custos dos danos ao meio ambiente
e o comprometimento dos serviços ambientais superam os custos de tratamento e
disposição dos resíduos urbanos. Atualmente, a separação dos resíduos gera
resultados financeiros positivos (lucro).
Toda a descontaminação de todos os aterros sanitários encerrados tem
custos elevados para a cidade. A partir do anos 80 foram gastos 75 milhões de
euros para descontaminação e observação constante dos aterros sanitários
encerrados na região de Frankfurt. Isto por conta da localização dos lençóis freáticos
sob cidade estarem muito próximos à superfície, o que representa alto risco de

96

contaminação com a deposição dos resíduos em solo. Os aterros encerrados foram
submetidos a obras complexas de engenharia para proteção do solo e captação de
gás metano e chorume. Tais aterros serão acompanhados por um período de 30 a
40 anos.
Ainda segundo a administração municipal, a cidade de Frankfurt conta com os
melhores índices de separação e tratamento dos resíduos urbanos. Desde 2001, os
índices de geração de resíduos por habitante (1,28 kg/ hab/ dia) apresentam
comportamento de declínio (tabela 3) além de apresentarem um desempenho
superior ao das estatisticas nacionais, uma diferença de 2,4% para 6,2% em quatro
anos.
Tabela 3 - Evolução da geração de resíduos por habitante na cidade de Frankfurt e estado
de Hessen

Fonte: adaptado de RMA, 2008

Ainda segunda a administração, as melhores práticas da gestão dos resíduos
devem ser complementares a ações de educação para redução. Atualmente, o tema
é tratado de forma transversal na rede de ensino – não está presente apenas em
uma disciplina específica. Campanhas de conscientização são promovidas pelo
governo, federal, estadual e municipal.
O objetivo do governo alemão, segundo a administração de meio ambiente de
Frankfurt, é ser um país referência na promoção da cultura da dissociação entre
qualidade de vida e aumento do consumo. Estados e cidades possuem um papel
fundamental na melhoria da qualidade de vida do cidadão. A cidade de Frankfurt
possui atividades dedicadas a qualidade de vida de sua população e visitantes. No
site da prefeitura da cidade, é possível encontrar informações diversas a respeito de
atividades de lazer e entretenimento. Tais atividades aparecem relacionadas pela
própria prefeitura à preservação e conscientização ambiental.
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10
A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA CIDADE DE SÃO
PAULO

10.1 Breve caracterização da cidade de São Paulo
A cidade de São Paulo, tem o maior PIB do Brasil, cerca de R$ 263 bilhões
que, por sua vez, e representa 12,26% do PIB total do país (IBGE, 2007).
São Paulo está localizada no estado mais rico do Brasil, com o segundo
maior PIB per capita da Federação e um dos maiores pólos econômicos da América
Latina. A Região Metropolitana de São Paulo, RMSP, onde está situada a capital, é
um dos maiores aglomerados urbanos do mundo. Segundo o Censo 2000, a
população era de 17,8 milhões de habitantes, dos quais mais de 10 milhões moram
no Município de São Paulo. Formada por 39 municípios, abrange a capital do Estado
e mais 38 municípios vizinhos e é responsável pela produção de mais de 10% do
lixo coletado no país (JACOBI; BESEN, 2006).

10.2 A Política Estadual de Resíduos Sólidos
A Lei Estadual n°. 12.300 foi promulgada em 16 de março de 2006, ainda sob
a ausência de uma lei nacional acerca dos resíduos urbanos e instituiu a Política
Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo. Sua regulamentação
aconteceu mais de três anos depois, em agosto de 2009.
Em seus objetivos a Lei 12.300/ 06 , menciona:
o uso sustentável, racional e eficiente dos recursos naturais;
a preservação e a melhoria da qualidade do meio ambiente, da saúde
pública e a recuperação das áreas degradadas por resíduos sólidos;
a redução da quantidade e a nocividade dos resíduos sólidos, evitar os
problemas ambientais e de saúde pública por eles gerados e erradicar os
"lixões", "aterros controlados", "bota-foras" e demais destinações
inadequadas;
a promoção da inclusão social de catadores, nos serviços de coleta
seletiva;
a erradicação do trabalho infantil em resíduos sólidos promovendo a sua
integração social e de sua família;
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o incentivo à

a cooperação intermunicipal, estimulando a busca de

soluções consorciadas e a solução conjunta dos problemas de gestão de
resíduos de todas as origens;
o fomento à implantação do sistema de coleta seletiva nos Municípios.
Em seu capítulo III – “Dos Resíduos Urbanos”, a Lei 12.300 dispõe
exclusivamente sobre os resíduos urbanos e determina responsabilidades e
instrumentos de gestão por parte dos municípios e usuário.

Entre as principais determinações estão:
A responsabilidade dos municípios pelo planejamento e execução dos
serviços de limpeza e obrigatoriedade da elaboração dos planos de
gerenciamento de resíduos Sólidos Urbanos;
A elaboração de legislação e atos normativos específicos de limpeza
urbana pelos municípios, em consonância com as políticas estadual e
federal;
O uso da taxa de limpeza urbana como instrumento para atendimento aos
custos de operação dos serviços de limpeza urbana;
A implantação, gradativa, nos municípios da segregação dos resíduos
sólidos na origem, visando ao reaproveitamento e à reciclagem;
A realização da coleta seletiva dos resíduos urbanos através da inclusão
social;
A criação de mecanismos que facilitem o uso e a comercialização dos
recicláveis e reciclados em todas as regiões do Estado;
A responsabilidade dos municípios pela indicação à sociedade dos locais
de entrega de resíduos e horários de coleta;
A responsabilidade dos municípios pela promoção da educação ambiental
em resíduos sólidos;
A implantação do Programa Estadual de Capacitação de recursos
humanos na área de resíduos sólidos.‖
A responsabilidade dos usuários pela entrega dos resíduos à empresa de
Limpeza Pública nos locais e horários de coleta
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O financiamento por parte do Estado de projetos de resíduos que
atendam aos aos planos de gerenciamento de resíduos sólidos;

Devido à sua recente regulamentação, a lei encontra-se em fase de
implementação. Apesar disto, a cidade de São Paulo, possui uma série de iniciativas
consonantes às determinações da política porém com resultados pouco expressivos
quando comparada com países que apresentam melhor desempenho nos índices
de tratamento e reciclagem de resíduos. Um dos exemplos é o projeto de lei PL
374/2005 que Institui o Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos
Recicláveis no âmbito das Escolas Municipais e ações de parceria entre FIESP e
prefeitura para promoção da coleta seletiva nas indústrias instaladas no município.
10.3 Situação atual dos Resíduos Urbanos na RMSP
Segundo estimativas, em 2006, cerca de 17.690 toneladas de resíduos
domiciliares eram coletados na RMSP, das quais 9.000 toneladas no Município de
São Paulo (JACOBI; BESEN apud CETESB, 2005), constituindo-se assim, a
metrópole que mais produz lixo na América do Sul. Dados mais recentes da
LIMPURB (2010) já apontam para produção diária de 15.000 toneladas dia somente
na cidade de São Paulo, 1,38 kg/hab/ dia, segundo a ABRELPE (2009).
Em 2006, a maioria dos municípios da RMSP, 23 dos 39 existentes, dispunha
seus resíduos em outros municípios; sete deles dispõem em Itaquaquecetuba, em
situação considerada controlada e cinco em Mauá, em situação considerada
adequada. Na mesma época, na RMSP,, operam oito aterros sanitários privados que
recebem cerca de 13.500 toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos,
correspondendo a 57,5% do total destinado aos aterros privados do Brasil.
(ABRELPE, 2009).
No que se refere à disposição final, mais da metade dos municípios dispõe
estes resíduos em aterros sanitários e a outra parte em aterros controlados; e 61,5%
apresentam condições adequadas de disposição final de resíduos, de acordo com o
Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares (CETESB, 2008). As restrições
ambientais em 54% do território metropolitano, que se encontra em áreas de
proteção aos mananciais, dificultam a instalação de equipamentos de tratamento ou
de disposição final de resíduos e acarretam o transporte dos resíduos para áreas
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cada vez mais distantes, implicando em custos maiores para as municipalidades.
Dez dos 39 municípios da RMSP possuem mais de 75% de sua área territorial
inserida em Área de Proteção aos Mananciais, e seis com mais de 50%. (JACOBI;
BESEN, 2006).
Em 2009, a cidade de São Paulo alcançou índices de geração per capita
similares a de países desenvolvidos como a Alemanha. A tabela a seguir mostra a
quantidade de resíduos urbanos gerada na cidade de São Paulo em 2009:
Dados da Secretaria Municipal de Serviços (2010) mostram que a cidade
gera, em média, 17 mil toneladas de lixo diariamente (lixo residencial, de saúde,
restos de feiras, podas de árvores, entulho etc). Só de resíduos domiciliares são
coletados quase 10 mil toneladas por dia.
Tabela 4 - Geração de resíduos urbanos na cidade de São Paulo em 2009

Fonte: ABRELPE, 2009

10.4 Alternativas de disposição
Devido aos volumes inexpressivos de coleta seletiva e ausência de sistemas
de tratamento dos resíduos urbanos, é possível afirmar que São Paulo encaminha
quase que 100% de seus resíduos urbanos para a deposição em aterros sanitários.
Ao contrário de Frankfurt, não há alternativas de incineração para resíduos urbanos.
Atualmente operam em São Paulo apenas três incineradores responsáveis pela
queima de resíduos de portos, aeroportos, hospitalares e outros tipos de resíduos
classificados pela ABNT como perigosos (LIMPURB, 2010).
A operação das usinas de compostagem se São Mateus e Vila Leopoldina
está encerrada desde 2004.
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Segunda o jornal a Folha de São Paulo (2009) O governo de São Paulo está
na fase final da elaboração de um plano para a construção de grandes usinas de
incineração para colocar fim à falta de locais para aterros nas regiões metropolitanas
e no litoral norte do Estado, O plano está sendo construído sob o conceito de
aproveitamento econômico dos resíduos através da geração de energia elétrica
(FOLHA DE SÃO PAULO, 20/09/2009)

10.4.1 Aterros sanitários
Os aterros Bandeirantes e São João foram encerrados em 2006 e 2009
respectivamente devido ao esgotamento de sua capacidade de deposição.
Atualmente estão em operação os aterros CDR Pedreira e Caieiras.
São Paulo dispõe ainda de três estações de transbordo, pontos de destinação
intermediários dos resíduos coletados na cidade, criados em função da considerável
distância entre a área de coleta e o aterro sanitário. As estações de transbordo, são
locais onde o lixo é descarregado dos caminhões compactadores e, depois,
colocados em uma carreta que leva os resíduos até o aterro sanitário, seu destino
final. O volume estimado de movimentação nos transbordos é em torno de 1.200 mil
toneladas por dia. Atualmente são três as estações de transbordo na cidade de São
Paulo: Vergueiro, Santo Amaro e Ponte Pequena.

10.5 Responsabilidades pelo Gerenciamento dos Resíduos
O gerenciamento de coleta e destinação resíduos urbanos em São Paulo são
executados pelas duas concessionárias Ecourbis e Loga. Segundo a LIMPURB
(2010), estima-se que mais de 11 milhões de pessoas são beneficiadas pela coleta,
o que corresponde a quase 100% da população.
A Loga realiza a coleta da região noroeste da cidade de São Paulo. Além da
coleta, a Loga administra o aterro Sanitário Bandeirantes, em Perus, e o transbordo
Ponte Pequena. A Ecourbis realiza a coleta da região sudeste e administra o aterro
são João, e os transbordos Vergueiro e Santo Amaro (figura 13)
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Figura 13 - Responsabilidade pela coleta domiciliar em SP
Fonte: Secretária Municipal de Serviço, 2002

A responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos urbanos (domiciliar,
comercial e público) na cidade de São Paulo é demonstrada na tabela 5:
Tabela 5 - Responsabilidade Pelo Gerenciamento de Cada Tipo de Lixo

TIPOS DE LIXO

RESPONSÁVEL

Domiciliar
Comercial
Público
Serviços de saúde
Industrial
Portos, aeroportos e terminais
ferroviários e rodoviários
Agrícola
Entulho

Prefeitura
Prefeitura
Prefeitura
Gerador (hospitais etc.)
Gerador (indústrias)
Gerador (portos etc.)

Fonte: Secretária Municipal de Serviço, 2002.

Gerador (agricultor)
Gerador
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A Lei 14.973 de 2009, diz respeito ao gerenciamento de resíduos dos
considerados ―grandes geradores‖ na cidade de São Paulo.
Entre os ―grandes geradores‖ estão:

- os proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos,
institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros,
geradores de resíduos sólidos caracterizados como resíduos da Classe 2, pela NBR
10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em volume superior a
duzentos litros diários;
- os proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos de
prestação de serviços, comerciais e industriais, dentre outros, geradores de resíduos
sólidos inertes, tais como entulhos, terra e materiais de construção, com massa
superior a 50 (cinqüenta) quilogramas diários, considerada a média mensal de
geração, sujeitos à obtenção de alvará de aprovação e/ou execução de edificação,
reforma ou demolição;
- os condomínios de edifícios não residenciais ou de uso misto, cuja soma dos
resíduos sólidos, caracterizados como resíduos Classe 2, pela NBR 10.004, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, gerados pelas unidades
autônomas que os compõem, seja em volume médio diário igual ou superior a 1.000
(mil) litros (Lei 14.873/09)12.

10.6 Programa de Coleta Seletiva na cidade de São Paulo
Segundo a LIMPURB (2010), o Programa de Coleta Seletiva regulamentado
pelo Decreto nº 48799 de 9 de outubro de 2007 conta atualmente com 18 Centrais
de Triagem que possibilitam a geração de renda e emprego para 1049 pessoas. Sua
coordenação está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços, por
intermédio do Departamento de Limpeza Urbana – LIMPURB, estabelecendo
12

para estes geradores, a lei determina a coleta seletiva de papel, plástico, metal, vidro e resíduos

não recicláveis : aqueles que não podem ser reutilizados, após transformação química ou física, por
ainda não existir tecnologia para o tipo específico de material) além da responsabilidade pela
destinação final dos resíduos gerados com preferência à reciclagem. estes portanto, estão excluídos
das atividades de gerenciamento de resíduos realizadas pela pmsp devendo contratar serviços
terceirizados de coleta e destinação final de seus resíduos.
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normas e procedimentos para sua implementação, gerenciamento, fiscalização e
controle.
Atualmente dos 96 distritos existentes no Município de São Paulo, 74 são
contemplados pela Coleta de Materiais Recicláveis sendo que no ano de 2009, a
média do material coletado, através do Programa de Coleta Seletiva, representou
120 toneladas por dia, índice pequeno quando comparado ao volume total gerado
por dia na cidade (menos de 1%).
Em São Paulo, a separação de recicláveis é realizada através de parcerias
com cooperativas e associações autorizadas pela LIMPURB em 16 centrais de
triagens espalhadas pela cidade. As cooperativas e associações, compostas por
catadores, são responsáveis pela comercialização dos resíduos recicláveis com as
empresas.
A coleta seletiva pode ser porta a porta ou através de pontos de entrega
voluntária (PEV´s). Ainda assim, parte da região metropolitana de São Paulo,
permanece sem programas de tratamento de seus resíduos urbanos.

Figura 14 - Coleta Seletiva nos Municípios Região Metropolitana de São Paulo – 2009
Fonte: FSP-USP/Procam-USP/Centro Senac, 2009.
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O gráfico abaixo, mostra o avanço da coleta seletiva em São Paulo, após a
aprovação da Política Estadual de Resíduos Sólidos, a partir de 2006:

Gráfico 6 - Escala de Coleta Seletiva em grandes cidades brasileiras em ton/mês
Fonte: CICLOSOFT, 2008

Contribuíram para o avanço, a instituição, no ano anterior, em 2005, da Lei
374/2005, que criou do Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis nas
escolas municipais a celebração do protocolo de intenções em 11 de julho de 2006,
entre FIESP e PMSP, objetivando medidas para o incremento da coleta seletiva no
município de São Paulo.
Entre as ações previstas no protocolo, ficou prevista, por parte da PMSP, o
―desenvolvimento de um programa de capacitação de professores da rede pública
com o objetivo de promover a educação específica para coleta seletiva e inclusão do
tema na grade curricular das escolas‖ (PMSP, 2006, p.4).
Além das ações relacionadas ao programa nas escolas, também foram
previstas ações com vistas a estrutura de coleta e separação dos resíduos por parte
da FIESP. Entre elas podemos citar:

- capacitação técnica para coletores, operadores e separadores nas
cooperativas
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- orientação sobre coleta seletiva e reciclagem de embalagens para a
população em geral através da rede pública de ensino e o sistema SENAI;
- identificação dos recicladores de embalagens localizados no município
de São Paulo e conectá-los com as cooperativas conveniadas com a
Municipalidade para facilitação do processo de comercialização.

Porém, a falta de infra-estrutura e cobertura de coleta municipal ainda limita o
avanço dos índices de reciclagem na Cidade de São Paulo. Neste sentido a
estrutura de coleta e separação dos resíduos é fundamental para o avanço dos
índices de reciclagem em São Paulo. Os Pontos de Entrega Voluntária possuem
importante papel.

10.6.1 Pontos de Entrega Voluntária (PEV)
Entre os recursos disponibilizados pela prefeitura

para a realização da

utilizados na Coleta Seletiva, estão 3811 PEV´s instalados em locais específicos e
em estacionamentos de bancos, supermercados, escolas municipais, estaduais e
particulares,

universidades

e

condomínios

(SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

SERVIÇOS, 2010). Ainda assim, os índices de coleta são baixos, o que demonstra a
necessidade de educação ambiental do cidadão e o estudo de instrumentos que
promovam o incremento dos referidos índices.
Nos últimos anos, o setor privado também vem desenvolvendo iniciativas em
favor da coleta seletiva de materiais. As redes de supermercados Pão de Açúcar e
Wal Mart são exemplos de empresas que instalaram ―ecopontos‖ em suas
dependências com o objetivo de apoiar o consumidor na destinação adequada de
embalagens e outros resíduos tais como óleos e pilhas e baterias. Em São Paulo e
no Brasil, ainda não há registros de incentivos financeiros por parte destes
estabelecimentos para motivar o consumidor no descarte. Parte-se apenas da
consciência deste consumidor.
Nota-se que indisponibilidade da coleta seletiva regular pública e distância do
PEV ou do ecoponto à residência são, além do grau de conscientização do cidadão,
parâmetros decisórios para sua utilização destes ―ecopontos‖.
Na indústria, outra iniciativa importante é a ―Bolsa de Resíduos‖ promovida
pela FIESP cujo objetivo é o retorno de ―resíduos‖ aos processos produtivos através
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de cooperação, entre empresas, para a disponibilização de resíduos que servirão
como matérias primas para novos produtos. Estão incluídos desde resíduos
agropecuários até resíduos de papel e plástico. Segundo a FIESP, desde o seu
lançamento, de abril de 2002 a maio de 2004, a Bolsa de Resíduos recebeu setenta
e três mil acessos e recebeu ofertas de mais de dezessete mil toneladas de resíduos
indústrias cujo valor aproximado foi de oitenta e três milhões de reais (FIESP, 2004).
Ainda sobre a temática dos resíduos urbanos, em papel coadjuvante à falta
de estrutura de coleta seletiva municipal atuam de forma fundamental, os catadores.

10. 7 O papel dos catadores de lixo na coleta seletiva em São Paulo
A modalidade de programas municipais de coleta seletiva, desenvolvidos em
parceria com organizações de catadores de materiais recicláveis, vem se
multiplicando pelo país e se tornando modelo de política pública de resíduos sólidos.
Estes programas aliam a minimização de resíduos com a inclusão social e geração
de trabalho e renda. Os catadores se organizam em cooperativas, associações e,
mais recentemente, em Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público –
Oscips, 5 na lógica da economia solidária (SOUZA, 2000; SINGER, 2002 apud
JACOBI; BESEN). Os tipos de parcerias com as prefeituras variam de acordo com
as realidades locais (JACOBI; BESEN, 2006).
De acordo com Jacobi e Besen (2006), os resíduos recicláveis recolhidos por
catadores na cidade de São Paulo são vendidos preferencialmente para indústrias,
devido à escala enquanto em outros municípios da RMSP, prevalecendo a venda
para sucateiros.

10.8 Cobrança ao munícipe: taxa do lixo em São Paulo
A PERS prevê em seu § 1º do artigo 26 que - Com vistas à sustentabilidade
dos serviços de limpeza urbana, os Municípios poderão fixar os critérios de
mensuração dos serviços, para efeitos de cobrança da taxa de limpeza urbana, com
base, entre outros, nos seguintes indicadores:
1) a classificação dos serviços;
2) a correlação com o consumo de outros serviços públicos;
3) a quantidade e freqüência dos serviços prestados;
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4) a avaliação histórica e estatística da efetividade de cobrança;
5) a quantidade ou suas características, tornem onerosa a operação do
serviço público de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos
resíduos urbanos.
6) a autodeclaração do usuário.

Na cidade de São Paulo, a proposta para cobrança de lixo foi aprovada em
2003 com o objetivo de redução do volume de resíduos recebidos nos aterros,
incentivo à coleta seletiva e eficiência no destino final dos resíduos dentro do aterro.
O principal argumento foi a viabilização de investimentos tecnológicos dentro dos
aterros a partir da taxa do lixo.
Os valores pagos mensalmente para a gestão, tratamento e destinação final
de resíduos sólidos variaram de R$ 6,14 a R$ 61,36 para unidades residenciais e de
R$ 18,41 a R$ 122, 72 para as unidades não-residenciais, segundo a produção de
lixo informada. Para esta taxa, ficaram isentos cerca de 5 % dos domicílios que não
são atendidos pelos serviços de limpeza pública (Folha de São Paulo, 05/12/2002).
Apesar disto, taxa de lixo gerou grande polêmica cujo principal argumento foram os
inúmeros impostos já pagos pelos contribuintes. Assim, a Prefeitura de São Paulo
enviou à Câmara Municipal projeto de Lei que extinguia a cobrança da taxa de lixo
domiciliar a partir de 2006. À época segundo o Prefeito José Serra, o argumento foi
o seguinte:
―É importante sublinhar que esta medida está considerada em
duas direções: primeiro na eliminação de tributo s
inconvenientes, como é o caso da taxa de lixo (...). Segundo,
no sentido de maior agilidade, justiça e eficiência no processo
de arrecadação de tributação aqui do município. São estas
duas vertentes: eficiência e justiça tributária‖. (Prefeitura
Municipal de São Paulo. Notícias on-line (29/09/05).

Por outro lado, especialistas indicam que a taxa do lixo incentivaria a redução
de embalagens mais poluidoras já que o pagamento da taxa varia de acordo com a
produção de lixo diária do consumidor, ou seja, paga menos quem gera menos.
Atualmente, a taxa do lixo está ―embutida‖ do IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) sob a forma de cobrança indireta aos dos cidadãos.
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10.9 Aproveitamento econômico de resíduos paulistas
A decomposição do lixo orgânico tem como subproduto o metano (CH 4), o
segundo principal gás de efeito estufa, que, apesar de estar na atmosfera em uma
quantidade bem menor que o CO2, tem um potencial de aquecimento muito maior,
de 21 vezes ao do gás carbônico. Alguns aterros sanitários brasileiros conseguiram
aprovar projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ao realizar a queima do
metano, transformando-o em CO2, melhor para o efeito estufa.
Após o projeto número 1, o Nova Gerar, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro,
os aterros Bandeirantes e São João, em São Paulo, também começaram a vender
créditos de carbono obtido e também aproveitam para vender energia. Em vez de
queimar o CH4, eles alimentam uma mini-usina. Os dois aterros têm capacidade de
gerar 20 megawatts por hora, o suficiente para abastecer uma cidade de 200 a 300
mil habitantes.
Somente com as atividades do aterro Bandeirantes já foram feitas duas
vendas de créditos de carbono. Em setembro de 2007, ocorreu o primeiro leilão de
carbono realizado no Brasil, na Bolsa de Mercadorias & Futuros, e rendeu à
Prefeitura de São Paulo quase R$ 35 milhões. O investimento na usina, feito em
2003, foi de R$ 25 milhões, o que demonstra a conciliação de ganhos financeiros
com o controle e redução dos impactos ao meio ambiente no caso dos aterros
sanitários.
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11
ANÁLISE COMPARATIVA DO USO DE INSTRUMENTOS DE
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS: CIDADES DE SÃO PAULO E FRANKFURT
Nos capítulo anterior vimos às alternativas de instrumentos de implementação
de Políticas de Resíduos Urbanos. Após o relato das experiências na gestão de
resíduos urbanos das cidades de São Paulo e Frankfurt, a abaixo resume os
instrumentos em utilização, a partir das análises das políticas e das práticas
existentes.
Tabela 6 - Compação de instrumentos de política de resíduos em Frankfurt e São Paulo
Instrumentos
Taxação sobre a geração de
Impostos sobre
Sistemas depósito-retorno
lixo
produtos/subsídiose outros

Frankfurt

São Paulo

Taxa sobre a quantidade
de lixo gerado
(declaração do munícipe)

Consumidor ganha
créditos ao devolver
embalagens plásticas
podendo usá-los na
compra de novos
produtos

Criação de mercado

Custo de retorno das
embalagens imbutido no
preço do produto subsidia
o trabalho da"Der Grune
Punkt"

Redução nacional de IPI
para produtos reciclados
produzidos a partir de
matérias primas
adquiridas de
cooperativas com
Apelo ambiental para
Mercado informal:
associados individuais
Imbutida no IPTU % sobre
(pessoas físicas) devolução de embalagens catadores e cooperativas.
aprovado Senado Mar/10 sem incentivo econômico Preços de sucatas não
a área do imóvel
ao consumidor
regulados pelo governo
II) Unidades receptoras
de resíduos terão
prioridade na obtenção
de financiamentos pelos
organismos oficiais de
fomento (PERS)

Negociação direta e acordo
voluntário

Educação e informação

Possibilidade de
"customização" de
soluções de coleta e
informação

Impressos explicativos
com regularidade de
coleta, tipos de resíduos e
calendário de coleta
resíduos de grande
volume entregues porta a
porta. Multas por não
cumprimento da lei direto
ao munícipe.

-

Informações de
regularidade de coleta e
tipos de resíduos
disponíveis no site da
Concessionária de
limpeza pública. Multas
por não cumprimento da
lei não afeta o munícipe
(relacionada a formação
de lixões irregulares ou
disposição inadequada).

Fonte: a autora, 2010.

11.1 O caso da cidade de Frankfurt
O processo de mais de 30 anos da consolidação da política ambiental na
Alemanha, determinou a forma como a gestão dos resíduos é realizada nos país, em
seus estados e suas cidades.
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A existência de uma lei nacional que avalia o desempenho de estados e
municípios, além da prestação de contas do país à Comunidade Européia, prevista
nas diretivas de resíduos, determinou a forma como a gestão dos resíduos nas
cidades alemãs.
Duas leis foram fundamentais para o bom desempenho da gestão de resíduos
nas cidades alemãs: a diretiva Landfill européia que, aboliu em 2005 a deposição de
resíduos de forma não inerte em aterros sanitários nos países membros e a
Kreislaufwirtschaf alemã que determinou que os fabricantes concebessem seus
produtos a partir da visão de ciclo de vida, considerando-se as opções de descarte
ao final da vida útil de seus produtos.
Frankfurt é uma das cidades mais importantes do país, e é retrato da
consciência acerca da importância da redução dos impactos ambientais produzidos
pelos resíduos, mas, sobretudo de sua visão integrada da cadeia produtiva dos
resíduos. Conforme já apresentando nos capítulos anteriores, a exemplo do país, a
cidade apresenta elevados índices de tratamento e reciclagem dos resíduos
urbanos, o que vem sendo conseguido através da utilização instrumentos
adequados na implantação das políticas de resíduos.
A separação dos resíduos recicláveis através do Sistema Dual Alemão DSD, com a devolução das matérias primas à indústria; o tratamento térmico dos
resíduos através da incineração e a captação de gases estufa (principalmente o
metano) para geração de energia e a produção composto a partir dos resíduos
orgânicos compõem o conceito de valorização dos resíduos na cidade de Frankfurt.
A cidade de Frankfurt encontrou no modelo compartilhado a alternativa viável
para a gestão integrada de seus resíduos urbanos. Cidades vizinhas compõem
participação societária na empresa Rhein Main Abfall - RMA que funciona como uma
organização ―guarda-chuva‖ cujo objetivo é o monitoramento e manutenção dos
tratamentos dos aterros encerrados, o planejamento e a organização da remoção do
lixo na região dos rios Rhein-Main. Estão sob sua responsabilidade: pela coleta,
tratamento e destinação final dos resíduos urbanos de 6 distritos da região do
estado de Hesse.
Outra característica da gestão dos resíduos em Frankfurt é a definição clara
das hierarquias na gestão e gerenciamento em toda a cadeia produtiva com foco
principal no cidadão consumidor, o principal gerador do resíduo urbano. A forte
utilização do princípio do poluidor-pagador, aplicado sob a forma de cobrança pela
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geração do lixo e de multas por não conformidades na separação, demonstra a
responsabilização pela geração, indicador da maturidade da conscientização por
parte da população. Incentivos para retorno de embalagens como sistemas de
depósito-retorno são os instrumentos coadjuvantes no processo, porém, é possível
afirmar que os instrumentos mais importante adotados por Frankfurt para a
implementação das políticas de resíduos urbanos são a educação e comunicação.
Ali, cada ator reconhece e exerce seu papel na gestão do lixo urbano.

11.2 O Caso da cidade de São Paulo
A cidade de São Paulo aprovou em 2006 sua Política Estadual de Resíduos
Sólidos, a PERS sem a referência de uma política nacional sobre o tema.
Entre outros princípios, a lei paulista prevê o ―Poluidor-Pagador‖, a ―Gestão
Integrada‖, a ―Educação ambiental‖. Além disto, adota como instrumentos:


os incentivos à gestão regionalizada de resíduos;



o licenciamento, a fiscalização e as penalidades;



os incentivos fiscais à prevenção da poluição e minimização da geração
de resíduos



o incentivo mediante programas específicos para a implantação de
unidades de coleta, triagem, beneficiamento e reciclagem de resíduos;



o incentivo ao uso de resíduos e materiais reciclados como matéria-prima;

Em um processo evolutivo, desde 2006, puderam ser observados avanços
nos índices de tratamento e coleta de resíduos recicláveis porém ainda
considerados baixos quando comparados a cidades como Frankfurt. Com apenas
parte da população atendida pela coleta de resíduos recicláveis, e a ausência de
programas de gestão integrada dos resíduos urbanos, em São Paulo, muitas
organizações não-governamentais, entidades sem fins lucrativos, empresas e a
própria população têm se mobilizado para dar alternativas de tratamento de
separação e reciclagem ao lixo produzido na cidade. Há grande concentração de
catadores, que, apesar de atividade informal, desempenham importante papel na
coleta de resíduos recicláveis na cidade.
Apesar dos instrumentos disponíveis na política, pouco se observa a respeito
da educação e informação ao cidadão além de sua não responsabilização pela
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geração dos resíduos urbanos assunto que se reflete na forma de cobrança pelos
serviços de gerenciamento dos resíduos. Na cidade de São Paulo, a proposta para
cobrança de lixo foi aprovada em 2003 e extinguida, na forma de cobrança direta
pelo volume gerado, a partir de 2006.
Assim, praticamente todo o volume de lixo gerado na cidade de São Paulo
segue para dois aterros sanitários à beira da saturação, sem qualquer tipo de
tratamento prévio. A geração de lixo per capita em São Paulo já se equipara a de
grandes metrópoles mundiais, situadas em países desenvolvidos. Caracterizando a
gestão dos resíduos na cidade de São Paulo um desafio urgente à prefeitura e
munícipes e demais atores da cadeia dos resíduos urbanos. Ação pequena ainda
diante do desafio está prevista a construção de incineradores para a minimização
dos volumes enviados para aterros em São Paulo. Porém, a visão integrada da
gestão de seus resíduos urbanos somente deve ganhar força a partir da
regulamentação da PNRS, quando os estados e municípios deverão elaborar seus
planos de gerenciamento de resíduos para garantir o repasse dos recursos federais
para atividades de saneamento e manejo de resíduos sólidos.
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12

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Observando-se a evolução da legislação ambiental brasileira constata-se que

a mesma não se refletiu no campo da gestão dos resíduos. Em um processo lento
de 20 anos entre idealização e sanção presidencial o Brasil acaba de aprovar sua
Política Nacional de Resíduos Sólidos e se prepara para sua regulamentação. A
nova lei instaura o marco regulatório da gestão dos resíduos no país.
Até então, o tema esteve presente em diversas outras leis relacionadas, com
destaque especial à Lei Nacional de Saneamento sendo que alguns estados e
municípios brasileiros já vêm implementando suas políticas de resíduos sólidos, sem
a referência da lei nacional. Ainda segundo preceito estabelecido pela Constituição
Federal (inciso VI do artigo 23 e regulamento realizado pela Resolução CONAMA
nº237/97), estados e municípios exercem a competência administrativa para realizar
o controle ambiental por meio da fiscalização e do licenciamento ambiental, no
entanto, esse direito limita-se a atividades que tenham impacto ambiental local
(DALLAGNOL, 2006).
Assim, reforçado pela PNRS, no Brasil, a gestão e o gerenciamento da
prestação dos serviços de limpeza pública, onde está incluída a gestão dos
resíduos, cabem ao governo municipal. Porém, como a questão dos resíduos sólidos
é muito abrangente, pois engloba o sistema econômico (aspectos de produção e
consumo) e aspectos sócio-ambientais, quando refere-se à gestão, os artigos 23 e
24 da Constituição Federal de 1988 mostram que cabem as três esferas do governo
fazê-lo, pois elas detêm tanto competências legislativas como administrativas. Na
falta das estruturas institucional, técnica e legal que viabilizem a atuação do
município tem sido o Estado o principal ator a suplementar o exercício do controle
ambiental sobre as atividades que oferecem impacto local. Os instrumentos das
políticas ambientais auxiliarão no processo de implementação das políticas de
resíduos. Assim, a proposta desta dissertação foi a de comparar as experiências das
cidades de analisar as experiências das cidades de São Paulo e Frankfurt e, à luz
dos instrumentos de políticas públicas ambientais disponíveis, analisar a
possibilidade de sua aplicação. Pode-se assim concluir que:
- Embora as populações dessas cidades possuam poderes aquisitivos
bastante diferentes, o comportamento de geração dos resíduos é praticamente o
mesmo quando observamos os índices ―per capita‖. Na evolução da geração do
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caso alemão, observa-se ligeira queda nos últimos anos, fato que pode estar
associado à aplicação da taxa do lixo e desenvolvimento de programas de
conscientização para a redução. É importante ressaltar que não se pode afirmar que
a cobrança pelo gerenciamento dos resíduos ao consumidor, seja o melhor
instrumento de inibição da geração. No caso de São Paulo, houve grande oposição
da população quanto ao uso desse instrumento. Ações de educação ambiental são
primordiais para o exercício do primeiro R. Especialmente na capital paulista onde
os índices per capita veem aumentando, é necessária uma revisão dos padrões de
produção e consumo;
- Na cidade de São Paulo, a cobrança indireta através de cálculo sobre a área
do imóvel e embutida no IPTU, não reflete os custos operacionais das atividades de
gestão dos resíduos urbanos, o que não acontece nas modalidades de cobrança
direta ao usuário como no caso de Frankfurt, onde o gerador paga pelo tratamento
do resíduo que produz. A Lei Nacional de Saneamento Básico instaura a cobrança
pelos serviços de manejo de resíduos sólidos além da PNRS e da PERS que
também prevêem tal cobrança nos âmbitos federal, estadual e municipal. Embora
esteja previsto na lei Paulista de resíduos, não há previsão de nova cobrança direta
ou mudança na forma de cálculo no IPTU;
- A responsabilidade compartilhada é um princípio fundamental na gestão dos
resíduos urbanos. Tanto a PNRS quanto a PERS prevêem a responsabilidade
compartilhada em seus textos. O elo mais importante está no início da cadeia responsabilizar o consumidor final pela separação dos resíduos, cada um dos
geradores, cada cidadão. Para tanto, o uso de incentivos como sistemas de
depósito-retorno é instrumento coadjuvante à taxa do lixo.
- Além do uso de ações de comando e controle e incentivos, o envolvimento
da população e a construção conjunta das soluções é fator chave para o sucesso da
implementação das políticas de resíduos. Neste quesito, a experiência participativa
alemã é um bom modelo a ser perseguido;
- O Projeto de lei 510/09, que prevê alíquota zero sobre os resíduos
recicláveis e bens elaborados por empresas recicladoras quando esse tipo de
insumo representar até 70% do custo total das matérias-primas empregadas pode
ser um estímulo à valorização dos resíduos. Os incentivos à reciclagem podem
contribuir para a redução do acúmulo de materiais em lixões e, para a queda da
demanda por recursos naturais e energéticos além, de incrementar a demanda por
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emprego no setor. O governo federal já vem concedendo benefício fiscal às
empresas que usam resíduos recicláveis na produção, na forma de crédito
presumido de IPI na aquisição dessas matérias-primas. No entanto, o incentivo só é
válido para as empresas que adquirem os insumos diretamente de cooperativas de
catadores com associados individuais (pessoa física) e não de empresas que se
dedicam à atividade de coleta e seleção de resíduos. Estender o benefício à
pessoas jurídicas certamente contribuirá para o desenvolvimento da cadeia da
reciclagem no país.
- Há uma grande necessidade de infra-estrutura de coleta dos resíduos
recicláveis. A cobertura total de bairros é fundamental para o aumento dos índices
de coleta. A infra-estrutura de coleta, por sua vez, é de responsabilidade da
prefeitura, papel este reforçado pela PNRS e PERS. A exemplo da cidade alemã, as
parcerias entre municípios tem se revelado eficazes. Frankfurt associada a outras
seis cidades, tem participação societária na empresa de gestão dos resíduos da
região.
- A criação de mercado através da padronização de embalagens retornáveis,
a exemplo da DSD alemã, pode provocar uma ―organização‖ no setor de
cooperativas e catadores, melhorando os índices de coleta seletiva, viabilizando o
retorno de embalagens às indústrias.
- A adoção radical de alternativas de tratamento que evitem ao máximo a
disposição final em aterros sanitários obrigou as cidades alemãs a desenvolver
alternativas que se mostrassem economicamente viáveis para o tratamento dos
resíduos urbanos. A partir daí, incrementaram-se a recuperação energética através
da incineração e recuperação dos gases além da produção de composto para
adubação. No Brasil e em São Paulo, pretende-se extinguir os lixões, mas os
impactos ambientais da disposição em solo são apenas retardados no caso dos
aterros- prática que deveria ser extinta;
- O treinamento de funcionários da coleta municipal como agentes
fiscalizadores pode auxiliar o órgão ambiental contribuindo para a aplicação da lei;
- A educação à população, aliada à comunicação adequada, ou seja,
conteúdo e linguagem apropriados para cada comunidade constituem o principal
instrumento da gestão de resíduos em Frankfurt. A experiência do órgão ambiental
da cidade no tratamento com as comunidades de imigrantes é um bom exemplo
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para afirmar que quanto maior e melhor a qualidade da comunicação entre governos
e comunidades, melhor será o processo de implementação das leis.
- o envolvimento das empresas e setor produtivo – a responsabilidade
compartilhada com os papéis bem definidos entre os atores pode incrementar
programas existentes e criar novos com a finalidade do desenvolvimento sustentável
de forma compartilhada com a comunidade, colaborando com a implementação da
lei;
- a adoção da logística reversa, prevista na PNRS, é um poderoso
instrumento de viabilidade da responsabilidade de fabricantes, comercializadores e
importadores cuja rede de coleta e destinação, poderá ser utilizada de forma
compartilhada;
- por fim, a constatação do modelo alemão que apresenta um ―Estado forte‖ e
sua atuação na implementação dos mecanismos de comando e controle,
instrumentos econômicos e educação de forma ―ampla, geral e irrestrita‖, tal como
previsto nas leis brasileiras, constituindo-se um arcabouço teórico favorável no
Brasil.
Assim, os instrumentos de políticas ambientais disponíveis na legislação, se
adequadamente empregados, culminarão no sucesso da implementação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos e outras políticas de resíduos no âmbito de estados e
municípios, imprimindo velocidade ao seu processo de implementação. Tais
instrumentos

serão

objeto

de

discussão

e

avaliação

por

indústrias,

comercializadores, recicladores, e cidadãos durante o processo de regulamentação.
A análise dos instrumentos utilizados pelas cidades de São Paulo e Frankfurt
revelou estágios diferentes de maturidade dos atores da cadeia dos resíduos o que
não permite sua simples replicabilidade nem, contudo, garante o sucesso de
implementação de políticas de resíduos no Brasil, e em seus estados e municípios.
Ainda assim, a experiência do caso alemão pode trazer insumos para a
implementação das políticas nacionais e encurtar o processo rumo à gestão
integrada e valorização dos resíduos urbanos.
Esta dissertação nasce em momento oportuno para o estudo da temática dos
resíduos sólidos urbanos no Brasil. Após 19 anos de tramitação até a recente
sanção presidencial, a instituição do marco regulatório nacional - a Política Nacional
de Resíduos Sólidos abre caminho para a evolução da gestão dos resíduos no país.
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Durante este período, na ausência de uma lei federal, as diretrizes acerca dos
resíduos estiveram contempladas em diversas leis e resoluções com destaque para
Lei Nacional de Saneamento. Neste tempo, estados e municípios criaram suas
próprias leis e políticas e as vem implementando.
A geração de resíduos é intrínseca às atividades humanas e está diretamente
relacionada com os padrões de consumo da sociedade. Com o crescimento da
economia, cresce o consumo e cresce a geração dos resíduos. A gestão dos
resíduos, por sua vez, faz parte da agenda ambiental que está compreendido entre
as estratégias de desenvolvimento sustentável dos governos e da sociedade.
As pesquisas mais recentes sobre o saneamento no Brasil, mostram evolução
mas ainda apresentam baixos índices de coleta seletiva e formas de disposição final
inadequadas, em sua maior parte, em lixões. Os resíduos urbanos brasileiros não
são tratados a partir da gestão integrada e do conceito de valorização econômica.
Quando comparados às experiências bem sucedidas de outros países, os modelos
de gestão brasileiros se mostram desatualizadas, não estando preparadas para as
diretrizes do marco regulatório. A cidade de São Paulo, embora presente índices
superiores à média nacional, carece de mecanismos para melhoria da gestão de
seus resíduos.
A Alemanha foi um dos primeiros países europeus a formular uma legislação
acerca da gestão de resíduos. Em 1974, a partir da criação da agência ambiental
alemã,

(Federal

Environmental

Agency,-

Umweltbundesamt

-

UBA)

foram

estabelecidos programas de pesquisa e desenvolvimento na área de controle da
poluição, incluindo redução, reciclagem de resíduos para a gestão de resíduos. Em
1977, a lei de minimização de resíduos (Abfallbeseitigungsgesetz), representou o
marco regulatório para a implementação de parcerias público-privadas na área de
resíduos, um dos fatores apontados pelo governo alemão para o sucesso na
implementação das leis. A partir daí, houve uma série de revisões nas leis além da
instituição de portarias e decretos, especialmente após a criação da comunidade
européia.
Assim, como previsto na PNRS brasileira, a lei de resíduos alemã confere aos
estados grande autonomia na sua aplicação. O Estado de Hesse foi um dos
primeiros estados alemães a inserir a temática da gestão dos resíduos em sua
agenda ambiental, sob a lei federal. A cidade de Frankfurt, pertencente a Hesse e é
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importante centro urbano mundial cujas características de geração de resíduos são
similares a de outros centros urbanos mundiais, como a cidade de São Paulo.
A cidade de Frankfurt, assim como em outras cidades alemãs, demonstrou
nos últimos anos, importantes avanços na implementação de leis para a melhoria da
sua gestão dos resíduos. O êxito da implementação das políticas na cidade de
Frankfurt pode ser atribuído, sobretudo a utilização adequada de instrumentos de
implementação de tais políticas. Além disto, a experiência alemã pode contribuir
para a implementação de políticas de resíduos no Brasil, estados e municípios,
quando observadas ações de, prevenção e redução no fluxo de resíduos a partir da
concepção dos produtos, gestão integrada dos resíduos e a aplicação do conceito
de responsabilidade compartilhada.
. A gestão dos RSUs passa pelo desafio de lidar com toda a sociedade, desde
o cidadão até o fabricante de cada produto que se tornará lixo um dia. A aplicação
das leis de resíduos passa tanto pelo uso de instrumentos de comando e controle e
de incentivos econômicos quanto pela educação ambiental. A partir da análise da
experiência alemã da cidade de Frankfurt e da Cidade de São Paulo, foram
comparados os instrumentos utilizados por ambas as cidades na implementação de
suas políticas de resíduos constatando-se entre outras conclusões, a força dos
mecanismos de comando e controle e educação, no caso alemão, e a dificuldade de
implementação de tais mecanismos no caso nacional.
Não há uma fórmula para a eficácia da gestão dos resíduos urbanos. A
aplicação dos instrumentos adequados dependerá de análise dos aspectos regional,
culturais, educacionais e recursos financeiros disponíveis. Entretanto, o sucesso da
implementação das políticas de resíduos passa por sociedades onde cada ator
reconhecendo seu papel, assume a responsabilidade pela prevenção e redução dos
resíduos, seguida pelo tratamento através da reciclagem seguindo para a disposição
final mínima do lixo que não se pode valorizar.
Caracterizado como estudo exploratório, o presente trabalho pretendeu
também constituir-se como uma das referências para outros pesquisadores do tema
dos resíduos urbanos. Como sugestões de trabalhos futuros podem ser citados,
entre outros, os seguintes temas: a inserção dos catadores e cooperativas na gestão
dos resíduos no Brasil, a partir do disposto na PNRS; a logística reversa, importante
instrumento criado pela PNRS para o descarte de equipamentos, materiais e
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embalagens pós-consumo; as novas tecnologias de tratamento que, um dia,
permitirão o envio de lixo mínimo para aterros sanitários.
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ANEXOS
Anexo I - entrevistas

ENTREVISTA I
Helmut Wissner
Cargo: Umweltberatung - Responsável pela gestão ambiental de Dreieich
2008
Contexto: Entrevista sobre a gestão ambiental da cidade de Dreieich

Autora: No Brasil estamos em fase de aprovação de uma política nacional de
resíduos, e sabemos que a Alemanha já caminhou, há algum tempo, junto com a
União Européia inclusive, nesse sentido, que aqui temos algo muito mais
desenvolvido do que no Brasil.
Então gostaríamos de abordar questões de eco-eficiência, em um primeiro
momento.
No Brasil tratamos eco-eficiência sobre princípios de redução, reutilização e
reciclagem.
A primeira pergunta é: como são construídas as políticas de resíduos
urbanos? Se elas são construídas em nível municipal, eles tem autonomia para
fazê-las, ou atendem as determinações da União Européia, ou da própria
federação?

Entrevistado: Existe aqui na Alemanha uma lei que vem do governo federal
sobre essas questões. Existe uma economia sobre o lixo e cada província tem a
autonomia de administrar, mas os resultados têm que ser os mesmos.
Existem os três tipos. O lixo que é evitado, é o melhor lixo, o lixo que vai ser
reciclado é o segundo melhor lixo e o que tem que ser colocado de lado para a
questão ambiental, depois eu te explico essas termologias que são bem próprias.

Autora: Como eles trabalham a questão da evitação do lixo? Através de
campanhas de conscientização, de educação? E como eles medem isso? Se
existem indicadores sobre isso.
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Entrevistado: É o seguinte, existe uma campanha do governo federal que a
cada vez que chega na província que é o final de toda essa linha de ação, é
colocado então...

Há 20 anos que ele trabalha nessa questão do lixo. Antigamente era tudo
jogado em um lixo só, dentro de

uma lata de lixo. O problema começou com a

questão do vidro, eles começaram então a colocar os containers de vidro. Depois
veio então a questão do papel, um volume grande também de papel. Em terceiro
veio a questão de saco amarelo, que é o saco de ―recycling‖ de embalagens
pequenas domésticas.

Autora: O resto, não é?

Entrevistado: Sim. Cada embalagem na Alemanha, embalagem de iogurte,
manteiga, tem um pontinho verde, tudo que tem esse pontinho verde vai para o
saco amarelo. Com isso, a questão das embalagens de cozinha que tinham que ser
descartadas fora do vidro e do papel, então eles criaram o saco amarelo, que são
essas embalagens, e teve um problema de administração, que eles não
conseguiram administrar isso, e foi dado então para uma firma particular que
começou a fazer essa coleta dos lixos amarelos, recicláveis.

Autora: Então hoje é uma empresa privada que faz isso?

Entrevistado: Sim.

Autora: Outra pergunta. Se eles têm aterro sanitário ainda para dispor o lixo
orgânico.

Entrevistado: Havia aqui até 1990, dentro de onde nós passamos.
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Autora: E hoje eles não são mais dispostos no solo, não têm mais uma
disposição, então eles são incinerados, por exemplo?

Entrevistado: Todos vão ser separados, como ele já falou, madeira, metal,
os eletrodomésticos, as tampas de cortiça...
Autora: Mas esse é o ―seletivo‖, vamos dizer assim, o que não dá para
separar, o que não é reciclável.

Entrevistado: Desde do 2005 tudo é queimado. Nenhum resto mais deve ser
depositado, aterrado.
Autora: Isso por conta da ―Landfill Directive‖? Da União Européia, uma
diretiva.

Entrevistado: Só da Alemanha.

Autora: A partir da incineração é gerado energia?

Entrevistado: Na verdade não muita. É gerado energia, mas não muita.

Autora: Isso quer dizer que é pouco resíduo que é incinerado?

Entrevistado: Muito pouco. O que é gerado de energia aqui, em uma cidade,
eles têm uma usina de queimas de lixo, e não chega a 1% de toda a energia que
eles precisariam.

Autora: E ele tem uma idéia de quantos por cento do lixo vai para
incineração?

Entrevistado: Menos de 15%.

Autora: Isso corresponde a mais ou menos uns 60% a 65% do nosso lixo, e
ele é todo aterrado.
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Entrevistado: Isso é bem complicado. Eles fazem a coleta naquele
calendário de cores.
Autora: Vamos falar agora sobre educação nas escolas. Como eles tratam a
questão dos resíduos com as crianças nas escolas, se existe uma matéria que tem
essa conscientização nas escolas.

Entrevistado: Absolutamente nas escolas, em aulas normais.

Autora: Inseridas nas matérias normais, então, é isso? Não tem uma matéria
especial?

Entrevistado: Não tem uma matéria especial, mas é ensinado nas escolas
como educação cotidiana.

Autora: Sobre questões práticas agora. O dia-a-dia da cidade. Os coletores
que estão instalados na cidade, são cedidos pelo município? E nas casas, como
funciona? O morador recebe esse coletor, ele tem que comprar esse coletor?

Entrevistado: Eles têm dois sistemas, o sistema de coleta, e um sistema em
que o cidadão tem que levar seu lixo até o local.

Autora: Isso acontece junto ou é um, ou é outro?

Entrevistado: Na taxa do lixo já está incluída a lata do lixo, e todos os custos
operacionais de onde ele vai levar... Da disposição...De onde ele vai levar o lixo.
Todos os outros materiais, que eu vou te levar quando sair daqui... Praticamente
tudo. Existe uma única taxa de lixo para o cidadão, mas que ela está dependente da
quantidade, do que ele vai jogar fora.
Isso é muito importante.
Existem latas de 60, de 80 litros, 120, 240 e de uma tonelada.
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Autora: As empresas... A gente estava falando de cidadãos, agora vamos
falar de empresas.

Você não quer perguntar se ele tem alguma outra informação para te dar,
antes de você passar para as empresas?

No Brasil, as empresas podem escolher quem vai destinar o seu lixo. Por
exemplo, eu sou um grande gerador, e portanto eu estou destacado do sistema de
coleta da prefeitura, e eu escolho quem vai dispor e aonde ele vai escolher, é um
problema dele. Como funciona aqui com a indústria? A indústria tem a obrigação de
destinar, aonde se destina o lixo urbano?

No Brasil, é o gerador que vai escolher o seu...

Se ele for um grande gerador de lixo. No caso do banco, por exemplo.

Entrevistado: Os cidadãos através da cidade, diretamente, com o sistema
público. As firmas privadas, particulares, podem escolher.

Podem escolher, mas de acordo com as determinações da municipalidade...

O preço de mercado varia muito, normalmente são as empresas privadas
mesmo que escolhem o seu coletor de lixo, mas por exemplo, normalmente eles
escolhem a partir do preço. Hoje em dia, por exemplo, o mercado para metal, para
coleta de metal, está bem alto, então existe uma concorrência maior.

Autora: Então quer dizer que esses materiais têm venda no mercado?

Entrevistado: Se for um tipo de metal que poderá ser vendido, o custo, claro,
é menor, porque você está vendendo uma coisa que vai ser reaproveitada. Se é um
metal que não poderá ser reaproveitado, então o gerador desse metal, vai ter que
pagar pela destinação final.
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Autora: Quem compra é o município?

Entrevistado: Empresas privadas.
Autora: O lixo todo, então, ele é separado, ele nunca vai misturado? Ele não
é separado em nenhum lugar depois da coleta?

Entrevistado: É definitivamente muito mais barato o lixo chegar separado, do
que chegar e fazer uma grande montanha, e depois ele ser separado no local, custa
muito mais dinheiro.

Autora: E eles observam que, de fato, ele vem separado hoje, embora já haja
um tempo de implementação, são 20 anos, como ele disse. No início, talvez ele não
viesse tão separado, e eles tiveram que trabalhar a conscientização, hoje eles já
percebem que o lixo vem devidamente separado?

Entrevistado: Desde 85, o vidro é separado pelo cidadão individual, a partir
de 90 o papel. O biomull é o lixo orgânico, no começo dos anos 90. 100% do lixo
chega selecionado.
O vidro branco, transparente, ele é usado 4 vezes mais do que o verde ou o
marrom, então normalmente você tem um container branco, e um container das
duas outras cores. E ele é esvaziado dentro do próprio caminhão que vem, pega
com um guindastezinho, levanta e dentro do caminhão ele vira, e aparentemente,
quando uma pessoa de fora vê, acha que está misturando os vidros ali, mas dentro
do caminhão ele é separado.

Autora: Um caminhão tipo container?

Entrevistado: Sim.

Autora: A pergunta é se esse município é, pelo o que eu estou vendo, é um
município modelo, ou se isso é comum a todos os outros municípios, e se os outros
municípios têm dificuldade com relação a isso? Se isso é uma unanimidade aqui na
Alemanha.
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Entrevistado: O sistema é um só em toda a Alemanha, mas como eles
administram isso é diferente em cada cidade. Eles têm aqui lugares, áreas, em que
eles podem deixar esses containers a mostra dos cidadãos, uma cidade como
Frankfurt, que é mais cheia, eles têm esse problema de não conseguir colocar esses
containers a mostra. Eles têm, por exemplo, a possibilidade de tanto lugar, para
cada 40 mil pessoas... São 40 mil pessoas aqui, e eles têm a possibilidade de 5
tipos diferentes de destinação final. Em proporção, em Frankfurt, eles têm para cada
40 mil pessoas, uma possibilidade de destinação final.

Autora: E de que possibilidades nós estamos falando? Quais são as
possibilidades?

Entrevistado: São essas, de papel, de vidro...

Autora: Sobre separação. Sobre o cidadão, o cidadão é multado, caso ele
não separe seu lixo direito? Como é esse controle?

Se a cidade é maior, os problemas são maiores. Como é que pode controlar,
se uma lata de Coca Cola vai ser jogada... Se alguém joga a lata na rua. Quando a
cidade é grande, essas coisas acontecem mais. Aqui quando tem uma lata de Coca
Cola na rua, alguém pega e leva até a próxima lata de lixo. O sistema é muito
simples, as garrafas de plástico, as latas de Coca Cola vazias, elas valem um valor
em dinheiro. Você já viu alguém jogar dinheiro fora?

Autora: O Sr. acha que a questão da consciência sobre o lixo tem a ver com
o nível sócio-cultural da população?

Entrevistado: A questão da educação tornou-se super dimencionada, o
preço da educação. Em dezoito anos, por exemplo, uma tonelada de aterro, custava
40 Marcos e hoje custa 220 euros, ou seja 440 ―Deutsche Marc‖. Esse é o efeito da
educação.
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Autora: Então quer dizer que é muito mais caro dispor da forma correta, é
isso?

Entrevistado: Não aconteceu intencionalmente. Os custos da economia do
lixo, só podem custar realmente os preços operacionais, não pode ter lucro.
Isso quer dizer o seguinte: se em um ano, eles cobram uma taxa ao cidadão,
e no ano seguinte a coleta for menor do que essa taxa que eles pagaram, no ano
seguinte a cidade tem que devolver ao cidadão.

Autora: Um desconto?

Entrevistado: Sim.

Autora: Existe uma concessionária, uma empresa privada que faz a gestão
desses resíduos?

Entrevistado: Não é uma, são várias.

Autora: E a gestão desses resíduos, a negociação desses resíduos a
mercado, fica a cargo dessas empresas?

Entrevistado: Não é absolutamente livre o comércio, existem regras de
negociação, e o governo federal controla. Existe uma negociação que não é
absolutamente livre, o governo federal está sempre observando, existem algumas
regras a ser seguidas, mas de um modo geral, em uma negociação razoável, eles
têm a liberdade de negociar.

Autora: Então a gente poderia dizer que talvez o lixo separado seja tratado
como uma commoditie aqui? Como se fosse um produto que o governo acompanha
o preço.

Entrevistado: Não exatamente como um produto de mercado que pode ser
negociado livremente, porque é um artigo que pode ser perigoso. Ele é fortemente
regulamentado, porque pode ser usado indevidamente.
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Autora: Fortemente regulamentado por quem?

Entrevistado: Diria que é assim como todo mundo pode ter um carro, todo
mundo pode dirigir um carro, mas existem as regras que devem ser seguidas.
Autora: Quem faz as regras?

Entrevistado: O estado.

Autora: Para o lixo perigoso. No Brasil existem possibilidades de incineração
ou de um aterro, que não é o caso aqui. Eu queria saber como vocês tratam, por
exemplo, as pilhas e baterias aqui. Se há um tratamento diferenciado...

Entrevistado: Vários caminhos para o descarte de baterias, das pequenas,
das pilhas, tem lugares em que eles fazem coleta, e tem a obrigação das empresas
de retornarem. Por exemplo, as baterias de carro, existe como para as latas e
garrafas, quando você compra sua bateria nova, você já paga uma taxa extra de 12
euros, por exemplo para baterias de carros pequenos, em que você só vai ter esse
dinheiro de volta no momento em que você levar sua bateria antiga. Elas vão ser
recicladas por diferentes caminhos.

Autora: Quais são os caminhos de reciclagem?

Entrevistado: As de carros e caminhão vão ser totalmente desmontadas,
totalmente recicladas. Queimadas, incineradas, não existe mais essa possibilidade
na Alemanha. As pilhas também não, não existe mais.

Autora: E esse processo é pago ou tem receita? Vende-se as baterias ou tem
que se pagar para a destinação?

Entrevistado: Em cada lugar que você comprar uma pilha, eles têm a
obrigação, por lei de receber a sua antiga. Se você comprar em um supermercado,
aonde for, eles têm que receber a antiga.
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Autora: E como eles monitoram da onde sai esse posto de recebimento?
Eles recebem, que como eles têm a certeza de que foi destinado corretamente?

Entrevistado: Eles têm um sistema de controle para isso através dos
próprios lixos de supermercado.

Autora: Existe a necessidade de algum tipo de licença para receber esse tipo
de material? Ou isso já é obrigação, por exemplo, o mercado comercializa, então ele
é obrigado a receber e não precisa de nenhum tipo de licença?

Entrevistado: Na verdade é obrigação a coleta de volta, do produto que você
produziu ou vendeu. E em cada farmácia, você deve levar seu medicamento velho,
antigo, ultrapassado. As cidades controlam, por exemplo, no supermercado, quantas
baterias por ano eles descartaram. Eles sabem exatamente quantas baterias novas
vão ser vendidas, então eles controlam quantas baterias novas vão ser descartadas
anualmente.

Autora: Lâmpadas fluorescentes, como funcionam? Qual é o tratamento que
elas recebem, e se elas também estão dentro dessa rede de coleta.

Entrevistado: O cidadão já está informado de que elas são perigosas, e a
cidade oferece a coleta e o descarte gratuitamente. Eles esperam que não cobrando
a coleta, fazendo essa coleta grátis, eles não a joguem de qualquer maneira. Os
custos dessa coleta já estão calculados na taxa anual da coleta do lixo.

Autora: Existem muitas empresas que fazem esse tipo de tratamento?

Entrevistado: Talvez três a cinco no estado todo de Hessen, que ele poderia
dizer que estão absolutamente em condições de reutilizar esse tipo de produto.
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Autora: E para essas empresas, para os destinadores finais, há necessidade
de licenciamento, sim ou não? Por exemplo, a pessoa que vai tratar a lâmpada, para
quem vai incinerar o lixo, para o incinerador, para o tratador da lâmpada...

Entrevistado: Hoje existe um departamento do governo que chama-se a
Secretaria para a Segurança, e essas coisas são tratadas através desse órgão
governamental. Que conserva essas leis, que seria o regulador para a segurança.

De acordo com a periculosidade do produto a ser descartado, eles
regulamentaram os contratos com as empresas particulares, a periodicidade dos
contratos com as empresas, e a periodicidade das visitas dos técnicos, para
realmente controlar a periculosidade no descarte.

Autora: No Brasil nós somos 180 milhões de habitantes, 27 estados
brasileiros, e ainda tratamos de uma forma muito precária a questão do lixo. E eu
queria perguntar então, qual a importância da autonomia dos municípios na gestão
do lixo urbano.

Entrevistado: Na Alemanha existe uma política central, mas com diretrizes
que devem ser seguidas, mas que o governo central reconhece as particularidades
de cada província, e elas são livres para administrarem da melhor maneira possível.
Ele diz que, por exemplo, aqui na cidade, há apenas 50 anos é feita a coleta
de lixo, isso foi exatamente depois da guerra.

Autora: E há 20 anos de fato ele já é recolhido adequadamente, não é?

Entrevistado: Sim. Por exemplo, um problema que eles têm aqui na cidade,
27 depósitos de lixo não selecionados (ex-aterros) e a população ainda persegue a
administração da cidade porque eles ainda demandam que esses lugares usados.
Eles ainda pagam, a cidade ainda tem que manter essas 27... 27 lugares
ainda, estão totalmente desativados e ainda estão incluídos no custo da cidade.
Os custos para a administração da cidade ainda são menores de
simplesmente vistoriar se esses lugares, esses 27 lugares ainda, se eles não são,
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por exemplo mal utilizados, se eles não são invadidos, do que simplesmente fazer
uma outra coisa nesses lugares, os custos são melhores para fazer a observação
desses lugares.

Autora: E eles imaginam, no futuro, fazer o que com esses lugares?

Entrevistado: Essa montanha que eu te mostrei ali, esse aterro, custou um
milhão de ―Deutsche Marc‖, 50 milhões de euros.
Autora: Para reurbanizar ali?

Entrevistado: É, para fazer aquela montanha, aquele aterro. Para encerrar,
para cobrir...Ali estão 50 milhões de toneladas de lixo doméstico.

Autora: E ali é só um dos 27?

Entrevistado: Sim.

Autora: E nesses locais foi feito o controle do gás metano?

Entrevistado: O gás desde 96, por mais 30 anos o gás ainda vai sair. Ainda é
proibido entrar ali, mas regularmente...Essa montanha se movimenta ainda como um
pudim de leite.

Autora: E o líquido que provem do lixo?

Entrevistado: É muito complicado ainda. Esses grandes aterros, como esse
que a gente passou ali, que eu te mostrei, como se fosse uma grande ―panela‖,
foram cavados 17 metros para baixo, com uma forte camada de concreto para baixo,
as paredes também estão concretadas, e em cima também não é só concreto, a
tampa é de 2 metros e 40 de diferentes materiais para conter esse aterro. E ele diz
que nos próximos 30 anos, que a cidade diz, mas com a experiência dele, ele diz 40
anos, ainda terá que ser observada.

Autora: O comportamento?
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Entrevistado: O comportamento dessa ―panela de pressão‖. Há 10 anos a
montanha está calma, mas eu receio pelos próximos 30 anos, porque não sabemos
o que está acontecendo ali dentro.

Autora: Acho que está bom. Muito obrigada.
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ENTREVISTA II

Sr. Gert Lanhstein
Cargo: Prokurist - Responsável pela planta de tratamento de resíduos Rhein
Main Deponie
Data: 2008
Contexto: Visita ao parque de tratamento de resíduo Rhein Main Deponie

Autora: Como é tratado o lixo doméstico no Estado de Hesse e na cidade de
Frankfurt?

Entrevistado: Nos municípios o lixo doméstico e o lixo industrial quando são
varridos... As latas de lixo na rua... O lixo doméstico é colocado em sacos amarelos.
Os materiais são reaproveitados pela própria indústria. O comprador desse
material, que vem dentro dos sacos amarelos, já pagou pelo retorno. Quando se
compra uma coisa, um produto, o consumidor já pagou por isso.
O resíduo que vai para o saco amarelo, vai ser separado em papel e vidro,
separados e juntados, e são trocados por dinheiro. Vale 70 euros mais ou menos a
tonelada de papel.
Há municípios que jogam tudo junto e levam pra incinerar, ou uma separação
biomecânica. Os municípios que juntam o ―hausmull‖, o ―spermull‖ e o ―biomull‖, ou
eles vão para a incineração ou para a biomecânica separação. Biomull é de
compostagem ou jardim, resto de jardim.
Outros municípios separam em latas separadas cada um deles, e vai ou para
a compostagem ou para a fermentação, para ser usado como energia.
Todo aquele complexo ali é para fermentação.

Autora: E a energia é gerada aqui mesmo?

Entrevistado: 45 mil toneladas por ano de biomull, vão para a energia e os
restos da fermentação também vão ser usados na compostagem.

Autora: Qual a população que gera tudo isso?
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Entrevistado: O biomull é voluntário. O spermull é separado em ferro,
madeira, cartunagem e outras coisas mais que serão reaproveitadas. Lixo
doméstico, como nos outros municípios serão incinerados ou trabalhados
biomecanicamente. Até maio de 2005 todo o hausmull eram depositados e
colocados em aterros, depois tornou-se proibido. Eles tinham aqui, até maio de
2005, apenas um aterro de hausmull, sem tratamento nenhum, mas foi proibido em
toda Alemanha.
Isso quer dizer que a partir dessa data um volume maior é incinerado ou
trabalhado biomecanicamente, e cada vez mais separados, só os minerais são
depositados.
Eles fazem uma palavra que eu não conheço, mas depois da incineração de
metais é o que sobra... escória.
Aqui o que eles chamam de Main-Taunus é toda região onde o Main passa e
o Rio Taunus, são as terras mais altas em torno do Main também, são muitas
nessas duas regiões.
Trata-se sempre da questão dos custos que eles veêm aqui o que é mais
barato. A incineração do lixo doméstico custa em torno de 200 euros por tonelada, o
biomull vale 60 euros por tonelada mais ou menos, aproximadamente. Se não fosse
separado, custariam muito mais caro do que apenas 260 euros.
Existem municípios que, por alguma razão, construíram o seu incinerador e
por causa disso então, ás vezes, eles têm que mostrar a produção, como ele falou, e
então eles jogam tudo junto, não separam, porque tem o incinerador. À exceção do
papel, vidro e ―DSD‖, que é o saco amarelo.

Autora:

E isso é permitido pela legislação, ele pode decidir se ele quer

incinerar tudo e ele deve separar vidro, papel?

Entrevistado: A lei diz em princípio evitar e depois separar para poder
reaproveitar ou incinerar, mas não é uma obrigatoriedade, e sim uma oferta.

Autora: E qual é essa lei?
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Entrevistado: A união do governador central e do governo federal faz como
se fosse uma moldura. Então tem os estados, a cidade de Guttenberg, dentro dos
estados têm as regiões e os municípios. Aqui é Hessen. Região do Main...

Os municípios têm que juntar, e as regiões precisam fazer o descarte.
As regiões de Landkraise criam essas estações e eles administram para o
descarte, os municípios têm que juntar-se. Eles têm que partir de acordo com a lei.
A lei mais importante delas é a circulação da economia. No mesmo momento
em que a lei proíbe, ela coloca uma inovação em todo o sistema, a mesma lei proíbe
e dá as diretrizes para a inovação.
Exatamente nesse momento em que você não tem uma montanha em que
você simplesmente pode jogar tudo ali para se descartar, nesse momento então que
o estado começou a refletir sobre como solucionar esse problema, a partir do
momento da proibição, houve inovação.
A questão do aterro sanitário, repetindo que nós já ouvimos duas vezes, custa
extremamente caro o acompanhamento desse aterro, no momento em que ele está
fechado. Precisa-se de uma isolação, de chão e solo, também precisa-se de uma
isolação na campa, a questão da água do solo, que não pode ser contaminada.
Durante muitos e muitos anos, ele acredita que até 100, 200, 300 anos, não
se tem idéia. Tudo custa muito dinheiro.
Essa questão do aterro sanitário custa uma fortuna porque mesmo que se
pense que em 100, 200 vamos deixar isso para as crianças, para os netos, para os
bisnetos, mas é uma questão caríssima.
Eles têm três ―deponie‖. Isso é o controle para um ano de uma ―park deponie‖
de água, luz, gás. Têm que ser documentados, são os relatórios de um ano.
Acomodação, intempérie, retirada de água, limpeza, as fontes de água,
lençóis freáticos. Um ano, todas as medidas de um, todos os anos desde 2003, 2004
e 2007.
A produção de energia dos gases desses aterros, foi retirado mais e mais e
mais gás, gera aproximadamente 40 milhões de kilowatts por hora. Mas eles sabem
que a curva vai subir, e depois ela vai descer, pela emissão de gases. Porque tem
uma vida útil.
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Autora: Quando se incinera, qual é a ordem de redução de volume do lixo,
tipo: entram tantos metros cúbicos, saem quantos?

Entrevistado: Eles reduzem a 10, 20% e fica 80, 90%.

Isso é muito interessante do ponto de vista da deposição, que você vai de um
volume enorme, para um volume pequeno, em forma inerte.

Autora: O maior volume pelo jeito é o de lixo da casa. Mas ele não falou do
lixo hospitalar, é o mesmo que o industrial?

Entrevistado: Por questões higiênicas, é imediatamente incinerado.

Autora: Aqui mesmo?

Entrevistado: Em incineradores especiais, só para lixo hospitalar.

Autora: O lixo industrial, também é aqui?

Entrevistado: Também serão incinerados ou separados, é o mesmo sistema.
A tonelada de ferro, por exemplo, no momento está cerca de 300 euros, então é
muito dinheiro.

Autora: E sobre a compostagem?

Entrevistado: A Implementação para trazer o gás de biomull. Primeiro vai ser
todo amassado e depois peneirado, está vendo? E depois vem em um grande
compartimento para fermentar, depois vai ser todo mexido, ai vai deixando fermentar
e o gás vai saindo.
Aqui vai ser separado o que é sólido e o que é liquido, a água será limpa e o
que sobrou, o que for sólido, vai ser compostado. A compostagem é fechada, são
compartimentos imensos. Aqui a compostagem recebe ar quente por baixo e por
cima.
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Autora: Em quanto tempo o composto fica pronto?

Entrevistado: 10 dias. Aqui estão os reatores da fermentação que trabalham
a 45 graus.

Autora: Aqui eles também podem trazer?

Entrevistado: Podem. Por ano chegam cerca de 90 mil pessoas, cidadãos
individuais trazem as suas coisas aqui.
Aqui é tudo o que eles recebem e aqui o que custa, quando as pessoas
trazem.

Autora: Ah, eles pagam?

Entrevistado: Quando a pessoa ultrapassa o volume dela, ela tem que
pagar.

Entrevistado: Aqui é um aterro antigo, tem de 20 a 30 metros de aterro de
lixo doméstico, uma parte de isolação, e em volta tem um isolamento. É como se
fosse um grande anel em volta para evitar que a água saia daqui suja, para
contaminar o resto que daqui vai pra lá, ou que de lá venha para aqui.
Aqui em cima de tudo tem uma grande tampa.
Sobre esse lixo doméstico tem uma grenagem de gás, tem várias camadas. O
que está coberto ali são camadas de isolação e o que você está vendo ali que
parece terra, é um tipo de recobrimento do solo.

Autora: Mas não é terra?

É. Diferentes tipos de terra são misturadas. Ali é uma fonte de gás. Aqui tem
cerca de um hectar esse aterro, e é o gás que está saindo ali que com todas essas
camadas, isolamento, drenagem de gás, e recoberto, que atravessa todas essas
camadas daqui para baixo.
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Autora: Quando foi implantado o aterro, eu imagino que não tinha a questão
da captação do gás, isso foi feito depois não é? Foi possível fazer toda essa
instalação de captação depois disso?

Entrevistado: A gente já vai ver, a partir dos anos 80 isso foi feito
sucessivamente.
E o gás é retirado com uma leve pressão de vácuo. Nem muito, nem pouco.
Se tirar muito, vem muito metano, e se tira bem pouquinho, entra muito oxigênio. A
medida perfeita é de que 50 a 60% de metano seja retirado a cada sucção.
Aqui a gente está chegando em um área que ela já foi recultivada, por isso
que tem a terra, agora que eu entendi.

Autora: E ele tem um plano de ir recultivando gradativamente não é?

Entrevistado: É. Nunca mais nada vai ser construído aqui, apenas plantado.

Autora: Quantos anos mais de vida útil aqui nessa operação, em termos de
deposição?

Entrevistado: De 30 a 50 anos.

Autora: Mas eu posso até 50 anos colocar mais coisas aqui em cima?

Entrevistado: Mais 30 anos. Todos aqueles tubos de gás metano lá em cima
são conectados aqui. Toda a sucção deles é regulada aqui nessa fonte. Tudo isso
aqui a gente vai ver onde termina.

Autora: Em termos econômicos, é lucrativo uma empresa de tratamento de
lixo?

Entrevistado: Não, porque é sempre o governo que está pagando, porque é
interesse do governo, se fosse só privado lucraria.
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Autora: O governo subsidia alguma coisa?

Entrevistado: Todo o lucro é utilizado para os aterros antigos.
O cidadão não precisa pagar para o que foi feito de errado, mas sim o
proprietário que aceitou o contrato.
Aquilo é um complexo de construção. Ali é o spermull e o lixo industrial,
separa ferro, metal e plástico.
Ali então, a partir desse material vai ser feito para substitutos de carvão,
madeira, para usar nos fornos que são utilizados ainda por esse tipo de combustível.

Autora: E aqui são as placas de solar?

Entrevistado: Sim. Aqui também é uma área com placas de geração de
energia com cerca de 2 hectares.

Na Alemanha existe uma lei que o Estado compra do particular que possa
produzir energia, então como eles tinham essa área aqui em que não pode ser feito
nada, porque é um aterro embaixo, eles resolveram colocar 20 mil metros quadrados
de energia solar e vendem para o governo local.

Autora: A empresa privada então que opera aqui utiliza a área para fazer
energia solar?
Entrevistado: Sim, porque eles pensaram ―o que mais a gente poderia
colocar em cima de um aterro sanitário?‖ E eles vendem a cerca de 10 euros um
kilowatt/ hora.

Autora: Então aqui eles produzem a energia solar e a energia a partir do lixo.
Qual é o custo dessa energia com relação a energia convencional? Com relação
aos gastos deles, a venda dessa energia representa quanto do total dos gastos? Por
exemplo, 10%, 5%?
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Entrevistado:

Aqui é todo o complexo para a fermentação, custou 15

milhões de euros. Eles retomam o dinheiro com duas coisas, quando ele vende o
biomull, eles recebem cerca de 50 euros por uma tonelada e de 45 mil toneladas por
ano eles fazem energia e vendem por cerca de 3 milhões e 300 mil euros. Isso não
custou muito dinheiro e por isso também é bem barato. Hoje a energia solar não
produz muita energia, é pouca coisa. Mas ele vai dar para a gente de todas as
formas de produção aqui, um documento que vai dizer quanto custou, quanto produz
e o que isso representa em termos de dinheiro.

Autora: Está muito bom. Muito obrigada.
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ENTREVISTA III
Klaus Wichert
Cargo: Leiter des Umweltamtes – ―Chefe da Secretaria de Meio Ambiente ―,
Autoridade responsável pela gestão de resíduos de Frankfurt.
Data: 2008
Contexto: Entrevista a respeito da gestão dos resíduos urbanos em Frankfurt

Autora: Quais são as atribuições da secretaria de estado de meio ambiente
de Frankfurt?

Entrevistado: É um órgão público que se ocupa da proteção da natureza, da
proteção das águas e proteção de emissões de água e da natureza.
E também o órgão público que aconselha toda a população sobre a questão
da colocação do lixo.

Autora: E qual é a atribuição dele dentro da secretaria?

Entrevistado: Eu sou o diretor da administração. Na verdade, a pessoa que
cuida de toda a administração.

Autora: Como está estruturada hoje a questão dos resíduos urbanos dentro
da cidade de Frankfurt?

Entrevistado:

Tem a questão européia, tem a questão alemã, e tem a

questão do estado de Hessen.
Toda a parte dessa administração se ocupa de todo o lixo doméstico, e da
reciclagem desse lixo e atende ao cidadão que gostaria de descartar o lixo especial.

Autora: O Sr. Poderia falar mais sobre o projeto Frankfurt limpa, eu gostaria
de saber mais sobre o projeto.

Entrevistado: Foi uma iniciativa da prefeita depois de ter reconhecido que os
morados de Frankfurt, apesar de serem poucos, reconheceram que a cidade estava

159

extremamente suja e que isso estava incomodando. Os moradores oferecem a
cidade, mas que no final do dia a cidade estava muito suja.

Autora: E quando foi isso?

Entrevistado: Mais ou menos em 2001. A pessoa que teve essa iniciativa,
que levou até a prefeita, era uma pessoa que estava aqui nesse órgão.
Existe um órgão que tem a autonomia, digamos assim, de tomar iniciativas
imediatas quando percebe que algum problema na cidade precisa de uma reação
rápida do que o cotidiano da cidade geralmente funciona, dentro da administração
cotidiana.

Autora: Então podemos dizer que isso foi também uma... eles escutaram a
sociedade então, e trouxeram isso, fizeram esse programa como uma necessidade
da sociedade que eles identificaram?

Entrevistado: Ele está dizendo que a prefeita se ocupou muito deste tema
pessoalmente.

Autora: O cidadão de Frankfurt, ele se sente responsável por esse assunto
dentro da cidade? Ou seja, um cidadão consciente?

Entrevistado: Ele acha que uma grande parte da população, ele diria 95%
está absolutamente consciente que pagando essa taxa do lixo, é uma taxa do lixo,
como já foi explicado ontem, que corresponde a todos os custos de toda a coleta de
lixo, e que ele sabe que ele tem que fazer a parte dele, que é simplesmente colocar
o lixo, o tipo de lixo especial na sua porta, no dia da coleta. Uma outra parte, 5% é a
parte que realmente... Esses 5% simplesmente jogam o lixo na frente da sua casa, e
esperam que o poder público resolva esse problema.

Uma grande parte dos cidadãos muda toda a oferta do estado, diferentes
latas de lixo são usadas abertamente, a coleta de papel, os containers de garrafas
que são em diferentes lugares, em muitas casas têm a oferta do biolixo, do saco
verde, do saco amarelo, os remédios velhos, que levam-se nas farmácias, as
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baterias, é usado muito intensivamente o sistema, lixo interditado, como móveis e
todas aquelas coisas que você viu, todo o cidadão tem o direito de ligar e pedir uma
coleta particular e até mais de 3 semanas é recolhido na sua própria casa.

Autora: O spermull?

Entrevistado: O spermull. Mas tem também, por exemplo, para o cidadão
que não puder esperar que a coleta seja feita em 2 ou 3 semanas, ou o cidadão, ou
a própria região onde ele mora, por exemplo, uma rua importante, uma rua bonita,
ele paga 25 euros para ter em 24 horas essa coleta.
Tem 3 estações dessas dentro da cidade de Frankfurt, que se o cidadão tiver
um carro, colocar seu spermull dentro do carro, leva lá grátis. Também os lixos de
jardim, grama, astes cortadas, galhos de árvores.

Autora:

Vamos voltar nos 5% que não coletam direito?

Vocês têm um

levantamento, se são cidadãos alemães, se não são, se são comunidades mais
pobres, por exemplo, mais afastadas...

Entrevistado: A diferenciação não pode ser feita, infelizmente. São alemães
e não-alemães que fazem. Tem um fator observado, mas que é difícil de ser
provado.
Já constatamos que existe um certo mercado paralelo de ofertas como por
exemplo quando se compra um sofá novo, uma geladeira nova, que é oferecido,
digamos assim, no mercado negro, e é oferecido ao cidadão que está comprando
uma geladeira nova, que ele leve a sua geladeira, ―eu vou entregar sua geladeira
nova, mas eu posso também tirar a sua velha‖, mas eles não conseguem controlar
isso, e existem sempre denúncias nesse sentido, e existe um cidadão inconsciente
que diz ―eu vou colocar na rua mesmo, porque eu sei que o estado vai, de qualquer
maneira, tirar‖. ―E porque eu preciso ligar, esperar 2 ou 3 semanas, ficar em casa,
esperar?‖ Apesar de ter um call center, que é confortável, bem organizado. Ele usou
uma expressão bem interessante que diz que tem alguns pontos ―quentes‖ de
questões sociais, que acontece mais frequentemente, mas que ainda está longe de
ser comprovado que isso seja uma rotina.

161

Existem, por exemplo, alguns conjuntos habitacionais, de pessoas de rendas
mais baixas em que, por exemplo, eles têm essa dificuldade, então a cidade entrou
em contato com a administração imobiliária desses conjuntos residenciais, ou com
os próprios síndicos dessas comunidades, e que eles desenvolveram um sistema
especial para a coleta deles, da própria cidade, que foge totalmente à administração
geral deles.
Eles já fizeram mesas redondas com a administração desses pontos mais
complicados de lidar, para resolver o problema da administração do lixo.

Um esforço, enquanto vemos a necessidade do cidadão. Às vezes o cidadão
não consegue se adequar exatamente ao que o estado propõe, o estado olha o
outro lado também, e decide com o cidadão a melhor forma para que todos entrem
na regra.

Passamos bastante informação, inclusive por exemplo nos halls de

entrada, em uma linguagem que eles possam entender, até mesmo na língua deles.
No projeto Frankfurt limpa, chegamos a conclusão de que tem que haver
multas, para que o cidadão possa perceber o quanto isso é importante.
Saliento esse aspecto de que é mais caro para a cidade fazer essas coletas
não organizadas, do que fazer uma intensiva campanha, e fazer essas rodadas de
educação, de ensinar realmente como deve ser feito.
Por ano varia entre 15 mil a 20 mil coletas de lixo colocadas ilegalmente e
para eles, para a cidade, isso representa um custo muito grande.

Autora: Que poderia ser revertido em aspectos educacionais, por exemplo?

Entrevistado: Sim.

Autora:

Meu trabalho é sobre a implementação das políticas, e não a

criação, então são importantes esses aspectos da participação popular...

Entrevistado: A questão política da mentalidade de um governo.

Autora: Sim, mas não sob o aspecto da criação da lei, mas de como ela é
implementada, uma vez que para implementar uma lei, você tem que descer ela por
toda a sociedade.
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Entrevistado: Há uma tradição muito longa de fazer isso, no final de 1900
existia uma responsabilidade das cidades, das províncias. Durante o fascismo houve
uma introdução extremamente forte da reutilização de materiais que poderiam ser
reutilizados, também na Alemanha do Leste. Isso expressa um hábito que desde
1980, com as questões ecológicas que foram bem colocadas pelo partido verde que
começou a ser ouvido aqui na Alemanha, hoje não tem mais um governo da
Alemanha que seja eleito se não tiver colisão com ―os verdes‖. Hoje a cidade de
Frankfurt que tem uma tradição de políticos verdes, isso foi introduzido a partir da
década de 80, e Frankfurt tem uma tradição grande ecológica, depois eu te falo dos
grandes políticos verdes que saíram daqui e por exemplo, ele tem já na própria
cozinha dele, três latas de lixo diferentes.

Autora: Vamos falar um pouco sobre a destinação do lixo?

Entrevistado: Desde de 2005, não é mais permitido de maneira alguma na
Alemanha, que seja levado para um aterro qualquer tipo de lixo que não tenha sido
tratado anteriormente, e qualquer forma de matéria que ainda possa sofrer uma
transformação.

Autora: Ele tem que ir na forma inerte?

Entrevistado: Sim.

Autora:

Isso foi uma determinação da comunidade européia ou foi uma

decisão da Alemanha?

Entrevistado: A partir de 1993 foi o marco, quando eles decidiram que não
iam ter mais esses tipos de aterros sanitários. Mas foi uma decisão que levou muito
tempo. Levou cerca de 13 a 14 anos. Foram 13 a 14 anos da lei, até a decisão de
que não poderia... até a não aceitação mais de qualquer lixo doméstico, que seria
então enterrado. Todos os aspectos econômicos então, para a execução desse
sistema...levou esse tempo, como por exemplo a instalação dessas estações de lixo,
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Autora: Como você viu, despertar o interesse econômico de empresas, para
se especializarem para fazer isso?

Entrevistado: Tem o interesse público e o interesse das empresas privadas
nessa economia. O que é muito importante porque deve haver uma economia para
que isso seja sustentado.
Desde 68, existe uma usina de incineração na cidade de Frankfurt. Essa
usina de incineração, que foi criada em 68, já foi algumas vezes reformada, e agora
recentemente sofreu uma reforma tecnológica, com novas técnicas de incineração.

Autora: Eu acho que na incineração vai então o que iria para os aterros, não
é isso?

Entrevistado: É, porque na incineração ele é queimado e é mandado para o
aterro. Você retira as propriedades fisioquímicas do material, ele não reage mais
com nada. Reduz muito o volume, e reduz o impacto do meio biofísico.

Autora: Eu gostaria de ter uma idéia dos custos de disposição quando a
metodologia era através de aterros, e do custo de disposição hoje

Entrevistado: É uma coisa muito difícil de responder, essa pergunta, mas
hoje em dia, apesar desse sistema com a separação do lixo ser extremamente caro,
gera lucros financeiros, como por exemplo, o papel, hoje é uma coisa que tem valor
no mercado, que tem valor comercial, o todo, a madeira, o vidro, o metal, o plástico.
Ele diz que a única coisa que não está muito clara em termos de lucro é exatamente
a questão dos sacos amarelos.
Quando a gente compra uma coisa que está em uma embalagem, como
águas,

iogurtes,

essas

coisas,

o

consumidor

final

está

pagando

esse

reaproveitamento, que a própria indústria inseriu o preço disso, e que como ele é
economista popular, não está claro para ele ainda se isso é uma solução.
Eu sou responsável por esse setor, desde o final dos anos 80, já gastamos
150 milhões... 75 milhões de euros, para apenas fazer a descontaminação e a
observação constante desses aterros sanitários, porque o cuidado, a profilaxia, é
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mais barata do que o tratamento. É sempre melhor tomar cuidado antes, do que
depois ter que arrumar a ―bagunça‖ depois.
Como existem muitas fontes, muitos lençóis freáticos em Frankfurt, não
podemos diminuir essa atenção aos aterros sanitários, isso é impossível, porque os
lençóis freáticos seriam contaminados, e esse é o maior bem que temos. É de
grande interesse econômico da cidade, porque você buscar novas fontes de água,
fica extremamente caro, então temos que preservar essas para não ter um custo
maior ainda.

Autora: No Brasil, hoje nós estamos ainda aprovando novos aterros
sanitários, inclusive de olho na questão da geração de energia a partir do gás
metano, ou seja, isso já está justificando a implantação de novos aterros, de olho em
projetos MDL, com base em Kyoto, para a geração de energia. O que ele o Sr.
pensa disso?

Entrevistado: De todos esses aterros sanitários serão tirados os gases, esse
gás será utilizado economicamente. Ele diz que tem que fazer isso por questões
ecológicas, mas por questões econômicas, isso é um absurdo, tem que tirar, porque
tem que tirar o gás metano.

Autora: Nós tiramos o gás metano, e utilizamos esse gás metano
economicamente, mas que isso é monstruosamente caro, porque temos que tirar o
gás tecnicamente, é uma coisa grandiosa e cara.

Entrevistado: Eu já viajei por muitos países, para aconselhar, para ver, e que
o sistema alemão realmente é perfeito, mas ele é perfeito para aqui, para as
condições climáticas daqui, com o solo que eles têm aqui, com as águas perto da
superfície que eles têm aqui. Existe, por exemplo, no Egito em que as fontes de
água são muito fundas, então não adianta colocar camadas imensas de concreto,
porque seria perda de dinheiro, e não precisa. É preciso considerar que tipo de lixo
será descartado, e as condições climáticas.

Autora: No Brasil, na verdade, quase não há a separação, tudo o que se
gera, não se separa o sofá, ou a geladeira...
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Entrevistado: O lixo é uma das economias mais fortes, em um futuro bem
próximo, que todo e qualquer tipo de lixo será utilizado como matéria prima, essa é
minha visão. Por exemplo, o preço do aço está cada vez mais caro, o plástico está
cada vez mais difícil de ser fabricado porque as leis estão aí, as madeiras estão
acabando, existe já um movimento muito grande econômico nesse sentido do lixo
ser a matéria prima mais cobiçada.

Autora: No caso das empresas que estão localizadas dentro da área urbana,
elas têm uma diferenciação, por exemplo, a taxa é uma para o cidadão? E para as
empresas, é diferenciado de acordo com o porte da empresa, como é que funciona?

Entrevistado: Nós somos responsáveis absolutamente pelo descarte de lixo
doméstico.

Autora: Quem faz o outro então?

Entrevistado: Mas as empresas também têm que participar desse sistema.
Mas essas empresas que estão dentro de Frankfurt podem também participar desse
sistema, porque dentro da cidade eles não têm um lixo muito diferente, mas eles não
precisam ter grandes latas de lixo muito maiores.

Um tipo de taxa que é por casa, independentemente de quantas pessoas têm
na casa, e existe para as empresas uma taxa que eles pagam que eles têm que ter
um tipo de lata de lixo um pouco maior, e uma taxa básica... E mais uma outra taxa
básica, que é por casa, independente de quantas pessoas, e para as empresas é
pela área das empresas, e por número de funcionários. Uma taxa básica para cada
200 metros quadrados. Mas é uma coisa que ele acha que é bem barata, que o
custo sai em torno de 280 euros por ano, para 200 metros quadrados.

Autora: E as obras? As obras feitas na cidade, como é feita a gestão dos
resíduos?

Entrevistado: As construtoras que são responsáveis.

166

Autora: E eles acompanham isso?

Entrevistado: Sim. Existe uma observação de todos os canteiros de obra, e
eles têm que prestar relatórios de onde o lixo deles foi descartado.

Autora: E eles têm a mesma obrigação de separação por tipo, ou seja, o que
é concreto, o que é tinta, por exemplo, são coisas completamente diferentes, eles
têm tratamentos diferentes, isso é observado também?

Entrevistado: Quanto mais detalhadamente separado, mais barato fica, por
exemplo, o descarte de tintas é uma coisa muito cara, então se misturarem tudo,
será cobrado pelo material mais caro, pela tinta.
O controle no caso das obras, é realmente bem restrito porque, por exemplo,
o que sai do canteiro de obras, quando saiu, que volume saiu, o que saiu, para onde
foi levado, quando chegou, quanto chegou, e que destinado final teve. Isso é
comprovado oficialmente através de relatórios, e depois é seguido, investigado.
E em cada etapa dessas, do descarte do lixo, é assinado por uma pessoa
responsável, e que se a informação for dada falsamente, ele é o responsável
pessoal. Então quem assina o papel, relatando, e não a empresa, a pessoa que
assinou.

Autora: O Sr. sabe quantos por cento do lixo é tratado, e quanto é
encaminhado ainda de forma inerte, para um aterro sanitário, por exemplo, ou
incinerado, vamos dizer assim. O que é reutilizado/reciclado, e o que não tem aquele
tratamento, queimado e levado para o aterro?

Entrevistado: Isso é uma estação de reutilização de lixo. Cerca de 220 mil
toneladas por ano do resto que vai ser incinerado.

Autora: E qual é o total?
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Entrevistado: 20 a 30 mil toneladas de bio, 60 a 70 de papel. Madeira e
papel vai ser utilizado para a energia térmica, para fazer lenha, fornos, e coisas
assim, aquecimento.

Autora: O plástico volta para a indústria como matéria prima?

Entrevistado: Depois de um tratamento adequado...

Isso é uma fração muito leve de todo o lixo que vai ser usado. Esse tipo de
garrafas, que são feitas de nylon, são utilizadas para garrafas mesmo, para
recipientes de bebidas, mas tudo o que vem dos sacos amarelos, como embalagens
de iogurtes, essas coisas, não serão mais utilizadas. Serão só queimadas e
reutilizadas como gás para energia, porque são tantos materiais com polietileno,
polietnol, que têm um valor tão baixo, e é muito complicado, é muito caro de separar,
então vai ser queimado só para ser usado como gás energético.

Autora: E na incineração eles também geram energia?

Entrevistado: Sim.

Autora: A literatura sempre relaciona a questão da qualidade do lixo, ou seja,
menos orgânico e mais reciclável. E a quantidade, os níveis de IDH e PIB dos
países, ou seja, os países mais desenvolvidos, mais privilegiados economicamente,
geram mais lixo, porém têm um qualidade melhor. Então, nesse caso, vemos cada
vez mais a necessidade de trabalhar as questões de redução. Vocês gama de
tratamentos adequados, mas como estão estão pensando essa questão da
redução? Vocês trabalham efetivamente para isto?

Entrevistado: Eu estou convencido de que o objetivo da Alemanha como um
país reconhecidamente bem desenvolvido,

é fazer uma dissociação de que a

qualidade de vida tenha que implicar em um consumo maior de água, principalmente
água, energia e mais lixo. Defendemos tanto essas questões ambientais, o exemplo
deve partir de nós. A qualidade de vida não implicada em consumo maior de água,
consumo maior de energia, consumo maior de bens.
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Por fim, gostaria de dizer que o tema dos resíduos é sempre discutido e não
fica na mão de empresas privadas. É um processo contínuo, estamos sempre se
repensando. O que se fazia há 20 anos não se faz agora. O sistema funcionou muito
bem na Tchecoslováquia, mas por exemplo, na Polônia não funcionou, apesar de ter
sido o mesmo sistema. Tem que sempre se ver as necessidades locais, as
condições locais.

Autora: Muito obrigada. Sua entrevista foi de grande contribuição.

