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Revista ARes

A Revista ARes chega à sua oitava edição dando voz a diferentes players do mercado de gestão de resíduos em
meio a um cenário brasileiro de grave crise político-econômica – mas também de possibilidades de respiro num futuro
próximo. Reflexões sobre o momento desafiador são fundamentais para entender de que forma cumprir, o mais rápido
possível, os principais objetivos da PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Completando dois anos desta publicação, comemoramos com o leitor uma importante decisão: a partir de agora as
edições da ARes poderão ser baixadas na íntegra pelo site da revista. A meta é disseminar ao maior número possível
de pessoas um conteúdo de qualidade, reportagens, artigos e entrevistas sobre o que há de mais relevante na gestão
de resíduos no Brasil.
Para valorizar ainda mais esta edição, fizemos uma retrospectiva da seção ARTE, em que entrevistamos um artista
plástico cuja obra esteja relacionada aos temas sustentabilidade e gestão de resíduos. Desde a primeira edição, tivemos
convidados de inúmeras nacionalidades e com diferentes abordagens artísticas, do grafite à escultura. Confira ao longo
destas páginas as principais imagens publicadas nessas oito edições da ARes.
Boa leitura,
Grappa Marketing Editorial
ares@grappa.com.br
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CARTA AO LEITOR

O FUTURO DA GESTÃO DE RESÍDUOS DEPENDE
DE SIMPLESMENTE CUMPRIR O QUE ESTÁ NA LEI

Por Carlos RV Silva Filho
Diretor-presidente da Abrelpe
Diretor vice-presidente da ISWA

Ante as disposições da Política Nacional de Resíduos Sólidos vigentes
desde 2010, um novo panorama passou a se delinear no horizonte nacional,
com perspectivas de novos caminhos
(e novos desafios) para todos os atores
envolvidos. Antever o futuro é sempre
uma ação incerta e arriscada, no entanto em determinadas situações torna-se
possível fazer um prognóstico das tendências de um setor.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos e sua integração à Política de Meio
Ambiente e à Política de Saneamento
Básico, completou o regramento necessário para propiciar avanços concretos na
gestão de resíduos sólidos, porém implica necessariamente em mudanças nos
sistemas adotados atualmente.
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O crescimento da geração de resíduos,
a complexidade da composição do lixo
urbano e a destinação final são os principais problemas que continuam a demandar grande parte da atenção das autoridades e da sociedade.
A geração de resíduos é influenciada
basicamente por dois fatores: população
e seus padrões de consumo. O aumento
da quantidade de materiais descartáveis
e uma cada vez menor durabilidade de
diversos materiais também trazem maior
quantidade de resíduos sólidos.
Nesse ponto, o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2015, publicado
pela ABRELPE, demonstrou que são
geradas diariamente 218.874 toneladas
de resíduos sólidos urbanos no país, o
que representa um aumento de mais de
12% desde 2010, quando a Lei Federal
12.305 foi editada.
É a destinação final, entretanto, que o
país registra o principal déficit. De acordo com a publicação da ABRELPE, em
2015 mais de 30 milhões de toneladas
de resíduos urbanos foram encaminhadas para locais inadequados. Além disso, um volume considerável de resíduos
que passou a contar com destinação
adequada nos últimos anos passou a ter
destino inadequado num período mais
recente, contrariando todas as expectativas e tendências projetadas de cumprimento da proibição de encaminhamento de resíduos para locais inadequados
que está vigente no país desde 1981,
por disposição da Política Nacional de
Meio Ambiente (Lei 6938/81).
Sem uma adequada destinação dos
resíduos, os danos à saúde pública e ao
meio ambiente são enormes e muitas

vezes, irreversíveis, além de acarretar
um alto custo para a sociedade. Para
se ter uma ideia, estudo divulgado pela
ISWA – International Solid Waste Association estimou que o país tem um prejuízo de R$ 4 bilhões por ano em virtude da contaminação ambiental causada
pelos lixões e um custo adicional de R$
1,5 bilhões para os serviços de saúde,
necessários para custear o tratamento
das doenças causadas pela disposição
inadequada de resíduos.
Como visto, os impactos têm crescido e, até mesmo pelo momento econômico pelo qual o país passa, não há
mais tempo e recursos a desperdiçar. As
disposições da Política Nacional de Resíduos devem ser colocadas em prática,
pois somente com elas seremos capazes
de reverter os pontos negativos e promover avanços, para estimular novas
infraestruturas e promover o desenvolvimento tecnológico, com a consequente
profissionalização dos negócios.
O momento dos debates e das discussões já passou (o projeto de lei passou 20
anos no Congresso Nacional), agora é a
hora de encontrar os meios mais adequados para se implementar as disposições
da lei, fazendo-se a transição de um sistema precário, no qual ainda prevalecem
os lixões, para um sistema plenamente
adequado e, então, dar um salto de modernidade com a adoção de tecnologias
de ponta já amplamente adotadas.
Para tanto, faz-se indispensável que
sejam apontadas as fontes de recursos
específicos e seja estabelecido um modelo de custeio, itens necessários para
viabilizar o novo sistema idealizado e as
mudanças dele decorrentes.

Cidade limpa
é trabalho nosso

Cidade linda
é desafio de todos
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A opinião dos colaboradores não necessariamente
representa a opinião desta revista.
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Realização

ERRATA - EDIÇÃO 7
1- Na página 46, o currículo do autor é: Especialista
Ambiental & Conselheiro Sênior para Cooperação
Internacional do Ministério da Infraestrutura e Meio
Ambiente dos Países Baixos.
2- A Danima é uma empresa fundada na Espanha, e
não na Alemanha (página 36).
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CIDADES INTELIGENTES LEVAM A
COLETA DE LIXO PARA O SUBSOLO
Nós ajudamos as cidades a mudarem a gestão da coleta de resíduos sólidos urbanos levando todo o serviço de coleta para o subsolo
de ruas, praças e avenidas. Com isso reduzimos o transito de veículos e contribuímos para um ambiente mais limpo e atrativo.

www.envac.com.br
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42
ESTANTE

Cada pessoa
gera mais de

1KG
de resíduos

por dia

*

* fonte: ABRELPE

Se você não tinha ideia desse número
é porque estamos fazendo bem o nosso trabalho.
A gestão dos resíduos é um dos pilares que estruturam uma cidade inteligente.
Excelência e tecnologia de ponta nesse serviço são nossas marcas.

CIDADES INTELIGENTES
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MERCADO

Divulgação

RAÍZEN ENERGIA VENCE
12ª EDIÇÃO DO PRÊMIO DE
CONSERVAÇÃO E REÚSO DE ÁGUA,
DA FIESP

O Prêmio Fiesp Conservação e Reúso de Água, em sua 12ª edição, anunciou no dia
21 de março, a vencedora na categoria Médio e Grande Porte, a Raízen Energia (Piracicaba), do setor do agronegócio, com o Programa ReduSa (REDução do Uso da Água).
Na categoria Micro e Pequeno Porte, o Laboratório Veterinário Homeopático Fauna &
Flora Arenales (Presidente Prudente) com o projeto Reúso de água dos destiladores
ficou em primeiro lugar. O prêmio homenageia as empresas que adotam medidas efetivas na redução do consumo e do desperdício de água.
A Raízen Energia já tem um investimento na área ambiental anterior a este programa, com cerca de R$ 50 milhões em cinco anos destinados a ações para redução de
captação/consumo, tais como fechamento de circuitos de água, instalações de torres
de resfriamento, aproveitamento de condensado de vapor em etapas do processo
produtivo, deixando de consumir água nesses processos com o devido aproveitamento do que foi gerado. O projeto da empresa reduz em 8 bilhões de litros sua captação,
equivalente ao consumo anual de uma cidade de 135 mil habitantes.
Para José Orlando Ferreira, gerente de qualidade integrada da Raízen, “este
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é o primeiro prêmio conquistado pela
empresa na área de gestão hídrica. É a
concretização de um trabalho fantástico. A sustentabilidade está no DNA da
Raízen e na prática diária de seus 30
mil funcionários”.
Na categoria Micro e Pequeno Porte,
a vencedora, Laboratório Veterinário Homeopático Fauna & Flora Arenales, fez
uma adaptação criativa, reaproveitando
cerca de 4 mil litros de água por mês.
“Nós nunca poluímos. Nascemos
para retirar o veneno do planeta. Já
fazíamos esse trabalho. A gente, não
contamina, não polui. Trabalhamos de
forma sustentável, contabilizando tudo
dentro do laboratório, levando para
o homem do campo a economia e o
custo-benefício que se obtém e uma
proposta de trabalho com valores que
têm benefício reverso na balança”, enfatizou Maria do Carmo Arenales, e explicou que há um esforço na promoção
de palestras contínuas para conscientização sobre o assunto.
Nelson Pereira dos Reis, diretor do
Departamento de Meio Ambiente da
Fiesp (DMA), destacou que o compartilhamento das boas práticas das empresas é o grande objetivo do prêmio.
“Observamos ao longo do tempo que
muitas delas são aproveitadas por outras empresas”, afirmou.

ÉTICA E QUALIDADE,
TRABALHANDO
SEMPRE EM
PRIMEIRO
COMPETÊNCIA EM LIMPEZA URBANA
LUGAR.

LINHA 2017

RENTAL
A mais nova opção do mercado para
locações de frotas e equipamentos.
Assistência Técnica 24 horas em todo território nacional.
Filial - SP • São Paulo Rua Terceiro Sargento João Lopes Filho, 431, CEP 02.178-010
FÁBRICA: Av. Conde Matarazzo • 1300 • St. Santos Dumont
+55 11 2631-4150 Parque Novo Mundo São Paulo – SP
Filial - RJ • Rio de Janeiro Rua do Feijão, 373, • Loja I, CEP 21.011-050
+55 21 2584-1534 B. Penha Circular • Rio de Janeiro
Filial - POA • Porto Alegre Rua Travessa da Encruzilhada, 150, CEP 91.424-420
+55 51 3095-2402 Bom Jeus • Porto Alegre/RS

Goiânia • Goiás • Brasil • CEP 74.463-360

www.planaltoindustria.com.br
+55(62) 3237-2400
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MERCADO

AHK São Paulo/Leandro Balabanian

SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA
AHK RESSALTA A IMPORTÂNCIA DA
GESTÃO RESIDUAL

O Departamento de Meio Ambiente, Energias Renováveis e Eficiência
Energética da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK São
Paulo) realizou, no dia 08 de março, um encontro para discutir a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), assim como seus principais Acordos
Setoriais, suas metas e avanços.
Composto por cinco palestras apresentadas por especialistas no assunto,
o evento começou com o pronunciamento de Carlos Silva Filho, presidente
da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), sobre as perspectivas para o futuro da gestão residual. O
empresário deu um pequeno resumo sobre a Lei nº 12.305/10 e mostrou
que, ao longo do tempo, houve iniciativa, mas não muitos resultados.
No segundo momento do encontro, foi a vez de Anicia Pio, gerente do
Departamento de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (FIESP), falar sobre o impacto da PNRS na indústria e as complicações ao colocá-la em prática. “Ao aplicá-la no dia a dia, encontramos algumas ações inviáveis, principalmente para Pequenas e Médias Empresas”.
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Sobre os Acordos Setoriais quem
abriu a discussão foi João Carlos Redondo, diretor da Área de Sustentabilidade da Associação Brasileira da
Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE). Redondo explicou sobre o sistema de Logística Reversa na linha
verde de eletroeletrônicos – isto é,
celulares, notebooks e afins. “Estes
produtos não são perigosos, porque
seus componentes são inertes. Eles
só reagirão com o meio ambiente se
descartados de forma inadequada.
Então, é papel do consumidor ter o
discernimento e a consciência de devolvê-los ao fabricante”, completou.
Já Ruy Ricci, diretor executivo do
Sindicato Interestadual do Comércio
de Lubrificantes (SINDILUB), falou
sobre o Acordo Setorial na área de
embalagens plásticas de óleo lubrificante, implementado em três fases,
por conta do tamanho do País.
O último painel foi ministrado por
Willian Vagner Gutierrez, gerente de
Operações da RECICLUS. Sua apresentação abordou o Acordo Setorial
de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor
de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista.
Mesmo esses produtos não tendo valor após reciclado – afinal, o vidro é
contaminado pelo mercúrio –, é importante para o meio ambiente que eles
sejam descartados corretamente.

SC S E N G E N H E I R O S
consultores e empreiteiros ambientais

SERVIÇOS DE GESTÃO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
Planos de gestão de resíduos sólidos
Análise de privatização de servicios de
resíduos sólidos

UNILEVER QUER 100%
DAS EMBALAGENS
SUSTENTÁVEIS ATÉ 2025

Projetos de instalações de recuperação
de materiais e estação de transferência
Serviços de reciclagem e compostagem
Análise de resíduos zero
Avaliação de tecnologia
Estudos de viabilidade

SERVIÇOS PARA ATERROS
SANITÁRIOS
Projetos de engenharia de aterros
sanitários
Análise de estabilidade de taludes
Treinamento e assistência técnica em
operações de aterro sanitário
Projetos de sistemas de drenagem de
biogás/lixiviados de aterros sanitários
Treinamento e e assistência técnica em
biogás de aterro sanitário
Estudos de viabilidade de utilização de
biogás de aterro sanitário
Projetos de gerarção de energia
Projetos de metanização de biogás de
aterro sanitário

Experiência Faz Diferença
A Unilever assumiu o compromisso de ter 100% de suas embalagens de
plástico reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025. A companhia
também se compromete a reduzir um terço o peso das embalagens até 2020
e a aumentar em ao menos 25% a utilização de plástico reciclado nas embalagens até 2025.
“Nossas embalagens de plástico têm um papel importante em tornar nossos produtos atraentes e seguros para os consumidores. Porém, está claro
que precisamos fazer muito mais enquanto indústria para ajudar a garantir
que o material seja gerenciado de maneira responsável e eficiente após o
uso pelo consumidor”, afirma Paul Polman, CEO da Unilever.
As iniciativas fazem parte do Plano de Sustentabilidade da empresa, que
tem como visão gerar crescimento para o negócio enquanto reduz o impacto
ambiental e aumenta o impacto positivo na sociedade. Além disso, as ações
reiteram o compromisso da Unilever com os Global Goals, que tem entre as
17 metas alcançar o consumo e produção sustentáveis.

SC S E N G I N E E R S
www.SCSengineers.com
service@scsengineers.com
+1-512-879-4031

MERCADO

POLLUTEC-BRASIL COMEMORA
SUCESSO DE SUA SEGUNDA EDIÇÃO E
ANUNCIA PRESENÇA NAS PRINCIPAIS
FEIRAS INDUSTRIAIS DO PAÍS

Divulgação

A 2ª Pollutec-Brasil, realizada de 04 a 07 de abril no São
Paulo Expo, em São Paulo, reuniu expositores brasileiros e
europeus e viabilizou debates intensos e esclarecedores que
abordaram problemáticas ambientais com a presença de especialistas e representantes de entidades de classes e de departamentos governamentais.
O alcance da feira foi tão positivo que o diretor Igor Tavares
anunciou a presença da Pollutec-Brasil nas principais feiras industriais do país. “Os resultados preliminares da nossa pesquisa
apontam que a satisfação dos expositores aumentou em relação
ao ano passado. Por isso, vamos verticalizar a força de Meio Ambiente da Pollutec, expandindo sua atuação para outras feiras
organizadas pela Reed Exhibitions Alcantara Machado”.
EXPOSITORES
Os próprios expositores ressaltam o bom resultado enfatizando a importância da feira para o setor. “Mostramos que
estamos alinhados e trabalhamos por um mundo mais sustentável. E essa foi uma oportunidade de falarmos um pouco
sobre a nossa atuação e experiência em produção de energia
a partir de biogás", disse o gerente de Energia da Estre, Igor
Urasaki. Sérgio Veríssimo Filho, diretor da IA Sustentável, empresa que também participou da feira, relatou que o estande
recebeu a visita de diversos profissionais da construção, em
especial arquitetos. “Foi muito intensa e interessante essa
parceria que colocou nossa empresa em evidência”.
FÓRUM TROUXE ALERTA E CASES DE SUCESSO
O Fórum Cuidando do Futuro teve em todos os eixos
de discussão, importantes debates envolvendo especialistas com a apresentação de cases de sucesso. Entre eles,

16 | ARes - Revista Ambiente & Resíduos

estavam palestrantes de grandes empresas que mostraram
o resultado de seus projetos ambientais e como uma mudança efetiva é possível.
Rodrigo Simonato, gerente de ações corporativas da Coca-Cola Femsa Brasil, ressaltou a importância de debates
como o promovido pelo evento e a troca de experiências.
A Avon também levou para o Fórum seus projetos sustentáveis através da palestra da supervisora Elaine Leite que
mostrou que é possível mudar ambientalmente a rotina de
uma empresa.
Além do fórum, uma visita técnica à usina Termoverde
apresentou aos visitantes a viabilidade de se transformar
lixo em fonte de energia limpa. A Termoverde Caieiras, de
propriedade do Grupo Solvi, é a maior termelétrica movida
a biogás do país. Ela gera energia limpa a partir dos resíduos urbanos depositados no aterro.

PRIMEIRO PARQUE DO BRASIL

100% ABASTECIDO
POR ENERGIA SOLAR
O Parque Villa-Lobos, localizado na zona oeste de São Paulo, está equipado com microcentral de geração de energia
solar, postes inteligentes capazes de gerar sua própria eletricidade a partir do sol e estacionamento coberto com mais
de três mil placas fotovoltaicas. Após uma obra liderada pela
Companhia Energética de São Paulo, o parque se tornou o
primeiro do Brasil a ser 100% abastecido por energia solar.

O sistema implementado no Villa-Lobos garantirá
que o parque produza, anualmente, cerca de 665 megawatts-hora (MWh) de energia, montante mais que suficiente para atender a toda sua demanda energética.
O excedente será destinado ao escritório da Secretaria
do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, localizado
na capital.

NÃO DESPERDICE RESÍDUOS!
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Cada garrafa é importante. A moderna tecnologia de sensores para
reciclagem da TOMRA Sorting permite alcançar altos índices de
pureza, chegando à 99,9% - reduzindo perdas de materiais valiosos
com a maximização do processo. Nossa meta: transformar os aterros
em história e assegurar o futuro para o seu negócio.
www.tomra.com/recycling

TOMRA BRASIL SOLUÇÕES EM SEGREGAÇÃO LTDA // TEL: +55 11 3476 3500 // EMAIL: INFO-BRASIL@TOMRASORTING.COM

MERCADO

PRIMEIRA PILHA ALCALINA

Pixabay

FABRICADA COM RECICLADOS

A Energizer desenvolveu uma tecnologia revolucionária
e lançou no Brasil a Energizer EcoAdvanced, a primeira
pilha alcalina do mundo fabricada com material reciclado
de pilhas. Disponível no país nos tamanhos AA e AAA, as

pilhas fornecem alto rendimento e energia para o funcionamento dos dispositivos de seus consumidores. Isto porque, requerem uma menor extração de recursos naturais
no processo de fabricação e ainda reduzem a quantidade
de pilhas que os usuários necessitam para seus aparelhos.
Por entender que grande parte dos consumidores preferem produtos e serviços que contenham algum elemento de consciência ecológica, as pilhas Energizer EcoAdvanced vêm cumprir esta exigência, já que possuem 4%
de pilhas recicladas em sua composição. As pilhas são
fabricadas nos Estados Unidos.
A Energizer é conhecida por seu pioneirismo na tecnologia e desenvolvimento de pilhas, incluindo a primeira pilha
do mundo feito com célula seca, a primeira bateria de relógio do mundo e as primeiras pilhas AA alcalinas sem mercúrio. Também foi a primeira empresa a eliminar o mercúrio das pilhas alcalinas e das pilhas de aparelhos auditivos.

ARQUITETOS UTILIZAM

MADEIRA REAPROVEITADA

E MULTICOLORIDA EM PROJETO
O escritório israelense Brahma-Architects projetou
uma casa tendo como característica mais marcante um
ambiente multicolorido com madeira reaproveitada.
Com uma área total de 300m² a casa foi construída para
uma família que desejava um espaço simples, arejado e
que favorecesse uma vista aberta.
A estrutura de madeira em cores tem uma implantação não muito convencional, pois fica localizada em uma
das quinas do terreno liberando uma grande área para
jardim. Na edificação, a varanda foi revestida com várias
ripas e pedaços de madeira de diversas cores e textu-
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ras dando ao ambiente um tom ainda mais inspirador.
Uma das paredes de madeira colorida também segue
até o interior da casa dividindo sala de estar e estúdio,
levando para esses ambientes um aspecto mais artístico
e criativo, em contraste com as lajes de concreto cinza e
paredes brancas.
A demanda pela madeira, principalmente as de áreas
de reflorestamento ou reutilizadas têm sido uma opção
menos impactante para o mercado e tem sido buscada
por profissionais de diferentes setores. O projeto foi finalizado pelos arquitetos Eran Shemesh e Azriel From.

SITE REÚNE EXEMPLOS DE

GESTÃO DE RESÍDUOS
O Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, por meio da plataforma online
Educares (Estratégia Nacional de Educação Ambiental e
Comunicação Social para a Gestão de Resíduos Sólidos),
reúne, por meio desta ferramenta, relatos da sociedade
sobre o gerenciamento de resíduos sólidos. O objetivo
é oferecer um cardápio de possibilidades que inspirem
toda a população brasileira a enfrentar os desafios de
implementação da PNRS.

Atualmente, 218 práticas já estão cadastradas. Podem
ser relatadas experiências de descarte de resíduo domiciliar urbano, limpeza urbana, construção civil, industriais, de transportes, serviços de saúde, mineração e
agrossilvopastoril.
Todos os cidadãos podem acessar e obter informações
por meio da plataforma, mas somente instituições da sociedade civil, setor privado e poder público podem submeter suas práticas desenvolvidas.

DESDE

SOLUÇÕES PARA RESÍDUOS SÓLIDOS

Plantas completas para cooprocessamento
Plantas completas para resíduos sólidos urbanos
Reaproveitamento e valorização de materiais
Equipamentos para trituração e descaracterização
Sistema para peneiramento
Sistema para tratamento Biológico
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Heliana Kátia
Tavares Campos
Diretora-Presidente do SLU - Serviço de Limpeza
Urbana do Distrito Federal
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"Só conseguimos
construir em dois anos o
primeiro Aterro Sanitário
de Brasília porque esta
obra foi uma prioridade
do governo."

O Lixão da Estrutural foi apontado por relatório da Associação Internacional de Resíduos Sólidos - ISWA como
o maior lixão a céu aberto da América Latina. Por que
levou tanto tempo para a decisão de encerrá-lo? Qual é a
importância dessa medida?
O relatório também apontou, em 2014, que este é o segundo maior lixão do mundo em operação. Na frente dele,
somente o da Ilha de Java, na cidade de Jacarta, na Indonésia. Realmente, gostaria de dizer que é inexplicável uma
situação dessas perdurar até hoje na Capital Federal, uma
das cidades do Brasil com maior renda per capita, sede do
Ministério do Meio Ambiente, do Governo Federal e da Universidade de Brasília.
Eu não sei explicar o porquê da demora de mais de 5 décadas no enfrentamento do problema, mas sei os motivos
pelos quais desta vez aconteceu. Nesta atual gestão (que
começou em 2015), o governo tomou para si o desafio. No
lixão você tem a presença de crianças, prostituição, comercialização de drogas, carros roubados, poluição, enfim, os
problemas são diversos e a impressão que se tinha era a de
que o SLU era o único responsável por resolvê-los. O atual
governo criou então um grupo de trabalho com 17 órgãos
(Detran, Instituto Brasília Ambiental, Secretaria de Meio Ambiente, Polícia Civil e Militar, etc.), para elaborarmos o plano
de transição do Lixão para o Aterro Sanitário. Só conseguimos construir em dois anos o primeiro Aterro Sanitário de
Brasília porque esta obra foi uma prioridade do governo.

O aterro foi inaugurado em 17 de janeiro de 2017 e marca
um salto civilizatório e um passo concreto para o início do
encerramento definitivo do lixão.
O custo de operação é um dos grandes desafios para a
manutenção de todo o sistema de limpeza urbana. Qual
é a fonte de recursos do GDF para custear esses serviços? Como será garantida a sustentabilidade econômica
do novo aterro durante a sua vida útil?
O Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal tem uma
taxa de limpeza pública que não é suficiente para suas despesas. Ela representa cerca de 1/3 dos gastos. Portanto, a
maior parte do orçamento do SLU vem de impostos pagos
pela população do DF. Temos tentado um reajuste da taxa,
porém não conseguimos ainda aprovar na Câmara Distrital.
É lógico que a questão do financiamento depende do Executivo, mas depende também do Legislativo. A sustentabilidade do trabalho está acontecendo por vontade política do
governo e não pela taxa de limpeza urbana, infelizmente,
embora o poder público tenha feito seu esforço para conseguir um reajuste dessa taxa.
O encerramento do Lixão é uma das etapas para cumprimento das disposições da Lei 12.305/2010. Além dessa ação, o que o GDF tem feito em relação à PNRS?
O Aterro Sanitário de Brasília está pronto e possui ca-
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pacidade para receber 100% dos resíduos gerados no DF.
Estamos levando para o aterro, desde a sua inauguração,
apenas 900 toneladas das 2.800 coletadas por dia, porque a
PNRS determina que só os rejeitos podem ser aterrados. Os
catadores processam os resíduos retirando o material seco,
o SLU aproveita a fração orgânica para a compostagem e,
o que sobra, que é o rejeito, vai para o aterro. Os demais
resíduos que não passaram por tratamento continuam sendo destinados ao antigo lixão. Lá ainda existe catador trabalhando, até que as cinco novas centrais de triagem, que
vão funcionar próximo a este lixão, fiquem prontas, além da
reforma e ampliação de mais duas.
Temos também duas grandes usinas de compostagem e
que, juntas, produzem por dia 160 toneladas de composto
orgânico. O material gerado é analisado por uma Universidade de São Paulo e, posteriormente, doado para agricultores familiares ou comercializado para o setor privado.
Como foi o processo de seleção da área, licenciamento
e construção do aterro de Samambaia?
Em 2004 o SLU fez um estudo em três áreas para ver qual
se adaptaria melhor para a construção do aterro sanitário.
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A área escolhida, onde agora implantamos o aterro, fica
bem próxima de uma estação de compostagem do SLU e
de duas estações de tratamento de esgoto da Caesb. Em
2008 o projeto do aterro ficou pronto e, desde então, houve
algumas mudanças de governo e o projeto ficou parado.
Nesta gestão tivemos dois anos para concluir todo o processo objetivando a sua construção.
Em quanto tempo está previsto o fechamento definitivo
do lixão da Estrutural? Já existe algum projeto para recuperação daquela área?
O lixão deverá ser desativado, obrigatoriamente, até 2018
(final da atual gestão). O local deverá ser utilizado para outras
atividades de manejo dos resíduos que forem licenciadas. Está
em andamento o Termo de Referência para contratar o projeto
de recuperação ambiental da área por meio de um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.
Que medidas o SLU adotará para o futuro dos catadores que dependiam do material reciclável do lixão da Estrutural? O que será feito em relação a esses trabalhadores para que não percam a sua fonte de renda?

Composta por autoclaves, esteiras transportadoras e trituradores, a Fhaizer
Autoclaves desenvolveu, fabricou e entregou esta planta completa para tratamento de
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) em São Paulo/SP.

Fale com quem pode oferecer desde
uma Autoclave até uma solução
completa e integrada!
Ligue (47) 3461.6500 ou consulte www.fhaizer.com
Modalidades de ﬁnanciamento

Cartão BNDES | Finame | Proger Banco do Brasil |
Leasing | CDC | Crédito Próprio
Fabricamos produtos que ajudam na sustentabilidade do planeta!

FHAIZER Industrial Ltda. | Fone: (47) 3461-6500 Rua Guilherme Boldt, 245 - Distrito de Pirabeiraba | CEP: 89239-260 - Joinville/SC
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"Desde dezembro de 2016 os
catadores [do Bolsa Cidadania
Ambiental] recebem uma
bolsa de 300 reais por mês e, em
contrapartida, participam
durante 12 horas mensais de
capacitação para o
manejo dos resíduos."

A primeira medida tomada foi a contratação de quatro
cooperativas de catadores pelo SLU, como prestadoras
de serviços na execução da coleta seletiva em 5 das 31
Regiões Administrativas do DF. A outra ação é a Bolsa Cidadania Ambiental, na qual foram cadastrados 900
catadores de baixa renda, identificados pelo CadÚnico.
Desde dezembro de 2016 esses catadores recebem uma
bolsa de 300 reais por mês e, em contrapartida, participam durante 12 horas mensais de capacitação para o
manejo dos resíduos. Este programa é da Secretaria de
Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos - SEDESTMIDH.
Há outro projeto de lei em análise pela Câmara dos
Deputados, de concessão de mais mil bolsas no valor de
360 reais por mês, para outros mil catadores receberem
uma compensação até que fiquem prontos os centros
de triagem.
A primeira etapa do aterro já foi inaugurada e está
em operação. Quais serão as próximas etapas?
À medida que mais resíduos forem sendo tratados,
todos os rejeitos serão encaminhados para o aterro. O
aterro já tem capacidade para receber 100% do resíduo
gerado no DF, porém, não estamos levando tudo para
o aterro porque antes precisamos fazer a triagem e a
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compostagem para depositarmos somente os rejeitos
conforme define a lei.
O aterro sanitário tem vida útil estimada em 13
anos. Somente ele resolverá o problema dos resíduos
sólidos de Brasília ou já existem planos para outras
infraestruturas?
Existem outros planos. Temos um consórcio de resíduos
e de drenagem para o DF e 19 municípios do estado de
Goiás. Dois destes municípios já têm aterro sanitário e
são limítrofes com Brasília, sendo possível fazer uma troca
movimentando os resíduos entre o DF e os municípios.
Uma solução está sendo estudada atualmente em um plano regional de gestão dos resíduos para vermos como
será a movimentação. Hoje, parte dos resíduos comerciais
gerados em supermercados de Brasília vai para dois aterros fora da capital. Também estamos negociando com a
Terracap uma área contígua ao atual aterro, com mais 60
hectares para a ampliação da capacidade do aterro. Conseguindo isso, deixaremos um legado aqui de um sistema
de gestão que vai durar uns 50 anos.
Estamos também com processo de aprovação do financiamento do BID para a reforma e ampliação das
duas Usinas de Tratamento Mecânico Biológico de Brasília para aumentar o beneficiamento dos resíduos do DF.

BENJAMIN GRANT

A PNRS determina que apenas rejeitos sejam enviados para aterros sanitários. Quais os planos do SLU
para a destinação de resíduos de construção civil ou
de saúde?
Para o antigo lixão, atual Aterro Controlado do Jóquei, são destinados resíduos da construção civil, cujo
volume corresponde ao dobro dos resíduos domiciliares,
isto é, seis mil toneladas por dia. Faz parte do plano do
DF também a implantação de seis Áreas de Transbordo,
Triagem e Tratamento de Resíduos da Construção Civil
– ATTR pela iniciativa privada em terrenos da Terracap.
Sobre os resíduos de saúde nós fazemos a coleta e os
encaminhamos para tratamento fora do DF.
Qual seria a sua sugestão para os gestores públicos que ainda enviam seus resíduos para lixões a céu
aberto?
O custo de investimento de um aterro sanitário, se
comparado ao custo de operação e de manutenção, é
muito mais baixo. Se um determinado município não tiver recursos para construir um aterro, também não terá
recursos para operá-lo. O que está funcionando bem são
os aterros regionalizados e é preciso, cada vez mais, que
os municípios se organizem para tê-los. A maior parte

dos municípios brasileiros tem menos de 50 mil habitantes e, em muitas destas situações, não há a menor
viabilidade de se construir um aterro próprio. A solução
é regionalizar para aterrar os resíduos de mais de um
município em um mesmo aterro e se obter ganho com
a racionalização dos custos e, assim, se obter uma taxa
de limpeza urbana mais adequada à realidade brasileira.
Para implantar o aterro no DF foram investidos
R$ 27 milhões; para operar, o custo anual é quase o
mesmo valor. Na limpeza urbana, ao contrário do abastecimento de água e do esgotamento sanitário, a despesa maior é operacional. O que aconteceu durante
muitos anos é que os municípios receberam recursos da
Funasa, do MMA, do MCidades e de fundos estaduais
para construírem seus aterros e, vários deles, depois
de alguns meses, se transformaram em lixões. Portanto, não basta investir somente na construção do aterro.
Há que se estudar a sua sustentabilidade (manutenção
e operação adequada do ponto de vista técnico, econômico e ambiental) que só se torna viável a partir do
recebimento de aproximadamente 150 toneladas de
resíduos por dia.
A melhor alternativa, portanto, passa quase sempre
pela regionalização de soluções entre municípios. Se não
para a utilização de um mesmo aterro, pelo menos para
o planejamento e assistência técnica compartilhados.
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O MERCADO E A
GESTÃO DE RESÍDUOS
Expectativas de reaquecimento para o setor diante das
incertezas sobre a recuperação brasileira
Por Suênia Cardoso
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"As administrações
municipais
investiram,
em média, para
executar os
serviços de
limpeza urbana,
recursos
da ordem de R$ 10,15
por habitante,
por mês."
BORDALO

A quantidade de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados e descartados continua crescendo no Brasil. Até mais do que a população brasileira, que aumentou
0,8% no período de 2014 a 2015. O total de resíduos gerados subiu 1,7%, ou seja,
de 78,6 milhões de toneladas para 79,9 milhões de toneladas, segundo dados
da Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Urbana e Resíduos
Especiais).
Ainda neste mesmo período a atividade econômica (PIB) retraiu 3,8%. Os impactos da desaceleração econômica atingiram as empresas com expertise na
prestação de serviços de limpeza urbana, que passaram a enfrentar problemas
com a inadimplência das administrações públicas; os índices de desligamentos da
mão de obra direta do setor subiram; e alguns serviços considerados essenciais
deixaram de ser priorizados.
Todo este cenário contraria as determinações da PNRS (Política Nacional de
Resíduos Sólidos – Lei Federal 12.305/2010) que, desde que foi sancionada, mobilizou governos, empresários e sociedade civil – embora diversos setores ainda
precisem colocá-la em prática.
As expectativas, entretanto, de retomada do crescimento, ainda são consideradas desafiadoras para este ano. “O país está vivendo esta crise há três anos e
a nossa área tem sido muito impactada. A soma das dívidas das administrações
municipais com coleta de resíduos e aterros sanitários está em torno de R$ 10
bilhões, e isso se agravou muito a partir de 2015 e 2016. Neste primeiro trimes-
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tre a expectativa é que comece a ter
uma melhora em relação ao fluxo de
pagamento, porém, a crença mesmo é
a de que só a partir do último trimestre as cidades brasileiras estarão com
sobras de recursos para pagar suas
dívidas e cumprir com os pagamentos
rotineiros”, avalia o diretor de serviços
ambientais do Grupo Marquise, Hugo
Nery.
As administrações municipais investiram, em média, para executar os
serviços de limpeza urbana, recursos
da ordem de R$ 10,15 por habitante, por mês. Porém, se por um lado
as obrigações para com a gestão de
resíduos aumentam, por outro, os orçamentos municipais tem caminhado
no sentido contrário, com reduções
recorrentes. “É necessário que o Brasil perca esta visão de que o Estado

GERENCIE SEUS RESÍDUOS
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é provedor de tudo. Durante os últimos 14 anos o Estado tentou ser provedor e o país caiu em uma recessão
que nos fez retroagir vinte anos em
desenvolvimento. Não há possibilidade de não se ter a participação forte e majoritária da iniciativa privada
nos investimentos que o país precisa
na gestão de resíduos, mas para isso
acontecer é necessário a segurança
básica de que aquilo que for investido será recuperado com pagamento
dos seus contratos”, avalia Nery.
Para o engenheiro sanitarista e ambiental da Transresíduos, Luiz Antonio
Bertussi Filho, as experiências sobre
as atividades de gestão de resíduos
mostram que não existe uma fórmula
única, assim como, a eterna dicotomia sobre o que é público ou privado.
“Existem diversas experiências que revelam que a questão nunca é somente
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para um lado. Existem aquelas onde as
atividades são 100% privada ou 100%
pública, ou parcialmente privada ou
parcialmente pública. Estas questões
devem ser encaradas tanto pelo setor privado quanto pelo público como
uma união de esforços no sentido de
resolver fundamentalmente esse déficit secular em relação ao saneamento
e a gestão de resíduos”.
GARGALOS
Na busca por equilíbrio de contas e
retomada de crescimento para o setor
algumas medidas são colocadas em
debate. A Taxa de Limpeza Urbana
nos municípios é uma delas. “Em um
momento passado os administradores eram um pouco resistentes a essa
ideia de se implantar a taxa por considerarem uma medida impopular, no

entanto, diante do desequilíbrio das
contas, observa-se que é uma medida
necessária, apesar de impopular, para
a sustentabilidade do setor”, comenta
o diretor da MB Engenharia, Maurício
Sturlini Bisordi.
A maioria dos municípios brasileiros,
para Bertussi, não cobram do contribuinte a taxa de lixo corretamente,
tendo que subsidiar com recursos livres. “Mesmo aqueles que arrecadam
a taxa de lixo, não conseguem pagar
todo o serviço que envolve a gestão
de resíduos, que é essencial e de proteção à saúde pública e ambiental”.
O desemprego é também um efeito colateral que há tempos vem impactando o setor, e que, somado aos
demais setores da economia, na mesma situação, interfere negativamente
no desenvolvimento do país. “O desemprego é uma realidade, porém, é

SAYAKA GANZ

nesses momentos de crise que aparecem oportunidades
de negócio que podem mudar paradigmas locais como o
do tratamento dos resíduos orgânicos, por exemplo. Este
‘nicho’, se bem explorado, pode gerar empregos e contribuir com uma relação mais equilibrada entre o setor de
limpeza pública e o meio ambiente”, acredita o presidente
da Eppo, José Carlos Ventri. Para ele, é importante, dentro
deste cenário, que os empresários revejam as políticas de
investimento e a geração de novos empregos, já que o setor
no ano passado foi obrigado a dispensar cerca de 20 mil
empregados.

"No passado os
administradores
eram um pouco
resistentes a
essa ideia de se
implantar a taxa
(do lixo) por
considerarem
uma medida
impopular. No
entanto, diante do
desequilíbrio das
contas, observase que é uma
medida necessária"

PERSPECTIVAS
Projeções e análises de economistas brasileiros apontam
que o país pode ter sinais de crescimento favoráveis em
2018, apesar de ainda preverem um baixo PIB, em torno
de 2%, e índices de desemprego. Como, então, se ajustar a
isso? Segundo Nery, o que a crise ensina é que as empresas
precisam mudar a forma como atuavam. “Estamos otimistas
para a recuperação da economia no próximo ano, e nesta
atividade, particularmente, entendemos que o caminho é
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"Ainda temos coleta
porta-a-porta como
nos anos 50 e com o
funcionário correndo
atrás do caminhão. O
futuro não deve ser
esse, e sim,da coleta
conteneirizada. Temos que
pensar na universalização
do saneamento."
MIGUEL VALLINAS

a inovação. Devemos pensar em gestão de resíduos como
uma maneira de criar valor fazendo com que os resíduos coletados possam ser transformados em receita, em riqueza, e
não em lixo para ser enterrado”.
Para o sócio fundador da PlataformaVerde (software de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, desenvolvido pela
Green Platforms S/A), Chicko Sousa, as empresas também
já começam a pensar em novos formatos e serviços para
melhorar a área nos próximos anos. “Tudo o que permite
a redução de custo operacional, a utilização inteligente
de mão de obra, e por um menor custo, tende a crescer
neste setor”. Ele também ressalta a importância para novos olhares, como por exemplo, projetos voltados à economia circular. “O mercado está estudando de maneira
aprofundada a questão de usar resíduo como matéria-prima. Ou seja, aquilo que antes as indústrias não tinham
interesse em fazer, já está mudando”.
Apesar dos anseios e de haver uma maior preocupação
em termos de reaproveitamento de materiais, de disposição
correta dos resíduos ou de busca por tecnologias de carre-
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gamento; por outro, ainda pondera o gargalo da mão de
obra, a inadimplência das administrações públicas, a paralização ou a substituição de serviços de limpeza urbana,
entre outros.
“Os avanços que estão ocorrendo estão no sentido de
as empresas correrem atrás de investimento em tecnologia e de coleta e tratamento de resíduos. A coleta, por
exemplo, melhorou em termos de atendimento, mas ainda estamos no início. Ainda temos coleta porta-a-porta
como nos anos 50 e com o funcionário correndo atrás do
caminhão. O futuro não deve ser esse, e sim, da coleta
conteneirizada, com a população levando seus resíduos
ao contêiner, com o pagamento da tarifa da coleta de
lixo para que elas reduzam a quantidade de resíduos gerados no dia-a-dia, etc. Nós queremos ser um país moderno e com uma economia que está entre as maiores
do mundo, inevitavelmente, temos que pensar na universalização do saneamento. Hoje, infelizmente, ainda
temos cidades que estão no século 21 e outras que estão na idade média”, avalia Bertussi.
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A COMUNICAÇÃO
NA GESTÃO DE

RESÍDUOS sólidos
Entenda o papel estratégico desta ferramenta na construção, no
fortalecimento e na mudança de comportamento
de cidadãos mais conscientes
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A comunicação é um processo contínuo e essencial para a
vida em sociedade. Quando utilizada com um objetivo definido e nas formas adequadas permite que as mensagens sejam melhor recebidas e compreendidas pelos destinatários.
No setor de resíduos sólidos, especificamente, comunicar
exige muito mais do que a execução de ações ou campanhas pontuais. É necessária uma comunicação conectada à
educação ambiental a fim de possibilitar mudanças de atitudes para a transformação do meio ambiente.
Comunicar nesta área acaba sendo um imenso desafio.
Não bastasse a alta conectividade e o predomínio das redes
sociais, as empresas de comunicação se depararam também
com o desafio de adaptação de um novo tipo de diálogo
com o público, tendo como parâmetro o Plano de Gestão
Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS), um dos mais importantes instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
Na prática, os obstáculos são ainda maiores para se alcançar uma comunicação realmente assertiva, e isso, independentemente do tipo de campanha ou ação. “Hoje,
por exemplo, dentro do perfil digital temos um público
segmentado e muito mais crítico. É um perfil diferenciado.
Antes, tínhamos um público de comunicação de massa. Veiculava-se um anúncio no meio da novela das oito, e hoje, a
preocupação é falar com influenciadores. Há uma mudança
radical e conceitual nisso”, analisa o professor do curso de
Comunicação Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Alvaro Bufarah Junior. Por outro lado, a comunicação
porta-a-porta não ficou para trás.
Nesse sentido, uma das estratégias adotadas pela Loga,
por exemplo, é buscar lideranças locais como multiplicadores. “Como nem sempre há ‘musculatura’ para fazer a comunicação chegar a todos, apesar de termos equipes indo de
porta-a-porta, buscamos nas comunidades pessoas de liderança para participarem dos programas de conscientização
ambiental. E conseguimos assim fazer uma abordagem bastante efetiva”, explica o diretor-presidente da Loga, Marcelo Gomes. Na Urbam, esse trabalho de conscientização ambiental também é valorizado. “Conversamos diretamente
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“Hoje temos um
público (perfil
digital) segmentado
e muito mais crítico.
Antes, tínhamos
um público de
comunicação de
massa. Veiculava- se
um anúncio no meio
da novela das oito, e
hoje, a preocupação
é falar com
influenciadores."

com os moradores e estendemos essa forma de comunicação a entidades, escolas, igrejas e palestras em empresas”,
acrescenta a analista de comunicação da Urbam, Ana Lúcia
Abranches.
Bufarah ressalta para esta busca por novos caminhos, novos formatos e possibilidades para se chegar ao público,
sem esquecer a comunicação in loco. “É fato que hoje o
profissional de comunicação trabalha com perfil de dados
da internet, com ferramentas de busca, etc., porém, não se
pode fazer uma comunicação de gabinete. Ou seja, para
uma comunicação de resíduos sólidos não basta pegar o
perfil da comunidade para a qual se vai comunicar. É preciso
conversar com aquele público para que ele se materialize e
não seja apenas uma estatística. O problema é que hoje se
trabalha com prazos muito apertados e isso passa a ser um
luxo. Ao mesmo tempo, há também uma realidade de as
agências estarem trabalhando no limite, com equipes muito
reduzidas”.
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O PAPEL DA COMUNICAÇÃO

PLANEJAMENTO
Para informar, debater ou envolver
a sociedade em assuntos relacionados
à gestão de resíduos, existem diversas
alternativas. Porém, todas começam
pelo planejamento. É a partir dele que
se pode desenhar as estratégias, definir os meios, os investimentos adequados e a metodologia utilizada. “É
importante também mapear possíveis
cenários de mudanças, oportunidades
e desafios, para assim, adaptá-los às
estratégias e ações”, destaca o diretor-executivo da Cempre, André Vilhena. Quanto mais detalhado for este
processo de diagnóstico, melhor. Mas
ele deve ser focado para que possa
avançar.
Outro item relevante é a definição
de público-alvo – algo que deve ser
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determinado com rigor, já que definir
a sua segmentação acaba refletindo
em uma dificuldade dentro das estruturas das empresas de comunicação,
das agências ou do próprio cliente
atendido. “Na mesma empresa você
tem o CEO, que é o pai de família,
que é o baby boomer. Tem o filho
que também está nessa mesma estrutura e é o X, e tem o neto que é um Y.
Ainda tem o Z, e o Alfa, que está chegando. Historicamente, do ponto de
vista da comunicação, talvez nunca
tenhamos um momento tão diferenciado de diversidade de público em
um espaço de tempo tão curto e com
nichos tão diferentes. Sendo assim,
ao mesmo tempo em que as empresas de comunicação têm que pensar
no jovem que usa o Spotify, tem que
lembrar que na outra ponta existe

um senhor que saiu do pós-guerra e
que tem uma visão de mundo muito
peculiar”, sintetiza Bufarah.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Mesmo depois da implantação da
PNRS ainda existem indivíduos que
não realizam a coleta seletiva, não
se importam com a destinação correta e, sequer, sabem qual a vida útil
do plástico, do papel, do alumínio
ou de outros resíduos da construção
civil que possuem enorme impacto
ao meio ambiente. Para mudar esta
realidade é preciso um trabalho
muito grande de comunicação, mas
também, de educação ambiental e
do despertar da cidadania.
Dados do MEC apontam que 95%
do ensino fundamental trabalha o

SAYAKA GANZ

tema meio ambiente no Brasil. Entretanto, algumas normas ainda não
contemplam a inclusão da educação
ambiental em todos os níveis de ensino. “Por isso, a educação sobre as
práticas e conceitos ficam também,
às vezes, a cargo das empresas ou
instituições que, motivadas por estratégias de mercado ou legislação
como a PNRS, promovem a educação ambiental”, esclarece a professora de Ética e Sustentabilidade em
cursos de MBA Gestão Estratégica
de Negócios, Pessoas e Projetos,
Júnia Flávia de Carvalho.
Nas instituições de ensino superior, no entanto, isso depende muito
de cada curso e de como são organizados. “As questões ambientais
hoje, por obrigação do MEC, passaram a ser obrigatórias. Os cursos de

"As empresas de
comunicação têm que
pensar no jovem que usa o
Spotify, tem que lembrar
que na outra ponta existe
um senhor que saiu do
pós-guerra e que tem uma
visão de mundo muito
peculiar”.

Direito ou Engenharia, por exemplo,
precisam incluí-las na matriz curricular”, esclarece o professor de Direito
Político e Econômico da Faculdade
de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Daniel Nagao.
As pessoas, infelizmente, não internalizam que o resíduo é de cada
um e que elas deveriam sim, tomar
para si o protagonismo nas questões relacionadas aos resíduos sólidos. “No Japão, por exemplo, você
abre uma bala em uma loja, mas
não acha lixeira. As pessoas andam
com sacolas, depositam o resíduo
e levam para casa para descartar

corretamente. Isso se deve a um intenso trabalho de comunicação e de
educação, e deveria passar também
pelo ensino básico, pela educação
em longo prazo, com disciplinas de
educação ambiental e com a participação do poder público e de empresas que tratam os resíduos”, ressalta
Gomes.
A tendência da relação entre a comunicação e a educação ambiental
é se tornarem interdependentes,
acredita Júnia Flávia. “Pois ambas
são meios para a mudança de comportamento e para a preservação
ambiental”.

Maio - 2017 | 39

QUESTÃO LEGAL

Lina Pimentel Garcia
Advogada, sócia da prática de Direito Ambiental
de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados

Resíduos Sólidos
e Mudanças Climáticas:
integração de políticas ambientais
e escolha pela constituição
de ativo ou passivo

BENJAMIN GRANT
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O presente artigo tem a finalidade de pontuar as
oportunidades decorrentes de uma visão sistêmica
aplicada à gestão integrada de políticas ambientais.
Se ainda não é para todos, em pouco tempo ficará
claro que a temática de resíduos sólidos converge
com outras ambientais tão relevantes à sociedade, tais
como saneamento básico, educação ambiental, áreas
contaminadas, mudanças climáticas, saúde pública,
inclusão social. A seguir, trataremos especificamente
do contexto da política de mudanças climáticas à luz do
setor de resíduos sólidos.
Diferentemente do Protocolo de Quioto, no
Acordo de Paris, assinado em 2015, todos os países,
incluindo os emergentes, assumiram metas de redução
de emissões e ações de mitigação quantificadas,
observado o princípio de responsabilidades comuns,
porém diferenciadas, e suas respectivas capacidades.
Neste sentido, 186 países submeteram suas NDCs
(Nationally Determined Contribution; pretendida
Contribuição
Nacionalmente
Determinada)
ao
Secretariado da Convenção com a indicação de
políticas, medidas e ações para implementar metas de
redução de emissão.
A NDC brasileira, por sua vez, compromete-se a
reduzir as emissões de gases de efeito estufa (“GEE”)
em 37% até 2025, com base nas emissões do ano de
2005; e reduzir as emissões de GEE em 43% até 2030,
utilizando o mesmo ano-base.
Apesar do Setor de Tratamento de Resíduos Sólidos
apresentar pequena contribuição na geração dos GEE do
Brasil, esta indústria não está isenta da adaptação de suas
atividades para contribuir com a NDC brasileira. Exemplo
de boas práticas ambientais, como a captura e queima

do metano (que polui 21 vezes mais que o CO2), além
de utilização de gás dos aterros sanitários para a geração
de energia elétrica, representou 14,8% de atividades
de projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo
(“MDL”) desenvolvidos no Brasil até 31 de janeiro de 2016
– e transacionados em geral com instituições financeiras,
governos e empresas estrangeiras.
Por fim, é possível conciliar oportunidades de ganho
ambiental e econômico com eficiência energética e
incentivos governamentais, por meio da implementação
de aterros sanitários, processos de compostagem,
aproveitamento de gases e até atividades de
incineração, para casos específicos. Tais oportunidades
ainda serão complementadas pela possibilidade de
transação de créditos no mercado de carbono após a
regulamentação do mecanismo previsto no artigo 6 do
Acordo de Paris, que substituirá o MDL.
Importante destacar que não somente o setor
especificamente ligado ao tratamento de resíduos
deve se atentar à oportunidade de aderência a
diretrizes de mudanças climáticas, mas a agroindústria,
indústria de diferentes segmentos e infraestrutura
sempre aprimorarão iniciativas com vistas a redução de
emissões de GEE quando praticarem ações eficientes
de gerenciamento de resíduos sólidos. O fluxo de
matéria e energia nas atividades industriais, comerciais
e de serviços, à luz das perspectivas atuais e futuras
das mudanças climáticas e da geração de resíduos, está
definitivamente sendo considerado na contabilidade
das empresas por vezes como um ativo; outras, como
passivo. É nesse contexto que estará a oportunidade
de adaptações estratégicas e inovação em cada tipo de
negócio, serviços e bens oferecidos à sociedade.
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ESTANTE

ARES

INDICA

RESÍDUOS SÓLIDOS
O livro esclarece a Política Nacional de
Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010, apresentando os comentários da lei de forma
didática e articulada, artigo por artigo,
além de importantes esclarecimentos
sobre como operar dentro das regras legais evitando multas e outras sanções. A
leitura é imprescindível para segmentos
da economia, estudiosos do assunto ou
profissionais da área jurídica.
Editora: Nova Onda
Edição: 1ª
Ano: 2016
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CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS – UMA ABORDAGEM
METODOLÓGICA E PROPOSITIVA
A obra descreve o processo de caracterização dos resíduos sólidos de
forma ampla, com uma conceituação
moderna e indo além do processo de
quarteamento. São descritos os principais fatores que influem sobre as
características dos resíduos sólidos e
a sua importância sobre o dimensionamento correto da caracterização.
Editora: Biblioteca 24 Horas
Edição: 1ª

RESPONSABILIDADE CIVIL
E POLUIÇÃO POR RESÍDUOS
Com um amplo espectro de informação e análise apurada, o livro traz a sua
contribuição sobre o aumento da quantidade e toxicidade do lixo produzido nos
grandes centros, principalmente após a
revolução industrial, bem como a necessidade de destinação e tratamento adequado dos resíduos sólidos.
Editora: KBR
Edição: 1ª
Ano: 2015

ESTANTE

FALANDO SOBRE LIXO
O livro traz temas como reciclagem, papel dos catadores, análise dos aterros e
incineradores, o modo de vida contemporâneo, a atuação do cidadão, do Estado e
da sociedade, a expansão da geração dos lixos, impactos sociais e ambientais dos
descartes, os aspectos culturais presentes na relação com as sobras, o panorama
nacional e mundial relativo ao lixo e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº.
12.305, de 2-08-2010). Leitura obrigatória para professores, estudantes, pesquisadores e ativistas na área de lixo-educação.
Editora: Kotev
Edição: 1ª
Ano: 2016

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PERSPECTIVAS DE GESTÃO
INTERMUNICIPAL EM
REGIÕES METROPOLITANAS
O livro é resultado de um profundo estudo em diversas regiões
metropolitanas brasileiras. Vem preencher uma lacuna na literatura científica brasileira, discutindo os desafios e oportunidades
da cooperação intermunicipal para a gestão de resíduos sólidos
frente ao novo cenário jurídico e institucional brasileiro. É recomendado para estudantes e pesquisadores vinculados às áreas
de Saneamento Ambiental, Gestão de Resíduos Sólidos e Gestão
Metropolitana, bem como para gestores públicos e consultores
técnicos envolvidos com a gestão de resíduos sólidos urbanos nos
órgãos correlatos de âmbito municipal, metropolitano e estadual.
Editora: Atlas
1ª Edição
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ARTENAARES
//RETROSPECTIVA//
Christophe Guinet, francês. Sayaka Ganz, japonesa. Mundano, brasileiro. Artur Bordalo,
português. Miguel Vallinas, espanhol. Benjamin Grant, americano. Rodrigo Mafra, brasileiro.
Montagens, esculturas, grafitti, pinturas, fotografia. Desde o seu primeiro número, a Revista
ARes divulga o trabalho de artistas plásticos cujo trabalho tem alguma relação com os principais temas abordados por aqui: gestão de resíduos, sustentabilidade, relação ser humano
X natureza, consumo e uso consciente dos recursos naturais, entre outros. De diferentes nacionalidades e, portanto, com bagagens culturais muito particulares, os artistas mostraram,
em entrevista à ARes, visões diferentes, amplas e profundas sobre as questões mais urgentes de meio ambiente e cidadania, com relatos sempre enriquecidos por um breve parecer a
respeito de suas realidades locais. Para reler as entrevistas e as imagens dos artistas, acesse
as últimas edições da revista no site www.revistaares.com.br.

1,5 - MONSIEUR PLANT
2 - SAYAKA GANZ
3,6 - MUNDANO
4 - BORDALO
7 - MIGUEL VALLINAS
8 - BENJAMIN GRANT
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9 - RODRIGO MAFRA

2ª Feira de Serviços e Tecnologias para Gestão
Sustentável de Água, Resíduos, Ar e Energia
De 7 a 9 de junho de 2017, São Paulo/SP, Brasil

Negócios em Sintonia com o Meio Ambiente
A BW EXPO é o evento que reúne as empresas e profissionais que oferecem soluções para a gestão sustentável dos recursos
naturais, gerando sinergias, parcerias e negócios que visam preservar e melhorar a nossa qualidade de vida e o meio ambiente.
A BW EXPO, dessa forma, assume um compromisso com o futuro do nosso planeta, por meio da criação de uma rede
lucrativa e sustentável, capaz de oferecer as melhores tecnologias e inovações para um mercado de desafios crescentes.
Realização:

Informações e reservas de área:
11 4304-5255 | sobratema@sobratema.org.br

www.bwexpo.com.br

Co-Realização:

Patrocínio:

Local:

Gestão de Resíduos Orgânicos:
Destinação, Tratamento e Compostagem.
A Ecomark oferece a finalidade adequada para os resíduos orgânicos de
origem animal, vegetal ou industrial, Classe IIA. Nossas soluções buscam
harmonizar recursos e benefícios fundamentados no cumprimento de todas
as Leis Ambientais e Agrícolas envolvidas nas diferentes etapas de sua
atuação, minimizando os impactos ambientais e diminuindo os custos.

Nossos produtos:
SUSTENTA® é um
fertilizante orgânico
desenvolvido para atuar
no plantio e manutenção
das plantas como fonte de
nutrientes, além de
proporcionar uma melhora
nas características físicas
e químicas dos solos.

SUSTENTARK® é uma terra
enriquecida com matéria
orgânica indicada para
plantas ornamentais,
gramados e frutíferas, no
plantio e manutenção, tanto
em vasos e floreiras, como
para enriquecimento do solo
e formação de novos
jardins, hortas e pomares.

