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RESUMO 

O presente trabalho faz uma revisão bibliográfica, apresentando uma discussão crítica 

para o atual modelo de gestão de resíduos sólidos no Brasil, tendo como fundamento a 

introdução da Política Nacional de Resíduos Sólidos apresentada em 2010. Procura-se 

analisar os principais instrumentos, diretrizes e normas dessa importante legislação 

instaurada, procurando analisar se a mesma teve a sua aplicação prática e eficiente após 

os oito anos da sua assinatura. Além disso, foi feita uma comparação entre as 

legislações históricas e vigentes de dois países tratados como referência em gerir os seus 

resíduos, Japão e Alemanha, além de observar os seus desafios enfrentados e que 

serviram de experiência para o sucesso das mesmas nestes dois locais. Com isso, 

buscou-se dados atuais sobre a questão no Brasil, apontando problemas que não 

permitiram ainda um sucesso em nosso país, mas também demonstrando que podem ser 

utilizados outros métodos de tratamento que ainda são pouco aplicados, e que podem 

solucionar o problema atual, além do desafio de conscientizar os cidadãos da 

importância do assunto e do seu papel fundamental no processo. 

Palavras-chaves:Gestão de resíduos Sólidos. Meio Ambiente.PNRS. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

  

This study is a bibliographical review, presenting a critical discussion on the current 

models of solid waste management in Brazil, after the introduction of the National Solid 

Waste Policy presented in 2010. It aims to analyze the main instruments, guidelines and 

standards of this important legislation, trying to analyze whether it had its practical and 

efficient application after the eight years of its signature. In addition, a comparison was 

made between the historical and current legislation of two countries treated as a 

reference in managing their wastes, Japan and Germany, as well as the challenges they 

faced that served as an experience of success in these two nations. The current data on 

the issue in Brazil was compiled, pointing out problems that have not yet allowed a 

success in the country, but also demonstrating that other methods of treatment can be 

used that are still of few application and can solve the current problem, in addition to 

the challenge of making citizens aware of the importance of the subject and of its 

fundamental role in the process. 

 

Keywords: Solid Waste Management. Environment. PNRS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Sousa (2016), o desenvolvimento econômico, o crescimento 

populacional e principalmente o padrão de consumo da sociedade, trouxeram o aumento 

da preocupação com a utilização dos recursos naturais finitos e isso passou a ser tema 

frequente de discussão global. E mais, essa nova realidade exprimiu a importância de 

gerenciar adequadamente os resíduos devido ao seu aumento na geração. Há uma 

necessidade de reaproveitamento dos mesmos, pois segundo Fricke et al. (2015), o 

Banco Mundial alerta que só será possível atender à demanda mundial de recursos, se 

houver uma taxa de reciclagem superior a 90%. Além disso, a disposição final 

inadequada dos resíduos causa enormes problemas ao meio ambiente.  

No Brasil, após 21 anos de tramitação no Congresso, instituiu-se em 2010 a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da homologação da Lei nº 12.305/2010. 

Esta contém 6 capítulos, onde cada um atende a algum requisito, está inserida em um 

contexto atualizado e tem diversos objetivos, mas principalmente, surge como 

ferramenta para solucionar problemas sociais e econômicos ligados ao uso, destinação e 

disposição final incorreta dos resíduos sólidos. Segundo Da Silva (2018), a lei teve 

origem no crescimento da preocupação com o meio ambiente e do uso dos recursos 

naturais de forma consciente e havia o objetivo da implementação efetiva até o ano de 

2015, afim de incentivar um desenvolvimento sustentável nas nossas cidades, benefícios 

para a natureza e a noção de responsabilidade compartilhada pelos resíduos ou rejeitos 

de cada um.  

Já Fricke et al. (2015) enxergam a PNRS como umas das mais importantes leis 

globais sobre o assunto, contendo instrumentos inovadores, como a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a inclusão social dos catadores, a 

implantação da logística reversa e de acordos setoriais. 

Porém, passados quatro anos do encerramento do prazo inicial para o 

fechamento dos lixões e oito anos desde a assinatura, não foram obtidos resultados 

práticos nos seus princípios mais básicos, como este. Os dados do Perfil dos Municípios 
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(IBGE, 2018) que serão melhor demonstrados mais adiante registram que 

aproximadamente 45% dos municípios brasileiros ainda não possuem um plano local de 

gestão de resíduos, e os que têm, ainda não são aplicáveis em todos os bairros ou 

regiões dos mesmos. Quando se compara o gerenciamento de RS no Brasil com países 

como Japão e Alemanha, que podem ser usados como referências nessa questão, 

evidencia-se o atraso em ações práticas para solucionar os problemas atuais. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Realizar uma revisão de forma crítica da gestão de resíduos sólidos no Brasil, 

tendo como ponto de partida a instituição da PNRS em 2010, avaliando a 

implementação da mesma no país e o avanço obtido em oito anos desde a sua 

assinatura, tendo como base de comparação os modelos em vigor no Japão e Alemanha, 

países que são vistos como referências nesta questão. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

I. Levantar o histórico de gestão de resíduos sólidos do Brasil até a 

assinatura da PNRS, comparando a demora para a sua assinatura 

com o atraso na sua implementação efetiva. 

II. Dissertar sobre a PNRS, suas diretrizes, princípios e objetivos 

principais. 

III. Investigar sobre a implementação da PNRS no Brasil através de 

dados anuais referentes aos principais instrumentos da mesma, 

buscando tentar compreender as dificuldades encaradas para 

avançar na gestão de resíduos sólidos do país.  

IV. Comparar o modelo brasileiro com as gestões realizadas no Japão 

e na Alemanha, países que são referência nesta questão e avaliar 

o que falta para alcançar o mesmo patamar, além de entender as 

falhas atuais nesse processo de implementação da PNRS. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. Definição de Resíduos Sólidos 

 

É imprescindível definir corretamente o que de fato é um resíduo sólido. A 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da ABNT NBR 10.004/2004 definiu 

resíduo como:  

“[...] 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, 

no estado sólido ou semissólido, 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 exijam para isso soluções técnicas ou 

economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível.” (ABNT, 2004) 

 

E também definiu o rejeito como:  

 

‘’resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas 

as possibilidades de tratamento e recuperação por 

processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra 

possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada.’’ (ABNT, 2004) 
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Segundo da Silva (2018), comumente, confunde-se resíduo com rejeito, ou, 

mais usualmente, lixo. A confusão entre resíduo e rejeito traz a discussão importante do 

que deve ou não ser disposto adequadamente em aterros sanitários. Rejeito é chamado 

equivocadamente de lixo, sendo este material sem nenhuma aplicação útil passível de 

disposição final no local apropriado. 

 

3.2. Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

3.2.1. Histórico 

 

Fagliari (2017) esclarece que antes mesmo da aprovação da PNRS, alguns 

princípios legais já abordavam, mesmo que de forma indireta, a questão dos resíduos 

sólidos.  

Por exemplo, a Constituição Federal de 1988, diz em seu artigo 30 que cabe ao 

município 

"organizar e prestar diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão os serviços públicos de 

interesse local, incluindo o de transporte coletivo, 

que têm caráter essencial" (BRASIL, 1988), 

sendo que a limpeza urbana e a gestão de resíduos são integrantes desses chamados 

serviços públicos, sendo citados de forma implícita. (Fagliari, 2017) 

Também pode-se mencionar a Lei nº. 7.802, de 11 de julho de 1989, que 

“Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 

produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, 

o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, 

a exportação, o destino final dos resíduos e 
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embalagens, o registro, a classificação, o controle, 

a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, e dá outras providências” 

(BRASIL, 1989), 

que teve sua alteração realizada pela Lei nº. 9.974 em 06/06/2000, trazendo algumas 

mudanças, principalmente acréscimos à anterior.  

Também pode-se citar a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida 

como a Lei dos Crimes Ambientais, que  

“dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências.” (BRASIL, 

1998) 

Esta prevê diferentes períodos de pena de reclusão mais multa a quem  

“causar poluição de qualquer natureza em níveis 

tais que resultem ou possam resultar em danos à 

saúde humana, ou que provoquem a mortandade 

de animais ou a destruição significativa da flora.” 

(BRASIL, 1998) 

Também pode-se citar além destas, a Lei nº. 9.966 de 28 de abril de 2000, a 

qual 

“dispõe sobre a prevenção, o controle e a 

fiscalização da poluição causada por lançamento 

de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas 

em águas sob jurisdição nacional e dá outras 

providências” (BRASIL, 2000); 

além da Resolução CONAMA nº. 313/2002, que “Dispõe sobre o inventário Nacional 

de Resíduos Sólidos industriais,” (CONAMA, 2002) orientando e mostrando dados 

referentes à geração, características, armazenamento, transporte, tratamento, 
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reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos sólidos industriais 

gerados no Brasil. 

Segundo Fagliari (2017), mesmo com tantas leis esporádicas, faltava uma 

política que fosse mais abrangente e específica, que regulasse a gestão de resíduos 

sólidos no Brasil de forma direta e clara. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é 

proveniente do Projeto de Lei (PL) 203/1991, na ementa que tratava do 

acondicionamento, da coleta, do tratamento, do transporte e da destinação final apenas 

dos resíduos de serviços de saúde, que foi ao plenário em 01/04/1991. Posteriormente, o 

PL recebeu aproximadamente 81 acréscimos de projetos e ficou em tramitação por 19 

anos, até a aprovação da PNRS sob a Lei nº 12.305/2010.  

 

3.2.2 Principais Instrumentos da PNRS 

 

A Lei 12.305 de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dispõe 

sobre normas gerais aplicáveis aos resíduos sólidos no país. 

A PNRS é constituída de diretrizes referentes à questão dos resíduos sólidos, 

em um total de 14. Há 15 instrumentos que são a base para uma aplicação eficiente da 

Política Nacional. Através da avaliação do andamento de alguns pontos contidos na 

PNRS, pode-se avaliar a evolução da sua implementação. São estes: 

 

Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

A PNRS define como 

 “gestão integrada de resíduos sólidos: ações 

voltadas à busca de soluções para os resíduos 

sólidos, de forma a considerar as dimensões 

políticas, econômicas, ambientais, culturais e 

sociais, com a ampla participação da sociedade, 

tendo como premissa o desenvolvimento 

sustentável.” (Brasil, 2010) 
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Segundo Garcia et al (2015), os planos de gestão integrada são o ponto inicial 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Conforme a mesma, cabe ao Distrito Federal 

e aos Municípios a gestão dentro do seu território. Então, cada um deve elaborar o seu 

Plano Municipal, pois somente desta maneira terão acesso aos recursos da União 

referentes a este fim, como também o de limpeza urbana. 

Ainda segundos os mesmos autores, resumidamente, este documento deve 

observar as especificidades locais e diagnosticar eficientemente os resíduos sólidos 

gerados no município, com informações úteis, como origem, volume e caracterização, 

assim como também as formas de destinação e disposição final deles. Deve também, ter 

metas e programas de incentivo à gestão sustentável de resíduos. Este modelo só tem 

sucesso quando há uma divisão de responsabilidades, conhecida como responsabilidade 

compartilhada, um sistema integrado, e que seja passível de avaliação periódica. A 

participação de toda a sociedade é imprescindível neste processo, afim de reduzir, 

reutilizar, reciclar e por fim, dispor adequadamente o rejeito final. 

 

Análise e Avaliação do Ciclo de Vida do Produto 

Define-se na PNRS como “análise do ciclo de vida do produto: técnica para 

levantamento dos aspectos e impactos ambientais potenciais associados ao ciclo de vida 

do produto”, “avaliação do ciclo de vida do produto: estudo das consequências dos 

impactos ambientais causados à saúde humana e à qualidade ambiental, decorrentes do 

ciclo de vida do produto”, e “ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem a 

produção, desde sua concepção, obtenção de matérias-primas e insumos, processo 

produtivo, até seu consumo e disposição final.” (BRASIL, 2010) 

Tomasetto (2018) afirma que o ciclo de vida engloba o caminho desde a 

retirada da matéria-prima necessária para a concepção do produto até o descarte final, 

ou seja, “do berço ao túmulo do produto”, e é fundamental fazer uma análise para 

conhecer-se a fonte de resíduos e poluentes e para entender a interação entre o meio 

ambiente e o produto. Além disso, é o instrumento que colabora com a avaliação das 

consequências ambientais e à saúde humana provenientes do descarte equivocado dos 
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resíduos, como também ajuda nas decisões dos gestores das organizações em conceitos 

voltados à responsabilidade social e sustentabilidade. 

 

Logística reversa 

 

A PNRS define 

“logística reversa: instrumento de 

desenvolvimento econômico e social, 

caracterizada por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios, destinados a facilitar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos aos 

seus geradores para que sejam tratados ou 

reaproveitados em novos produtos, na forma de 

novos insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, visando a não geração de rejeitos.” 

(BRASIL, 2010) 

Segundo Guarnieri (2016), os resíduos sólidos que podem ser restituídos 

através da logística reversa (LR) são chamados de reversos. A LR consiste na devolução 

dos materiais utilizados pelo consumidor aos seus produtores, com o intuito de 

revalorizar os mesmos, seja através da reutilização ou reciclagem, ou então, quando não 

for possível, dar a disposição final ambientalmente correta. É importante citar também a 

presença da participação deste instrumento no Plano de Gestão Integrada. 

Um bom exemplo de indústria que tem utilizado a logística reversa para 

reaproveitamento dos seus resíduos é a produtora de pneus. Segundo os dados do 

panorama anual da ABRELPE, apresentados neste trabalho, entre 1999 e 2017 cerca de 

4,2 milhões de toneladas de pneus inservíveis foram coletados e tiveram sua destinação 

adequada, em postos de coletas distribuídos por municípios com população maior que 

100 mil habitantes, o que corresponde a pneus suficientes para aproximadamente 857,2 
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milhões de carros de passeio. De 2004 a 2017 passaram-se de 85 pontos de coletas em 

municípios espalhados pelo Brasil para 1.718 no último relatório. (ABRELPE, 2018) 

Segundo Lagarinhos (2013), após a aprovação da Resolução CONAMA 

258/99, que colocou metas e obrigou os fabricantes e importadores destinarem 

adequadamente os seus pneus inservíveis houve um progresso considerável em relação 

à reciclagem de pneus, além de evolução de outras tecnologias de reciclagem e 

valorização energética no Brasil em outros produtos. A responsabilidade sobre a coleta 

dos pneus utilizados é dividida entre os distribuidores, revendedores, reformadores e 

também sobre os consumidores finais. A legislação foi de extrema importância para a 

reciclagem destes produtos, sendo iniciado no Brasil um sistema de retorno parecido 

com os países membros da União Europeia, com a exceção da taxa cobrada aos 

consumidores, paga na hora da troca dos pneus antigos pelos novos. Também é 

importante citar que o consumidor quando realiza a troca dos seus pneus, tem a opção 

de deixar o mesmo na loja para ser reciclado ou pode levar consigo, porém esta escolha 

deve estar contida na nota fiscal, e se a segunda alternativa for escolhida, na nota deve 

constar o ponto de coleta mais perto para a destinação final adequada a ser realizada. 

A LR tem seus objetivos definidos no Artigo 20 da PNRS, que de forma 

reduzida são: permitir o fluxo de resíduos de volta à cadeia produtiva, redução da 

poluição e do desperdício, incentivar o consumo de produtos que degradem menos ao 

ambiente, unir interesses entre as diversas partes (econômicas, ambientais, etc.), 

promover um alinhamento entre o mercado e a gestão ambiental, estimular a produção 

de insumos reutilizados ou reciclados, e por fim, propiciar atividades eficientes e 

sustentáveis. (Brasil, 2010) 

Segundo Guarnieri (2016), para permitir a execução da LR, introduziu-se a 

ideia de responsabilidade compartilhada, onde todos os participantes da cadeia de 

produção, do fabricante ao consumidor, têm responsabilidade sobre a gestão integrada 

do resíduo, podendo ser o último até multado e responsabilizado pelo descarte 

inadequado. Além disso, foram estabelecidos pela PNRS acordos setoriais, que ajudam 

no retorno favorecido economicamente de produtos à cadeia de suprimentos. A 

implementação da logística reversa através da PNRS é um grande desafio, e é 

fundamental para o sucesso da mesma. 
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Educação ambiental 

Segundo Fricke et al. (2015), a educação ambiental (EA) é um dos, senão o 

instrumento mais importante para a busca da gestão eficiente de resíduos sólidos, assim 

como é na preocupação com o meio ambiente. Isto é evidenciado pelos registros em 

diversos documentos de organizações internacionais, conferências e tratados 

internacionais. O conceito de EA passou por diversas alterações, desde a mais 

tradicional, que tinha como foco a relação do homem com a natureza para uma 

educação mais abrangente, levando também em conta aspectos sociais. Desde 1981, a 

Legislação Brasileira demonstra preocupação com este assunto, passando por uma Lei 

específica em 1999, a Política Nacional da Educação Ambiental (Lei nº 9795/1999) até 

chegar em 2010 como instrumento primordial para a Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos.  

A Política Nacional da Educação Ambiental no seu Art. 1º diz que 

“entendem-se por educação ambiental os 

processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade.” (Brasil, 1999) 

Reis (2018) diz que a Política Nacional dos RS tem como um dos seus 

principais objetivos a mudança comportamental na gestão dos resíduos sólidos de todas 

as esferas, começando do cidadão, quanto ao seu lixo domiciliar gerado. É fundamental 

que haja um instrumento conscientizador do mesmo sobre a sua importância no 

processo. A PNRS não pode ser instituída e colocada em prática apenas por ter sido 

homologada, e que automaticamente muda a visão de toda a sociedade. Para que haja a 

participação da mesma neste novo ciclo, é essencial que se faça políticas públicas de EA 

que visem o incentivo de práticas cotidianas de coleta seletiva, redução de geração de 
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resíduos, reutilização, reciclagem, ou até, mais basicamente, a destinação final 

adequada, tendo em vista a grande quantidade de resíduos desperdiçada em locais 

inadequados em todo o território, como por exemplo, a disposição do lixo nos rios, 

principalmente em grandes cidades. Ou seja, a educação ambiental é fundamental para 

uma gestão de resíduos sólidos eficiente, pois é a ferramenta que provê a participação 

de toda a esfera popular.  

 

Coleta seletiva 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos define a coleta seletiva como “coleta 

de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição”, 

no capítulo II, que fala de definições, artigo nº 3. Já o artigo nº 18, contido na seção III, 

quanto às responsabilidades, ainda define que “o gerador de resíduos sólidos urbanos 

terá cessada sua responsabilidade com a disponibilização adequada de seus resíduos 

sólidos para a coleta.” (BRASIL, 2010) 

Segundo Reis (2018), a coleta seletiva é uma forma essencial de melhorar a 

qualidade do que é descartado pela população, pois, são segregadas frações que podem 

ser reutilizadas ou recicladas. Mas, depende fundamentalmente da participação popular, 

que deve ser conscientizada da sua importância pela educação ambiental realizada, 

mudando seus hábitos de forma a colaborar com a gestão eficiente. É exatamente assim 

que funciona nos países desenvolvidos, onde a população descarta o seu lixo em 

recipientes separados, de acordo com a cor estabelecida.  

Esse sistema também vem sendo implantado no Brasil, mas ainda não foi 

estabelecido em todo o território nacional, tendo apenas cerca 70% dos municípios 

algum projeto voltado para este método, segundo o panorama anual da ABRELPE 

(ABRELPE, 2018). Porém, não é possível definir, a expressão desta coleta praticada em 

cada local, se abrange grande, pequena parte ou a totalidade do mesmo.  A Tabela 1 

demonstra o padrão de cores que foi estabelecido aqui no país para a coleta seletiva. 
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Tabela 1: Padrão de cores para coleta seletiva 

Padrão de cor – Resolução CONAMA 275/2001 

Cor Tipo de material 

Azul Papel/papelão 

Vermelho Plástico 

Verde Vidro 

Amarelo Metal 

Preto Madeira 

Laranja Resíduos perigosos 

Branco Resíduos ambulatórios e de serviços de saúde 

Roxo Resíduos radioativos 

Marrom Resíduos orgânicos 

Cinza Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou 

contaminado não passível de separação. 

Fonte: Resolução CONAMA 275/2001 

 

3.3. Gestão de resíduos sólidos no Japão e na Alemanha 

 

3.3.1 Gestão de RS no Japão 

 

Segundo Jucá et al. (2014), o Japão é notoriamente conhecido por seu avanço 

tecnológico e ambiental, sendo um dos países que lideram as práticas de gestão e 

tecnologias usadas em tratamento de resíduos sólidos mundialmente. A primeira 

legislação desta área foi instituída em 1954, conhecida como a Lei da Limpeza Pública, 

que previa a proteção e melhoria da saúde pública através da remoção de resíduos e a 

limpeza do ambiente. Esta foi procedida pela Lei de Gestão de Resíduos, hoje 

conhecida como Gestão de Resíduos e da Limpeza Pública em 1970, o que causou 

inclusive a revogação da primeira Lei. No ano seguinte, foi criada a Agência Ambiental 
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Japonesa (JEA), que gerencia a gestão de RS no país, e que regula e elabora 

regulamentos e normativos fundamentais para o bom gerenciamento de resíduos, 

fiscalizando a gestão realizada nos municípios e escolhendo os modelos que devem ser 

praticados. Na gestão japonesa, a responsabilidade sobre os resíduos gerados é 

municipal, havendo um controle através de centros administrativos para as maiores 

cidades, ocasionando um gerenciamento descentralizado.  

Ainda segundo Jucá et al. (2014), algumas características são fundamentais 

para a formulação da política e de diretrizes para a gestão de RS no Japão: o altíssimo 

contingente populacional, a pouca disponibilidade territorial para a construção de 

aterros sanitários e o elevado uso do solo. Por isso, deve-se escolher tecnologias 

adequadas de tratamento, o que torna o Japão referencial global, tendo hoje altos índices 

de reciclagem de todos os tipos de materiais possíveis, e utilizando intensamente a 

incineração para a redução do volume de RS e recuperação de energia. São 3 legislações 

principais que regem a gestão de RS neste país: Lei de Gestão de Resíduos e Limpeza 

Pública, que foi aplicada em 1970 e é revisada frequentemente; Lei para a Promoção da 

Utilização de Recursos, de 1991; e a Lei Fundamental do Ciclo de Vida dos Materiais, 

de 2000, além de muitas leis complementares e específicas.   

São quatro pilares primordiais no gerenciamento de RS: aumento da 

reciclagem e reutilização de matérias; diminuição de volume de resíduos descartados; 

aumento da vida útil dos aterros sanitários; e custos mínimos com o gerenciamento de 

resíduos. Mesmo que seja respeitado devido ao seu avanço enorme em relação à maioria 

dos países, tem-se que a legislação do Japão é ajustada ao território deste país, com 

tecnologias específicas para reduzir o volume de resíduos e recuperação de energia, 

lançando mão massivamente do uso da incineração. (Jucá et al., 2014) 

Segundo Lima (2005) pode-se ressaltar que a incineração é realizada perto de 

zonas residenciais e comerciais, para minimizar o custo com a coleta e o transporte de 

resíduos, pois, estes, segundo investigadores locais, representam 65% do total gasto 

com gestão de RS no país. Com esses dois fatores, há uma preferência pela construção 

de incineradoras pequenas com a consequência da baixa capacidade de processamento e 

baixa potência. Mas isto também atrai obstáculos, como os residentes locais e grupos 

ambientalistas, contrários à estas construções, pelo impacto negativo causado, 
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principalmente pelos gases desprendidos, embora haja sistema de coleta e tratamentos 

dos mesmos. Para tentar minimizar essa resistência, são tomadas medidas com objetivo 

de melhorar a reputação e a aceitação destes grupos, como por exemplo, a construção de 

espaços educacionais e de entretenimento, como piscinas cobertas, próximas a 

incineradoras, utilizando a energia vinda da queima de RSU para a climatização. Tem-

se como referência de incineradora, a construída em Toshima, bairro de Tóquio, capital 

do Japão, que é considerada piloto, devido à tecnologia utilizada, conhecida como 

incineração de leito fluidizado.  

Essa tecnologia empregada na estação de Toshima consiste na fluidização da 

areia em uma alta temperatura, utilizando a elevada capacidade calorífica provocada 

pelo contato desta com os resíduos sólidos em uma combustão praticamente instantânea 

do material, ocasionando uma altíssima eficiência, o que torna esse tipo de incineradora 

mais vantajosa que as mais clássicas, permitindo um melhor aproveitamento dos RSU a 

serem incinerados, seja desde os mais úmidos até os que contêm uma elevada carga de 

plásticos e borrachas.  

 

3.3.2 Gestão de RS na Alemanha 

 

Segundo Juras (2001), a Alemanha é reconhecida pelo pioneirismo em medidas 

para solucionar os problemas referentes aos resíduos sólidos. Passou de uma política 

preventiva em relação à coleta dos resíduos gerados e a valorização ou a deposição dos 

mesmos, até colocar em prática, os valores fundamentais de evitar e valorizar os 

resíduos antes do último recurso de eliminação adequada. O fundamento da nova 

política alemão foi a Lei de Minimização e Eliminação de Resíduos, de 1986. Baseado 

nesta lei, foram editados diversos regulamentos, como por exemplo, o de Minimização 

de Vasilhames e Embalagens, de 1991, o de Óleos Usados, de 1987, e o de Solventes, 

de 1989. 

Conforme Juras (2012), a Lei de 1986 foi substituída pela Lei de Economia de 

Ciclo Integral e Gestão de Resíduos em 1994. Nesta a responsabilidade do fabricante foi 

ampliada, em todo o ciclo de vida do produto, que vai da fabricação, passa pela 
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distribuição e uso, até finalmente a sua eliminação. Também se estabeleceu a prioridade 

na questão de resíduos sólidos, em ordem: evitar a geração de resíduos; valorização dos 

não evitáveis, seja na recuperação material (reciclagem) ou valorização energética 

(produção de energia); e, finalmente, os resíduos que não podem ser valorizados devem 

ter a sua eliminação ambientalmente compatível. Ainda mais, definiu “resíduo” como 

toda propriedade móvel que o proprietário descarta, pretende descartar ou é obrigado a 

descartar. Não estão dentro desses parâmetros resíduos especiais que têm normas 

específicas, como materiais radioativos, resíduos de mineração, artefatos bélicos, 

substâncias gasosas não contidas em recipientes e substâncias lançadas na água ou nos 

sistemas de esgotamento sanitário.  

Friecke et al. (2015) dizem que atualmente, a política federal alemã na questão 

de resíduos sólidos aplica-se na ideia de que os mesmos são recursos e em duas políticas 

públicas de fechamento de ciclo. Primeiro, tem-se a Lei de Economia Circular, que 

entrou em vigor em 01/06/2012, e que trata sobre a reestruturação dos procedimentos 

legais da economia circular e gestão de resíduos, e que tem como objetivo promover a 

economia de ciclo fechado, assegurando a preservação dos recursos naturais e a 

proteção do homem e do ambiente na produção e na gestão de resíduos, e 

especificamente, promover a reciclagem e além de outras formas de reaproveitamento. 

Além disso, foi aprovado pelo Governo alemão,  o Programa Nacional de Eficiência de 

Recursos (ProgRess). Tem-se uma demonstração da importância da questão no país, 

quando se observa que a Lei de Economia Circular foi publicada no Diário Oficial no 

mesmo dia que o Gabinete aprovou o ProGress, em 29/12/2009.  

Segundo Pinho (2011), na Alemanha, assim como em todos os Estados membros 

da União Europeia, a legislação sobre a gestão de resíduos sólidos é papel do Governo 

Federal alemão. Mas os governos regionais devem apresentar o seu plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, que são avaliados pela agência de proteção 

ambiental alemã. Cabe a cada munícipio a disposição final ambientalmente adequada. 

Além disso, de 5 em 5 anos, devem apresentar dados referentes à previsão de geração de 

resíduos sólidos urbanos, além de diretrizes para sua reciclagem, reaproveitamento e 

tratamento.  
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Fricke et al. (2015) afirmam que um elemento primordial da nova política de 

resíduos do Governo Federal Alemão é a instituição da nova hierarquia de gestão 

proveniente da diretiva sobre resíduos da UE (Diretiva nº 2008/98/EG). Até então, a 

ordem estabelecida era: prevenção, aproveitamento e a disposição final, porém a 

discussão sobre a preferência entre aproveitamento material ou térmico existiu pois não 

havia uma clara ordem de importância entre as duas opções. Porém, com a nova 

hierarquia, o reaproveitamento e a reciclagem são prioridade em comparação ao 

térmico, tendo por fim a disposição de resíduos não reaproveitáveis, que precisam 

previamente passar por um pré-tratamento, com duas tecnologias disponíveis: a 

incineração e o tratamento mecânico-biológico (TMB). A Lei da Economia Circular 

enfatiza o fechamento de ciclos, o que traz a necessidade das análises de fluxos de 

materiais e de resíduos para entender o potencial de uso de cada. Em relação a resíduos 

orgânicos, por exemplo, há a priorização pela compostagem, principalmente para a 

produção de biogás por biodigestão.  

Ainda segundo os mesmos autores, há uma conexão intrínseca entre a 

reciclagem de fluxos de resíduos na Alemanha e o termo da responsabilidade de 

produtos, e isto vem desde a diretiva que envolvia os óleos lubrificantes usados, que 

permitiu angariar fundos para uma logística de reciclagem. Também foram criadas 

diretivas sobre embalagens, carros velhos, baterias e pilhas, estas contidas de 

regulamentos prévios que foram posteriormente inseridos em diretivas europeias, que 

deveriam ser seguidos por todos os Estados membros da UE. Também se discutiu entre 

a Federação e os Estados da Alemanha uma logística para receber os aparelhos 

eletrônicos usados, mas ainda não se obteve aprovação. Este princípio da 

responsabilidade de produto está presente na PNRS, chamada de logística reversa, e que 

foi adotado pela UE através da Diretiva de 2008, já era um conceito inserido na 

legislação alemã desde 1994, dentro da Lei de Economia Circular e Resíduos.  

 

3.4  Métodos de Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos 

 

Existem diversos métodos possíveis de tratamentos para os resíduos sólidos, 

como processos termoquímicos, mecânico biológico, o processo de compostagem, 
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reciclagem, reutilização, além da disposição final em aterro sanitário, que é a forma 

correta de rejeitar aquilo que não pode ser aproveitado, podendo a mesma ser realizada 

em aterro controlado ou lixão, de maneira inadequada. Essas duas últimas formas de 

dispor finalmente o lixo, segundo a PNRS (Lei 12.305/10) deveriam ser extintas até o 

prazo encerrado em agosto de 2014, sendo o aterro sanitário o único local a ser disposto 

o rejeito, que não teria mais nenhuma utilidade. 

 

3.4.1 Reutilização 

 

Conforme Da Silva (2018), na ordem de prioridade quanto à gestão de resíduos 

sólidos, tem-se primeiro a não geração dos mesmos, seguida da redução, e em terceiro 

ponto, a reutilização. É de vital importância saber distinguir entre a reutilização e a 

reciclagem. 

Segundo a PNRS, define-se como reutilização: “processo de reaplicação dos 

resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou físico-química” (Brasil, 

2010). 

Resumidamente, é o uso do produto que não teve perda significativa de suas 

propriedades originais. Este processo é de suma importância, pois diminui o volume de 

resíduo que deve passar pela reciclagem, tratamento ou disposição final, aumentando o 

ciclo de vida útil do mesmo. 

 

3.4.2 Reciclagem 

 

A PNRS definiu como reciclagem: 

 “processo de transformação dos resíduos 

sólidos, dentro de padrões e condições 

estabelecidas pelo órgão ambiental, que envolve 

a alteração de suas propriedades físicas, físico-

químicas ou biológicas, tornando-os em novos 
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produtos, na forma insumos, ou em rejeito” 

(Brasil, 2010). 

 

Segundo Garcia et al. (2015), pode-se diferenciar a reciclagem da reutilização 

entendendo que a primeira exige um retorno dos materiais à origem ou a indústria para 

serem submetidos a um novo processo industrial. 

Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em relação à reciclagem, 

estabelece-se:  

“o incentivo ao uso de matérias-primas e 

insumos derivados de materiais recicláveis e 

reciclados; preferência, nas aquisições 

governamentais, de produtos recicláveis e 

reciclados; também estimular a produção e o seu 

consumo; além de outras recomendações 

concernentes aos catadores, que têm importante 

papel para esta visão. Ainda mais, estabelece a 

coleta seletiva como uma das definições, o que é 

imprescindível para a reciclagem” (Brasil, 

2010). 

 

Conforme Nascimento et al. (2015), a reciclagem tem como vantagens: a 

preservação do meio ambiente devido à valorização dos resíduos, minimização do uso 

de fontes naturais e utilização de forma mais racional dos recursos, geração de emprego 

e renda, além de ser um componente fundamental do processo implementado de 

logística reversa. Entretanto, se a coleta seletiva não for eficiente, pode acarretar em 

recicláveis contaminados, o que diminui o seu valor comercial para venda, ou o custo da 

reciclagem pode ser até maior que o uso de recursos naturais como matéria prima, ou 

uma pequena demanda para comprar recicláveis, e por fim, não ter incentivos e 

infraestrutura públicas que permitam a reciclagem eficiente.   

3.4.3 Processos Termoquímicos 
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Segundo Dias (2018), devido à alta quantidade de matéria orgânica presente nos 

resíduos sólidos urbanos, tratamentos prévios à disposição final podem ser utilizados no 

mesmo, agregando o seu valor econômico devido ao seu potencial energético, o que 

pode transformar o RSU em uma alternativa de combustível utilizado em processos para 

gerar energia, além do benefício de diminuir impactos ambientais causados.  

A aplicação de alta temperatura aos resíduos, com a finalidade de reduzir massa, 

volume, riscos químicos e biológicos, impactos ambientais provenientes da disposição 

do resíduo, e também a produção de um subproduto de utilidade na geração de energia 

são denominados tratamentos termoquímicos. Os caminhos tecnológicos utilizados são: 

combustão direta (incineração), gaseificação e a pirólise.  

Schaeffer (2014) afirma que a conversão termoquímica é aquela onde há a 

transformação da energia química armazenada utilizando influência de calor. Entre as 

três rotas principais, a principal diferença está na disponibilidade de oxigênio em cada 

processo. Na combustão, há oxigênio de forma suficiente para que se tenha uma 

oxidação completa do combustível, de forma que a reação principal, de forma reduzida 

pode ser descrita como: 

Combustível + O2 –> H2O + CO2. 

Na gaseificação, ocorre uma oxidação parcial, pois não há oxigênio suficiente 

assim como na incineração, que tem a sua reação de forma reduzida como: 

Combustível + O2 –> H2 + CO + H2O + CO2. 

 

Já a pirólise ocorre em ausência total de oxigênio, em uma reação anaeróbica, 

ocorrendo a conversão termoquímica devido ao craqueamento térmico dos compostos 

presentes no combustível utilizado.  Observando incineração e gaseificação, pode-se 

afirmar que as duas têm o mesmo caminho de reação, sendo diferenciadas porque na 

gaseificação a mesma é interrompida em uma etapa intermediária devido à ausência de 

oxigênio suficiente (Schaeffer, 2014). 

 

Combustão direta 
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A combustão direta é a decomposição térmica através da oxidação da biomassa 

em alta temperatura, que a transforma em uma fase gasosa e outra sólida, reduzindo 

assim o seu volume, peso, além das características que trazem o perigo do resíduo 

orgânico usado. Este processo também é denominado de incineração, e acontece em 

incineradores, locais de queima do resíduo com condições controladas, o que é 

imprescindível para evitar a volatilização de alguns metais e a minimização da formação 

de óxidos nitrosos, dependendo do resíduo utilizado. É um processo exotérmico, que 

gera energia na queima que é transferida aos gases de combustão. O processo de 

resfriamento desses gases permite recuperar energia, utilizando trocadores de calor e em 

turbinas a vapor. 

Segundo Dias (2018), a incineração é uma tecnologia já consagrada, utilizada 

em diversos países, e no Brasil a indústria tem condições para fabricar os equipamentos 

usados, o que diminui o custo inicial para empreender e espalhar as usinas que usam 

esse tipo de processo de conversão. Para que seja possível a geração de eletricidade a 

partir deste processo, é necessário que os resíduos orgânicos tenham alto poder 

calorífico inferior (PCI). Mesmo que essa classificação não seja considerada 

fundamental para a destinação do resíduo, pode-se considerar que: 

• Para PCI < 1.675 kcal/kg, a incineração não é tecnicamente viável (além de 

dificuldades técnicas, exige ainda a adição de combustível auxiliar); 

• Para 1.675 kcal/kg < PCI < 2.000 kcal/kg, a viabilidade técnica da incineração 

necessita algum pré-tratamento que eleve o poder calorífico; 

 

• Para PCI > 2.000 kcal/kg, a combustão direta é tecnicamente viável. 

 

Segundo Kopp (2016), tem-se que a incineração é a opção de tratamento dos 

processos termoquímicos mais utilizada e conhecida no mundo para tratamento dos 

RSU, utilizando o seu potencial energético. Para RS, é realizada geralmente uma 

combustão controlada, onde basicamente há a reação do gás oxigênio com os compostos 

combustíveis presentes no resíduo, como carbono, hidrogênio e enxofre, em uma 

temperatura maior que 800º C, realizando a conversão da energia química em calor. O 

sistema mais utilizado para a queima é o de Grelhas Móveis, nos quais os RSU são 
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despejados em um fosso de armazenamento, sem nenhum tipo de pré-tratamento, 

utilizando garras para carregar até o sistema de alimentação das caldeiras ou fornos para 

passarem pela incineração.  

Segundo Kopp (2016), a Figura 1 demostra que o resíduo primeiramente é 

despejado no silo da usina (1), depois transportado através de agarradores mecânicos e 

despejados em moegas (2). Destas moegas, o resíduo é transportado de forma gradual 

para dentro do incinerador (3). O calor que é gerado através da queima do resíduo é 

usado na caldeira (4) para aquecer a água. O vapor gerado nesta caldeira é deslocado 

por tubulações para um sistema de turbina e gerador, onde se produz energia elétrica. 

Depois da incineração do resíduo, sobram sobre as grelhas, as escórias, que passam por 

uma drenagem para serem introduzidas em sistemas coletores que estão abaixo das 

grelhas (5), e depois são resfriadas com uso de água, e passam após esta etapa por 

separadores eletromagnéticas que retiram metais propícios para a reciclagem. Há a 

condução dos gases de combustão para sistemas de tratamento e retirada de poluentes 

(6), que passam por filtros que retém as partículas finais (poeiras) (7), e são despejados 

no ar através da chaminé (8). 

 

 

Figura 1: Planta de incineração com grelhas 

Fonte: FEAM, 2012, p.27. 

 

 

Gaseificação 
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A gaseificação é um processo termoquímico de conversão de um insumo liquido 

ou sólido, como por exemplo, a biomassa, em um gás que pode ser utilizado como 

combustível, denominado gás de síntese (syngas), mediante a sua oxidação parcial, em 

temperaturas médias até elevadas. Há a formação do gás combustível, assim como 

também, calor e CO2. Este gás de síntese formado pode ter aplicação na geração de 

eletricidade, em motores de combustão interna, ou ainda, em plantas térmicas a vapor, 

onde o gás é queimado em uma caldeira ou em câmaras de combustão, onde pode 

alimentar uma turbina específica para gases com baixo poder calorífico. 

Dias (2018) afirma que essa técnica é muito versátil, mas, tem suas 

desvantagens, como a dificuldade em transformar o potencial que há na teoria, em uma 

tecnologia que seja viável e aplicável de fato. O maior desafio está em projetar um 

equipamento que produza um gás com qualidade, confiabilidade e segurança, e 

adaptável às condições do combustível e de operação. Os gaseificadores em operação, 

na sua maioria, são usados para gerar calor, entretanto, poucos conseguiram alcançar 

condição operacional em escala comercial no Brasil, por causa de problemas técnicos 

com o gás gerado. O Plano Nacional de Energia 2030 admite a possibilidade de uma 

adequação para usar a gaseificação em áreas onda a biomassa tenha um preço baixo, e 

com produção de energia em menor escala, como por exemplo, na área rural. Pode-se 

usar biomassas como bagaço de cana, resíduos agrícolas, eucalipto, aparas e cascas de 

madeira ou pinho, dentre outros.  

 

Pirólise 

A pirólise é definida pelo Atlas da Biomassa, produzido pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL) como: 

 “o processo que consiste em aquecer o material 

original (normalmente entre 300 °C e 500 °C), na 

“quase ausência” de ar, até que o material 

volátil seja retirado. O principal produto final 

(carvão) tem uma densidade energética duas 

vezes maior que aquela do material de origem e 
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queima em temperaturas muito mais elevadas” 

(ANEEL, 2002). 

 

Basicamente, a pirólise é uma conversão de biomassa, anterior ao processo de 

gaseificação. Diferentemente da combustão direta, os processos envolvidos são 

endotérmicos, o que torna fundamental o fornecimento de calor ao sistema. Os produtos 

formados são parecidos com os gerados na gaseificação, sendo novamente o principal 

produto o syngas, podendo inclusive, ter as mesmas aplicações do processo de 

gaseificação. O processo de fracionamento acontece de forma gradual, conforme as 

substâncias orgânicas atravessam variadas zonas de calor em um reator. Quando há altas 

temperaturas, estes compostos orgânicos se volatizam, o que ocasiona a quebra das 

ligações, produzindo gases, líquidos, óleos e carbono (carvão). 

Segundo estudo realizado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas 

Gerais (FEAM, 2012), no Brasil, a pirólise é aplicada para formar carvão vegetal a 

partir da madeira, sendo o país com a menor produção de carvão vegetal do mundo. 

Atualmente, tem sido usado o líquido formado no processo para transformação em 

biodiesel. A pirólise também tem sido utilizada de forma extensiva para a destinação 

final de pneus. 

Segundo Amorim (2015), o processo de pirólise de pneus é feito geralmente em 

temperaturas entre 250º C a 600ºC, com objetivo de transformar pneus inservíveis 

coletados pela logística reversa através do uso dos seus elementos químicos em outros 

produtos, como óleo, carvão e gás, por exemplo. Esse óleo tem aplicação na indústria 

química, sendo utilizado no lugar do petróleo. Já o gás pode ser utilizado no próprio 

processo, quando se produz o óleo e o carvão. A energia que é liberada no uso desse 

processo pode ser convertida em eletricidade e vapor, sendo a tecnologia apontada 

como alternativa para lugares onde haja uma geração maciça de pneus inservíveis, pois 

é necessário um estoque contínuo para alimentar as caldeiras e incineradores que usam 

esse tipo de resíduo. 

 

3.4.4 Tratamento Mecânico Biológico 
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Segundo Prates et al. (2016), o Tratamento Mecânico Biológico (TMB) é uma 

tecnologia vista como uma opção à incineração e que pretende diminuir a quantidade de 

orgânicos em RSU, sendo principalmente utilizado em resíduos com alta quantidade de 

material orgânico biodegradável. Desta forma, resíduos provenientes de indústria, 

serviços de saúde e construção civil, por exemplo, devido à alta periculosidade e baixa 

biodegradabilidade, não estão sujeitos a este tipo de tratamento. Tem como objetivos 

principais: a inativação de processos biológicos e químicos para reduzir a formação de 

biogás e chorume; diminuição do volume e da massa de resíduos dispostos, o que 

aumenta a sua vida útil; imobilização de contaminantes presentes nos resíduos; aumento 

da densidade do resíduo a ser disposto, o que causa uma redução no processo de 

assentamento no aterro; por fim, a redução de chorume formado e queda no tempo de 

cuidado após fechamento do aterro. O sistema é constituído por uma primeira etapa 

mecânica e posteriormente por outra biológica, o que é indicado pelo nome.  

A primeira etapa, dita como mecânica, tem como objetivos: redução do tamanho 

e homogeneização do material que vai ser tratado, o que otimiza a segunda etapa; 

recuperação de materiais recicláveis, como metais, plásticos e vidros, eliminando 

matérias prejudiciais para a etapa posterior; além do aumento da concentração de 

material orgânico biodegradável. Podem ser utilizados processos como de: 

peneiramento (através de um tambor, que pode ser estático ou vibratório); separação 

magnética ou manual; classificação aerada, por correntes de Foucault ou por sistema de 

detecção; IV próximo; ou separador balístico (Prates et al., 2016). 

Fischer (2012) diz que a segunda etapa, de tratamento biológico é a mais 

importante do TMB, tendo um único objetivo principal: aceleração do processo de 

decomposição da matéria orgânica. Para isso, podem ser utilizados processos aeróbios, 

anaeróbios, ou combinação dos dois. As alternativas de sistemas utilizados para a 

segunda etapa são: compostagem em leiras, túneis ou containers; digestão anaeróbica; 

percolação; ou secagem biológica (Bio-drying).  

Segundo Fricke et al. (2015), os processos específicos para beneficiamento que 

utilizam a tecnologia do TMB formam fluxos de materiais diversos, que podem ser 

reaproveitados ou reciclados, o que traz economia de recursos naturais. Além disso, a 

produção de combustíveis alternativos provenientes de componentes com alto poder 
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calorífico, e do biogás proveniente da biodigestão anaeróbica, trazem um 

aproveitamento excelente da energia presente nos resíduos, o que incentiva a 

substituição de energias fósseis por esta, e que preserva mais ainda os recursos.  

 

3.4.5 Compostagem 

 

Compostagem é o processo de decomposição biológica da matéria orgânica em 

condições aeróbias, com temperatura e umidade adequadas, que tem como produto final 

um condicionador do solo, que é chamado de composto, que é um produto estável. Tem 

como origem os RSU variados, oriundos de resíduos domiciliares, comerciais e de 

serviços, que são grandes geradores, além de resíduos de poda e também provenientes 

da limpeza pública. É considerado resíduo orgânico a fração dita como compostável 

presente nas frações, mas é importante citar que nem todos os resíduos orgânicos podem 

ser usados para a compostagem, como por exemplo, madeira tratada, borracha e couro. 

(Chaves, 2017) 

Segundo Siqueira (2015), a PNRS dá importância à compostagem, porque ela 

institui que apenas os rejeitos, sem utilidade, devem ser encaminhados para os aterros, 

enquanto aqueles resíduos que tenham uso, devem ter outras aplicações, dentre elas, a 

compostagem. Como a maior porcentagem (51,4%) dos resíduos gerados nos 

munícipios brasileiros é formada por orgânicos, que quando dispostos em aterros ou 

lixões, ocasionam impactos ambientais prejudiciais altos e reduzem seu tempo de vida 

útil, além de gerar despesas evitáveis, a compostagem é vista como uma forma viável e 

sustentável de aproveitamento de grande volume de resíduos, com mais de 94 mil 

toneladas diárias, conforme o IBGE (2010), onde é aproveitável para a agricultura 

urbana e rural, onde o produto é usado como adubo. Contudo, apenas cerca de 1,6%, 

como estimado, desses resíduos são aproveitados através desse processo no Brasil. 

Segundo Velasques et al. (2015), os principais produtos do processo de 

compostagem são: gás carbônico, calor, água e a matéria orgânica. Estes são obtidos de 

um processo natural, onde microrganismos, como fungos e bactérias, são os agentes 

responsáveis pela degradação da matéria orgânica. O produto formado por essa 

degradação é denominado composto maturado, que posteriormente passa pela 
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peneiração (por peneira manual ou mecânica rotativa) para homogeinização das 

partículas, e por fim, deve ser estocado em lugar coberto e com pavimentação, para 

manter a qualidade do mesmo. O material resultante pode ser utilizado em jardinagem, 

hortas, como substratos e também como adubos de solo utilizados para a produção 

agrícola. Este amplia a retenção de água, melhora o controle da erosão, e minimiza a 

necessidade de fertilizantes sintéticos da terra, além de repor os nutrientes necessários. 

Sobre a compostagem, Jucá et al. (2014) diz que este processo ocorre devido à 

ação de microrganismos e ocorre em dois períodos: o primeiro, onde ocorrem reações 

bioquímicas com oxidação mais intensas, de caráter predominantemente termofílicos, 

com aumento na temperatura do sistema, podendo chegar a 60ºC, e o segundo, 

conhecido como fase de maturação, onde há humificação dos matérias orgânicos ditos 

compostados, com reações mesofílicas, em temperaturas próximas à ambiente, entre 

25ºC a 30ºC. O mesmo ainda define que há diversos tipos de compostagem, sendo os 

principais: artesanal, com reviramento mecânico, em pilhas estáticas com aeração 

forçada e em recintos fechados com aeração forçada. 
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3.4.6 Lixões ou Vazadouros 

 

“Lixões são áreas que recebem os resíduos 

sólidos em seu estado bruto sobre o terreno, sem 

nenhum preparo de impermeabilização e de 

tratamento dos efluentes líquidos derivados da 

decomposição do lixo, como o chorume, que por 

sua vez acaba infiltrando no solo, contaminando 

todo o lençol freático, e, consequentemente, toda 

a população que se utiliza desse recurso hídrico” 

(IBGE, 2011). 

Segundo Garcia et al. (2015), os lixões são terrenos desocupados, que na sua 

maioria são localizados na periferia das cidades, onde não há nenhum tratamento dos 

resíduos dispostos, onde o lixo é colocado, a céu aberto, sem nenhum prévio tratamento. 

Nestes depósitos, há a promoção de diversos vetores causadores de doenças, como 

insetos, ratos, mosquitos, urubus, dentre outros, o que faz dos lixões um problema para 

a saúde pública, já que muitas famílias de baixa renda tiram o seu sustento dos resíduos 

dispostos inadequadamente, inclusive com a presença de crianças, o que além das 

patologias pode trazer a contaminação da população vizinha.  

Para Nascimento (2007), o lixão é uma opção de disposição final dos RSU que 

não provê nenhuma medida de proteção, seja esta ambiental ou de saúde pública. Além 

disso, não há controle de volume, tipo, periculosidade dos resíduos dispostos, que 

acabam sendo depositados sobre o solo natural, sem nenhum tratamento mecânico para 

redução do seu volume. 

Segundo Hollanda et al. (2016), os lixões recebem milhões de toneladas de 

rejeitos hospitalares, industriais e RSU sem nenhum tipo de tratamento prévio, a céu 

aberto, provocando a proliferação de vetores de doenças, como ratos e insetos, sem 

controle da área, o que acaba permitindo que esse seja livremente acessado por pessoas, 
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que até podem viver neste meio. A decomposição dos rejeitos provoca a emissão de 

gases do efeito estufa (GEE), principalmente gás carbônico (CO2) e metano (CH4), que 

acabam sendo lançados livremente na atmosfera, além da produção do chorume, que 

acaba entrando no solo. 

Conforme Garcia et al. (2015), a PNRS determinou o fechamento dos lixões até 

o dia 3 de agosto de 2014, que deveriam ser substituídos por aterros sanitários, para a 

disposição final adequada dos rejeitos. Com isso, propunha-se uma melhoria na gestão 

dos RSU, e também um melhor controle dos impactos ambientais provenientes pelo 

descarte inadequado do lixo e o controle dos impactos ambientais causados. Porém, esse 

prazo não foi cumprido por grande parte dos municípios brasileiros, que têm diversas 

barreiras impeditivas ao andamento desta determinação.  

Isso acontece porque segundo Silva Filho (2017), fechar um lixão, encerrando 

suas atividades é uma missão difícil, pois, em muitos casos, a única opção viável para 

tal é a criação de um aterro controlado, que também é uma forma inadequada de 

disposição, porém, menos arriscada. Encerrar este local de disposição demanda uma 

operação efetiva de gestão de resíduos, com ações planejadas e adequadas, além de uma 

interação entre as áreas institucionais e administrativas, através de apoio financeiro, 

social, e interação mútua nas políticas envolvidas. 

 

3.4.7 Aterro Controlado 

 

“O aterro controlado, por sua vez, é considerado 

uma fase intermediária entre o lixão e o aterro 

sanitário, cuja característica consiste no cuidado 

de, diariamente, cobrir os resíduos sólidos com 

uma camada de terra ou outro material de 

forração visando diminuir a incidência de insetos 

e outros animais transmissores de doenças. Esse 

tipo de aterro vem sendo um recurso cada vez 
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mais utilizado pelos municípios como destino de 

seus resíduos sólidos” (IBGE, 2011). 

Segundo Gonçalves (2016), o aterro controlado representa de fato uma solução 

temporária entre o lixão e o aterro sanitário. Geralmente, consiste em um local vizinho 

ao lixão que recebeu cobertura de argila, e grama, que é selado com uma manta 

impermeável que protege a pilha da água de chuva, e que capta o chorume e o gás, 

sendo preparado para receber os resíduos, e minimizar os prejuízos, cobrindo-se o lixo 

com terra ou saibro, além de outros possíveis materiais. Também é feita uma 

recirculação do chorume, que é coletado, evitando desta forma a absorção deste pela 

terra, ou pode ser levado a uma estação de tratamento, ou outra forma para tratar do 

mesmo. 

Segundo Garcia et al. (2015), aterros controlados têm as suas áreas cercadas com 

o objetivo de evitar a entrada e circulação de pessoas e animais, sendo  visto como uma 

etapa intermediária de disposição final, e pode, dependendo do estado, ser aceito pelos 

órgãos ambientais como uma solução provisória, até que haja a definição do local 

adequado e a construção de um aterro sanitário para a correta disposição.  

3.4.8 Aterro Sanitário 

 

“O aterro sanitário é uma obra de engenharia projetada sob critérios técnicos, 

cuja finalidade é garantir a disposição dos resíduos sólidos urbanos sem causar danos à 

saúde pública e ao meio ambiente” (Van Elk, 2017). 

Garcia et al. (2015) definem que o aterro sanitário é um local apropriado para o 

depósito de rejeitos, onde as empresas de coleta urbana despejam o seu lixo, e que 

depois de ser compactado é coberto com areia para não haver exposição do mesmo, 

sendo a disposição final mais adequada dentre as opções para os RSU. Porém, a 

decomposição do lixo disposto produz gás tóxico e também provoca a contaminação do 

terreno, podendo acarretar em doenças às pessoas que construam suas casas sobre estes 

espaços, e também há a produção de chorume, o que pode causar a contaminação do 

lençol freático da região, entre outras consequências prejudiciais. Então, assim como o 

aterro controlado, o sanitário tem necessidade de controle e acompanhamento, o que 
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acarreta em participação da sociedade e do aparato tecnológico que as esferas 

governamentais devem investir e obter para tal.  

Hollanda et al. (2016) também alertam que os rejeitos que são enviados aos 

aterros sanitários devem ser enterrados, para evitar essa penetração do chorume no solo, 

e impermeabilizado, utilizando compressão e mantas, sendo coletado por tubos e 

levados para estações de tratamento de esgoto. Além disso, é necessário construir uma 

rede para coletar o gás metano que é liberado no processo, pois o acúmulo do mesmo 

sob pressão pode ocasionar explosões. Também é importante frisar que há a ocupação 

de uma área muito extensa que deve ser inutilizada, onde os efeitos ao meio ambiente 

devem ter monitoramento periódico, durante muitos anos, até depois de encerrar as 

atividades do mesmo. 

Garcia et al. (2015) resumem que a principal função do aterro sanitário é 

melhorar os parâmetros sanitários em relação ao descarte de RSU. Mas o mesmo deve: 

proteger o meio ambiente; não permitir que haja contaminação das águas subterrâneas 

devido ao chorume; e também não deve promover a concentração de biogás, subproduto 

da decomposição anaeróbia dos resíduos orgânicos presentes. 

De acordo com Da Silva (2018), para que não haja estas contaminações e outros 

prejuízos decorrentes da instalação de um aterro sanitário, é fundamental ter um 

planejamento elaborado do local onde será construído e disposto o resíduo, sabendo que 

é necessário uma grande área para a sua construção, planejar os custos provenientes da 

instalação do mesmo, tendo em visto que geralmente são altos, e tomar cuidados com 

possíveis vazamentos de gases e líquidos, assim como o limite de camada de resíduo, 

além de obedecer às normas, que tem se tornado mais exigentes e ter cuidado com 

comunidades habitacionais próximas, e que têm resistência à instalação de tal forma de 

disposição.  

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2017) caracteriza o 

aterro sanitário como uma obra de engenharia com a finalidade de comportar resíduos 

em menor espaço possível no solo, causando o mínimo dano ao meio ambiente e saúde 

pública, através da compactação dos resíduos, usando as camadas que são colocadas 

periodicamente, seja com terra ou outro material inerte. Tem como objetivo primordial a 

melhoria das condições sanitárias relacionados ao descarte de RSU, minimizando os 

danos de degradação.  

 



46 

 

“Um aterro de resíduos sólidos pode ser 

considerado como um reator biológico onde as 

principais entradas são os resíduos e a água e as 

principais saídas são os gases e o chorume. A 

decomposição da matéria orgânica ocorre por 

dois processos, o primeiro processo é de 

decomposição aeróbia e ocorre normalmente no 

período de deposição do resíduo. Após este 

período, a redução do O2 presente nos resíduos 

dá origem ao processo de decomposição 

anaeróbia” (Brasil, 2012). 

 

Vieira et al. (2015) afirmam que os subprodutos formados podem ter 

reaproveitamento em diversas finalidades, até porque são os principais componentes o 

gás dióxido de carbono e o gás metano, que é um combustível que pode ser coletado e 

usado com o objetivo de gerar energia. A proporção é dependente do tipo de material da 

degradação, além de outros fatores estruturais do próprio local. O metano combustível é 

usado para movimentar os motores e geradores de energia elétrica, o que diminui a 

poluição atmosférica e contribui para a redução do efeito estufa. Porém, a emissão de 

gás metano na atmosfera é prejudicial, sendo os aterros responsáveis por grande parte 

desta, o que torna a vida útil dos mesmos de 15 a 20 anos. O chorume pode trazer como 

consequência a contaminação das águas subterrâneas. Tanto o chorume como os gases 

são consequência inevitável da disposição de resíduos em aterros, e se não for 

controlado, causa problemas ambientais gravíssimos, e por isso, o seu funcionamento 

deve trazer proteção ao meio ambiente.  

Para minimizar efeitos danosos ao meio ambiente, é necessário conhecer a área 

que será destinada à construção do aterro sanitário, ter um suporte de tecnologia local, 

assim como monitorar o resíduo em todas etapas, adotando soluções viáveis e 

sustentáveis, tanto ambientalmente, sanitário e socioeconômico. Também podem ser 

citados os problemas quanto ao efeito estufa, possíveis danos à vegetação, odores 

desagradáveis, e um risco possível de explosão (Vieira et al., 2015). 

Spinola (2017) diz que além do conhecimento local, também é fundamental: a 

impermeabilização da base do aterro; instalação de canais de exaustão de gases do 
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interior do mesmo; um sistema de coleta de chorume, que envia a lagoas preparadas 

devido à impermeabilização do seu redor, ou também, podendo ser enviados para 

tanques de estocagem; sistema de tratamento para o chorume; e por fim, um sistema 

para drenar as águas pluviais. 

O mesmo autor ainda afirma que, mesmo assim, esta produção de biogás em 

áreas de aterro tem grande relevância atualmente, sobretudo, social e economicamente, 

devido à disponibilidade de biomassa e carência de gás natural ou diesel, o que 

incentiva as alternativas tecnológicas sustentáveis que gerem energia elétrica. Os aterros 

hoje são considerados uma das alternativas mais interessantes para essa formação, o que 

é facilitado pelas técnicas usadas para captar os gases liberados, utilizando dutos, e a 

queima feita em flares, onde há a conversão de CH4(g) em CO2(g).  

Conforme Vieira et al. (2015), a formação do gás proveniente do aterro sanitário 

acontece pelo processo anaeróbio, com atuação de alguns tipos de bactérias que atacam 

as estruturas de substâncias complexas dos componentes orgânicos dispostos, como 

estercos de animais, lodo de esgoto, lixo doméstico, resíduos agrícolas, efluentes 

industriais e plantas aquáticas, formando compostos mais simples. Esse processo 

oriundo da fermentação ocorre em uma cadeia de degradações contínuas, por causa das 

diferentes bactérias presentes. O produto final gerado é chamado de biogás ou gás de 

lixo, sendo o mesmo uma fonte renovável de energia, formada por uma mistura de cerca 

de 65% de metano, 30% de gás carbônico e 5% de outros gases como, dióxido de 

enxofre, hidrogênio, nitrogênio, amônia, a partir da degradação da matéria orgânica por 

bactérias. 

Também é importante esclarecer que: “para produção de biogás em aterro, deve-

se projetar um sistema padrão de coleta, tratamento e queima do biogás: poços de 

coleta, sistema de condução, tratamento (para desumidificar o gás), compressor e flares 

com queima controlada para a garantia de maior eficiência de queima do metano 

(BRASIL, 2012)”. 

Esses gases, depois de captados, são levados através de drenagem de líquidos até 

os drenos verticais, que são exaustores para os gases, fazendo a condução até o topo do 

aterro, onde há a queima com o uso dos flares. Ocorre a conversão energética através de 

uma combustão controlada, onde a energia mecânica é transformada em elétrica, através 

de tecnologias como as turbinas a gás e os motores de combustão interna, que são 

tradicionais. O gás de aterro tem um poder calorífico de 5kWh/Nm3, podendo ser usado 
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como combustível efetivo de alto valor para motores a gás para a geração de energia. 

Esse valor depende diretamente do teor de metano presente. A implantação desse 

sistema de geração de energia em um aterro tem um custo elevado, mas esta energia 

pode ser utilizada no próprio aterro, e se houver excedente, pode-se vender para 

empresas privadas, o que seria bom para as concessionárias, e também para a emissão 

de GEE, o que pode tornar a proposta de implantação desse sistema como viável (Vieira 

et al., 2015). 
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4 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho teórico, procurou-se basear as análises críticas 

através de uma revisão bibliográfica utilizando artigos referentes ao tema de gestão de 

resíduos sólidos, preferencialmente aqueles escritos depois de 2010, para privilegiar 

informações mais recentes e atualizadas, além de avaliar o processo de pesquisa nesta 

área, que possam servir de parâmetro para uma avaliação do avanço na gestão de 

resíduos sólidos. 

Além disso, procurou-se por dados divulgados no Panorama de Resíduos Sólidos 

do Brasil realizados pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE), além de dados de pesquisas feitas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que demonstram quantitativamente o 

avanço dos aspectos que envolvem a gestão de RS desde a assinatura da PNRS. 

Também foram utilizados artigos que traziam um panorama geral de como os países 

tratados como referências na questão, Japão e Alemanha, buscando os dados mais 

atualizados possíveis, além de experiências que podem ser aprendidas pelo Brasil 

através desses dois parâmetros. 

Além da utilização de artigos recentes, procurou-se utilizar artigos brasileiros, 

com uma quantidade significativa encontrada, nos dois quesitos estabelecidos. Com 

isso, pôde-se investigar como o tema “gestão de resíduos sólidos” tem sido discutido 

por pesquisadores brasileiros, e como tem sido debatida a sua importância, além da 

análise da implementação prática da PNRS no país, promovendo um desenvolvimento 

sustentável. 

Como o objetivo deste trabalho era promover uma revisão bibliográfica com um 

tom crítico para o avanço do Brasil em relação à gestão de RS proposta pela Política 

Nacional assinada em 2010, procurou-se preferencialmente por artigos nacionais e mais 



50 

 

atualizados, para demonstrar como o tema tem sido debatido pelos pesquisadores nos 

últimos anos, tendo em vista a sua dada importância global na atualidade. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A Tabela 2 demonstra todos os artigos e normas que foram utilizados 

diretamente neste trabalho, sendo citados em algum momento. Também é importante 

afirmar que a quantidade de artigos pesquisados, lidos e estudados vai além dos que 

estão contidos neste trabalho. Mas, por não terem citação direta ou indireta, acabaram 

por não ser referenciados. 

 

Tabela 2: Lista de artigos utilizados como referência para o trabalho. 

AUTOR Ano  Local Onde foi 

utilizado 

ABRELPE 2018 Brasil Dados sobre 

disposição final de 

RSU, logística 

reversa, reciclagem e 

educação ambiental 

AMORIM 2015 Brasil Pirólise e logística 

reversa 

ANEEL 2012 Brasil Pirólise 

ABNT 2004 Brasil Definição de 

resíduos sólidos 

BESEN et al. 2016 Brasil Coleta seletiva 

BRASIL 1988 Brasil Histórico da PNRS 

BRASIL 2010 Brasil Todo o trabalho 

BRASIL 1989 Brasil Histórico da PNRS 

BRASIL 1998 Brasil Histórico da PNRS 

BRASIL 1999 Brasil Educação ambiental 
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BRASIL 2000 Brasil Histórico da PNRS 

BRASIL 2012 Brasil Aterro sanitário 

BRASIL  2014 Brasil Coleta seletiva e 

reciclagem no Japão 

BRASIL 2017 Brasil Encerramento dos 

lixões 

CHAGUEZA

C et al. 

2017 Brasil Compostagem no 

Japão 

CHAVES 2017 Brasil Compostagem no 

Brasil 

CETESB 2017 Brasil Aterro sanitário 

CONAMA 2002 Brasil Histórico da PNRS e 

coleta seletiva 

COSTA 2016 Brasil Planos de Gestão 

Intermunicipal de RS 

DA SILVA 2018 Brasil Introdução, definição 

de PNRS, 

reutilização, aterro 

sanitário, gestão 

integrada de RSU 

DEMAJORO

VIC 

2013 Brasil Logística Reversa 

DIAS 2018 Brasil Processos 

termoquímicos 

FAGLIARI et 

al. 

2017 Brasil Histórico da PNRS 

FEAM 2012 Brasil Pirólise 

FISCHER 2012 Alemanha TMB 

FRICKE et al. 2015 Alemanha Educação ambiental, 

TMB, toda a gestão 

de RS na Alemanha 

GARCIA et 2015 Brasil Gestão Integrada de 
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al. RS, reciclagem, 

lixões, aterros 

controlados, aterros 

sanitários 

GONÇALVE

S 

2016 Brasil Aterro controlado 

GUARNIERI 2016 Brasil Logística reversa 

GIOVINE 2007 Brasil Logística reversa no 

Japão 

HOLLANDA 

et al.  

2016 Brasil Lixões, aterro 

sanitário, disposição 

inadequada de RSU, 

reciclagem, 

incineração, 

compostagem 

IBGE 2011 Brasil Lixões, aterro 

controlado 

IBGE 2018 Brasil Plano Municipal de 

Gestão de RS 

IBGE 2002 Brasil Dados de destinação 

final dos RS 

IBGE 2010 Brasil Compostagem, 

disposição em 

aterros sanitários, 

dados de destinação 

final dos RS, dados 

de coleta seletiva por 

regiões 

JUCÁ et al. 2014 Brasil Gestão de RS no 

Japão e na 

Alemanha, 

compostagem 



53 

 

JURAS 2001 Brasil Legislação da gestão 

de RS e logística 

reversa na Alemanha 

JURAS 2012 Brasil Legislação da gestão 

de RS na Alemanha 

KOPP 2016 Brasil Processos 

termoquímicos no 

Brasil e na Alemanha 

LAGARINH

OS 

2013 Brasil Logística reversa 

LIMA 2005 Portugal Processos 

termoquímicos no 

Japão 

MAIELLO 2018 Brasil Gestão de RS 

NASCIMEN

TO 

2007 Brasil Lixões 

NASCIMEN

TO 

2015 Brasil Reciclagem 

PAIVA 2015 Brasil Reciclagem 

PINHO 2011 Brasil Gestão de RS na 

Alemanha 

PRATES et 

al. 

2016 Brasil TMB no Brasil e na 

Alemanha 

REIS 2018 Brasil Educação ambiental 

ROCHA 2009 Brasil Educação ambiental 

SCHAEFFER 2014 Brasil Processos 

termoquímicos 

SILVA et al. 2018 Brasil Gestão de RS no 

Japão 

SILVA 

FILHO 

2017 Brasil Lixões 

SIQUEIRA 2015 Brasil Compostagem 
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SOUSA 2016 Brasil Introdução 

SPINOLA 2017 Brasil Aterros sanitários 

TOMASETT

O 

2018 Brasil Ciclo de vida do 

produto 

VALDANHA 2015 Brasil Educação ambiental 

VAN ELK 2007 Brasil Aterros sanitários 

VEIGA 2015 Brasil Coleta seletiva 

VELASQUE

S et al. 

2015 Brasil Compostagem 

VIEIRA et al. 2015 Brasil Aterros sanitários 

Fonte: o próprio autor. 

 

Através da quantidade de artigos referenciados, com a sua maioria sendo de 

artigos escritos desde 2010, ano da assinatura da PNRS e também nacionais, tem-se que 

a gestão de resíduos sólidos tem sido alvo de bastante discussão e pesquisa nos últimos 

anos, e que diversos pesquisadores tem buscado encontrar soluções ou pelo menos 

indicar possíveis formas de viabilizar uma gestão eficiente e sustentável dos nossos 

resíduos gerados. Além disso, pode-se demonstrar que a partir dos trabalhos citados, 

conseguiu-se encontrar base teórica, aplicações práticas e análises críticas suficientes 

para atender aos objetivos deste trabalho. 

Depois de 21 anos para a sua enfim assinatura, a PNRS passou a vigorar em 

2010, sendo composta de diretrizes, objetivos, instrumentos, para proporcionar uma 

adequação ao tratamento eficiente, e principalmente, a gestão dos resíduos sólidos no 

Brasil. Porém, oito anos foram passados desde então, e o cenário visto não demonstra 

uma verdadeira aplicação da mesma, nem vislumbra um futuro de soluções no horizonte 

para esta questão tão relevante, e que toma cada vez mais importância, pelo crescimento 

da formação de resíduos, sobretudo em áreas urbanas. Mais ainda, o cenário político 

conturbado e o processo eleitoral em níveis federais e estaduais onde o tema foi pouco 

debatido, assim como qualquer questão ambiental, demonstram haver uma preocupação 

mínima com o futuro da gestão de resíduos sólidos em nosso território. 



55 

 

 

5.1 Planos de Gestão de Resíduos Sólidos 

 

Segundo Mairello (2018), embora a responsabilidade principal da 

implementação da PNRS, no que está relacionado à aplicação prática, de gestão dos 

resíduos, seja, principalmente, de competência municipal, o que traz uma enorme 

dificuldade para os municípios de menor porte, com menos recursos e com uma menor 

capacidade institucional para adequação, na mesma está prevista um apoio 

intermunicipal, que poderia solucionar este problema. Há alguns exemplos de 

consórcios intermunicipais sendo realizados ao longo do território, e que surgem como 

uma potencial solução, sobretudo para locais onde há uma maior dificuldade para 

aplicar os instrumentos da PNRS para a gestão eficiente dos resíduos gerados. 

Segundo Costa (2016), pode-se dar como exemplo positivo de gestão integrada 

de resíduos sólidos, consórcios intermunicipais realizados entre cidades do estado do 

Rio de Janeiro. Entre esses pode-se destacar: Consórcio Intermunicipal de Gestão de 

Resíduos Sólidos do Vale do Café (CONVALE – RJ), formado pelos municípios de 

Barra do Piraí, Valença, Rio das Flores e Vassouras, tendo a última cidade um Centro 

de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos (CTDR) que atende à toda 

região; Consórcio Centro Sul Fluminense I – RJ,  que atende a municípios que fazem 

parte da região da Bacia do Guandu, entre elas, Japeri, Paracambi, Engenheiro Paulo de 

Frontin, Mendes e Queimados, sendo o CTDR em Paracambi; e Consórcio Noroeste 

Fluminense – RJ, que atende ao maior número de municípios dentre os exemplos 

citados (um total de quinze), o que provocou a construção de dois aterros sanitários para 

atender toda a região, sendo um São Fidelis e outro ainda a ser construído em Itaperuna, 

através de recursos da iniciativa privada. 

Como dito anteriormente neste trabalho, os planos de gestão integrada são o 

pontapé inicial para a aplicação eficiente da PNRS. Segundo Garcia et al. (2015), para 

ter acesso aos recursos da União referentes ao gerenciamento de RS, cabe a cada 

prefeitura produzir um Plano Municipal, caracterizando os resíduos sólidos da região, 

assim como as áreas disponíveis para destinação e disposição, dentre outros itens 
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obrigatórios, um total de 19. O prazo para apresentação dos mesmos era inicialmente o 

dia 31 de dezembro de 2013, tendo sido ampliado até o final do ano de 2019. 

Para avaliar quantitativamente a evolução da apresentação dos Planos 

Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, foram utilizados os dados do 

Perfil dos Municípios Brasileiros, através da Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais (MUNIC), estudo feito pelo IBGE. Na 15ª edição desta publicação 

investigaram-se números referentes aos 5.570 municípios brasileiros, com “dados 

relativos à gestão e à estrutura dos municípios, a partir da coleta de informações sobre 

sete temas, contemplando questões relacionadas ao perfil do gestor, recursos humanos, 

habitação, transporte, agropecuária, meio ambiente e gestão de riscos e resposta a 

desastres” (IBGE, 2018). 

Quanto à gestão de resíduos sólidos, “a MUNIC 2017 investigou se o município 

possuía um Plano Integrado de Resíduos Sólidos, nos termos estabelecidos pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n. 9.605, de 12.02.1998, alterada pela Lei n. 12.305, 

de 02.08.2010)” (IBGE, 2018). Os dados coletados são apresentados na Tabela3 e na 

Tabela 4. 
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Tabela 3: Número de Municípios que contém um Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

além dos municípios que contém planos que abrangem apenas seu território, conforme o número de 

habitantes. 

Grandes 

Regiões e 

classes de 

tamanho da 

população dos 

municípios 

Municípios   

 

  Total 

Com Plano 

de Gestão 

Integrada de 

Resíduos 

Sólidos 

Com plano 

abrangendo 

apenas o 

município 

investigado  
Brasil 5 570  3 053  2 506   
Até 5 000 1 235   697   563   
De 5 001 

a 10 000 1 215   597   483   
De 10 001 a 20 

000 1 352   690   550   
De 20 001 a 50 

000 1 103   621   515   
De 50 001 a 

100 000  355   231   194   
De 100 001 a 

500 000  268   182   170   
Mais de 

500 000  42   35   31   
Norte  450   244   225   
Até 5 000  77   46   42   
De 5 001 

a 10 000  80   30   24   
De 10 001 

 a 20 000  106   51   45   
De 20 001 

a 50 000  115   69   66   
De 50 001 

a 100 000  45   31   31   
De 100 001  

a 500 000  23   14   14   
Mais de 

500 000  4   3   3   
Nordeste 1 794   652   434   
Até 5 000  233   76   53   
De 5 001   358   94   55   
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a 10 000 

De 10 001  

a 20 000  563   209   140   
De 20 001  

a 50 000  455   183   123   
De 50 001  

a 100 000  122   62   40   
De 100 001  

a 500 000  52   21   17   
Mais de  

500 000  11   7   6   
Sudeste 1 668   944   859   
Até 5 000  369   190   168   
De 5 001 

 a 10 000  389   196   185   
De 10 001  

a 20 000  362   194   174   
De 20 001  

a 50 000  289   175   159   
De 50 001  

a 100 000  113   78   68   
De 100 001  

a 500 000  128   95   90   
Mais de  

500 000  18   16   15   
Sul 1 191   940   793   
Até 5 000  421   315   252   
De 5 001 

 a 10 000  274   211   175   
De 10 001  

a 20 000  226   184   161   
De 20 001  

a 50 000  163   140   124   
De 50 001  

a 100 000  55   45   40   
De 100 001  

a 500 000  48   41   38   
Mais de  

500 000  4   4   3   
Centro-Oeste  467   273   195   
Até 5 000  135   70   48   
De 5 001  

a 10 000  114   66   44   
De 10 001  

a 20 000  95   52   30   
De 20 001  

a 50 000  81   54   43   
De 50 001   20   15   15   
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a 100 000 

De 100 001  

a 500 000  17   11   11   
Mais de  

500 000  5   5   4   
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 

Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2017. 
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Tabela 4: Número de munícipios que contém Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e que contém 

planos abrangendo apenas o seu território conforme as suas regiões. 

Grandes Regiões  

e Unidades da 

Federação 

Municípi

os 
  

   Total 

Com Plano de 

Gestão Integrada 

de Resíduos 

Sólidos 

Com plano 

abrangendo 

apenas o 

município 

investigado 

Brasil 5 570  3 053  2 506  

Norte  450   244   225  

Rondônia  52   28   18  

Acre  22   7   6  

Amazonas  62   48   46  

Roraima  15   7   7  

Pará  144   62   61  

Amapá  16   13   13  

Tocantins  139   79   74  

Nordeste 1 794   652   434  

Maranhão  217   63   59  

Piauí  224   39   34  

Ceará  184   101   69  

Rio Grande do 

Norte  167   46   27  

Paraíba  223   116   85  

Pernambuco  185   79   44  

Alagoas  102   61   19  

Sergipe  75   55   16  
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Bahia  417   92   81  

Sudeste 1 668   944   859  

Minas Gerais  853   373   325  

Espírito Santo  78   40   36  

Rio de Janeiro  92   40   36  

São Paulo  645   491   462  

Sul 1 191   940   793  

Paraná  399   332   315  

Santa Catarina  295   218   145  

Rio Grande do Sul  497   390   333  

Centro-Oeste  467   273   195  

Mato Grosso do Sul  79   68   49  

Mato Grosso  141   46   33  

Goiás  246   158   112  

Distrito Federal  1   1   1  

    
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 

Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2017. 

 

Os dados demonstram que pouco mais da metade (54,8%) dos municípios 

brasileiros apresentaram até o ano anterior, os seus Planos Municipais de Gestão de RS. 

Porém há um fator extremamente preocupante. A PNRS estabelece incentivo às 

soluções integradas para a gestão, de forma intermunicipal, porém, dos 3503 municípios 

que apresentaram o plano, somente 547 têm um plano integrado com os outros 

municípios vizinhos. Como a mesma promove incentivo da União para planos 

regionais, esses dados demonstram a pouca aplicação da palavra “integrada” que 

deveria ser fundamental para a implementação da Política. 

O estudo também apontou que as cidades de maior população têm maior 

percentual de frequência de planos elaborados, o que pode ser denotado pela informação 

de que os municípios com população maior que 500 mil habitantes têm uma 

porcentagem de 83,3%. Enquanto isso, cidades com população entre 5001 e 10 mil 

habitantes, tem 49,1%.  
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Quando se comparam as Regiões, observa-se que os maiores índices são 

referentes à Região Sul (78,9%), Centro-Oeste (58,5%) e Sudeste (56,6%), enquanto as 

demais Regiões, Norte (54,2%) e Nordeste (36,3%) têm registros menores que a média 

nacional.  

Mas, quando a comparação é feita na esfera estadual, tem-se que os melhores 

números são observados no Mato Grosso do Sul (86,1%) e Paraná (83,1%), e os piores 

índices são vistos na Bahia (22,1%) e Piauí (17,4%). Ressalta-se que Estados de enorme 

massa populacional, Rio de Janeiro (43,5%) e Minas Gerais (43,7%) registram números 

aquém da média do resto do país. 

Definitivamente, os números não são bons indicativos de que os dos municípios, 

na sua totalidade, conseguirão elaborar o seu Plano Municipal de gestão de RS em um 

futuro próximo, assim como também em buscar a solução para a disposição final 

adequada dos mesmos. Pode-se ressaltar que um dos itens obrigatórios para o Plano de 

Gestão Municipal era o estudo de local disponível e adequado para a construção da 

forma de disposição final adequada, o aterro sanitário.  Embora 2.218 municípios 

brasileiros utilizem o aterro sanitário, há uma enorme distância com o projeto original 

da PNRS. Como falado anteriormente, os prazos para a extinção das disposições 

inadequadas foram aumentados, o que aumenta a preocupação com a questão ambiental, 

tendo em vista os prejuízos causados pelo contínuo uso dos lixões e aterros controlados. 

Como muitos municípios nem apresentaram seu Plano, então, nem previsão para a 

construção dos mesmos pode ser feita.  

Garcia et al. (2015) lembram que assim como a responsabilidade de preparar os 

Planos de Gestão Integrada são de competência municipal, as funções de fiscalizar e 

cobrar tanto o projeto, como o andamento da implementação dos mesmos é 

responsabilidade dos órgãos estaduais e federal. Somente através de um sistema 

integrado, com participação de todas as esferas, e de toda a sociedade, envolvendo 

acompanhamento de dados, metas, campanhas de conscientização, pode-se incentivar a 

não-geração, redução, reutilização e reciclagem dos resíduos, até que aqueles que não 

encontrem nenhum desses tratamentos, possa ser disposto adequadamente. 

Ainda segundo os mesmos autores, essa gestão é a forma de gerenciar os 

sistemas de limpeza pública, contando com a colaboração de toda a sociedade para um 
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desenvolvimento sustentável, um princípio fundamental da Agenda 21, que incentiva o 

pensamento de pensar globalmente, mas agir localmente, ou seja, através de uma visão 

universal, encontrar soluções viáveis para um crescimento sem comprometer o futuro 

em ações específicas locais. 

Mas quando observamos os números apresentados anteriormente, vimos que 

essas estão bem longe do ideal, ou daquilo que se esperava alcançar, pelo menos de 

forma mínima, através da PNRS. Gestão integrada envolve compartilhar a 

responsabilidade acerca do resíduo sólido. Se as esferas de governo e a sociedade como 

um todo, não se unirem em prol desta causa, continuaremos a fracassar profundamente. 

O papel do governo municipal é de projetar soluções locais para os seus resíduos, já as 

esferas superiores precisam agir no investimento e na cobrança do andamento dos 

planos e projetos, e toda a sociedade deve estar conscientizada e participando do 

processo, também com poder de fiscalizar os órgãos públicos, mas primordialmente, em 

reduzir a quantidade de resíduos desperdiçada.  

Essa produção de resíduos está diretamente relacionada os comportamentos 

humanos, que atualmente são de consumir o máximo possível, com a visão de que tudo 

é passível de simples descarte. Com isso, há um aumento na produção de resíduos, 

porém, sem uma progressão na solução para gestão dos mesmos. 

Segundo Fricke et al. (2015), a PNRS surgiu como uma política moderna, 

servindo até de modelo para outros países latino-americanos, devido ao seu pioneirismo 

e inovação. Porém, essas mesmas características trazem o prejuízo da imaturidade, e 

com isso, a falta de conhecimento, tanto no âmbito tecnológico, como na própria 

organização para a aplicação, havendo carência de: normas, diretivas, regulamentos, 

mais diretos e aplicáveis; assim como caracterização de subprodutos formados à partir 

da gestão de resíduos; também gestão de fluxo de materiais, conceitos de processos, 

engenharia para os mesmos, e até um planejamento industrial; qualificação de pessoas 

aptas para participar de todo o processo; investimento em pesquisa e ensino na área; 

além de cooperação interdisciplinar entre agricultura, energia e turismo. 

 Quando é observado o desenvolvimento na gestão de resíduos em outros países, 

vê-se que a instalação de Políticas envolvendo esses parâmetros, como a Lei das 

Energias Renováveis na Alemanha são determinantes para o progresso neste setor.  
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Fricke et al. (2015) afirmam que para chegar aos resultados alcançados, e se 

tornar referência para outros países, como exerce atualmente, a Alemanha procurou em 

outros países alternativas de gestão que estavam sendo desenvolvidas. O seu mercado 

iniciou o desenvolvimento deste setor, mesmo arcando com o custo e com a técnica para 

corrigir algumas soluções que se mostraram equivocadas, seja em gestão, seja em 

tecnologia. De igual forma, os últimos anos foram marcados pelo aumento do número 

de países que procuraram otimizar a gestão de resíduos local. Seria fundamental que o 

Brasil aproveitasse essa troca de informações para aprender com as experiências 

praticadas mundo afora para acelerar o processo de implementação da PNRS.  

É óbvio que essa troca de informações deve ter avaliações quanto às 

características locais de nosso país, como, por exemplo, as condições ambientais, 

socioculturais e econômicas, nível de formação e de conhecimento, e da infraestrutura 

existente. De qualquer forma, mesmo com as adaptações que são necessárias, seria 

importante que o Brasil estivesse alinhado com os países que são referências em gestão 

eficiente e integrada, ao mesmo tempo buscando implantar sistemas que sejam 

compatíveis com a nossa realidade. Tomemos como exemplo o modelo de gestão 

alemão. Sua política de fechamento de ciclos e a sua visão de que resíduos são na 

verdade recursos pode servir de inspiração para o Brasil. Para isso, é fundamental que 

seja dada uma maior importância para a questão através dos órgãos de governo, e 

também a participação de toda a sociedade. 

Enquanto o modelo de gestão que o Brasil pretende implementar através da 

PNRS traz a obrigação municipal de apresentar o seu plano local, para posterior 

avaliação e financiamento do governo federal, há países que possuem semelhanças e 

diferenças relevantes nesta integração.  

Segundo Pinho (2011), a Alemanha, que é pioneira na gestão de RS, e assim 

como as outras nações pertencentes à União Europeia tem as suas diretivas através de 

legislações nacionais. Porém, é competência dos governos regionais apresentarem seus 

próprios planos para gerenciar os RS, que tem a sua avaliação criteriosa feita pelos 

órgãos federais. Como já dito, cabe aos municípios a preocupação sobre a disposição 

final adequada, além de apresentar a cada 5 anos dados sobre a previsão de geração de 

RS, assim como projetos para a reciclagem, reaproveitamento e tratamento. 
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 Seria interessante se aqui também houvesse uma cobrança periódica e 

contundente de relatórios contendo dados atualizados, planos, metas e outros índices 

para acompanhar a evolução dos municípios brasileiros, cobrados pelos órgãos federais, 

com base no exemplo alemão. 

No Japão cabe à União o controle sobre os resíduos sólidos, mas órgãos 

municipais têm a competência sobre os resíduos locais e o seu tratamento. Porém, a 

escolha do modelo de gestão é restrita ao Governo Federal, e tem a sua regulação feita 

pelo mesmo, que tem autonomia e pode intervir nos municípios, tendo os incentivos 

atrelados ao uso das tecnologias previstas legalmente. O mesmo país é referência em 

gestão e tecnologia quanto aos resíduos sólidos (Jucá, 2014). 

Jucá (2014) diz que a Agência Ambiental Japonesa (JEA) gerencia a gestão de 

resíduos sólidos em seu país, regulando, elaborando normas fundamentais para o bom 

funcionamento de gerência dos RS. Como dito anteriormente, o modelo de gestão 

japonês é municipal, com a criação de centros de administração nas maiores cidades, 

para promover uma descentralização. É importante ressaltar que a particularidade 

japonesa quanto ao seu território pequeno, e um altíssimo contingente populacional faz 

com que haja um intensivo uso de incineração, o que não se faz necessário aqui no 

Brasil, pelo menos em larga escala. Porém, mesmo com essa característica local, a 

gestão japonesa é referência nos índices de reciclagem.  

O que se pode aprender com a experiência japonesa é que as dificuldades 

apresentadas não podem ser maiores que a vontade de ter um modelo eficiente de gerir 

os resíduos sólidos. Com um vasto território, mesmo com áreas de alta densidade 

demográfica, pode-se muito bem colocar em prática soluções criativas e viáveis para a 

gestão integrada de resíduos sólidos no Brasil. Mesmo que não se siga exatamente o 

modelo de gestão japonês, é necessário colocar em prática a forma que for avaliada 

como a melhor saída para o país, respeitando as especificidades locais de cada região, 

estado e município, conforme as diretrizes da PNRS. 

Conforme Jucá (2014), há também outros países que podem servir de base como 

gestão integrada de RS eficiente, mesmo que com diferenças em relação ao modelo 

japonês e alemão. Por exemplo, os Estados Unidos têm um modelo de gestão até mais 

parecido com o brasileiro. Como a organização de governo é federativa, os estados têm 
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uma certa autonomia quanto à gestão, mas o governo nacional tem monopólio na 

autoridade constitucional. Existe a agência ambiental controladora, a Environmental 

Protection Agency (EPA), que significa Agência de Proteção Ambiental, que ordena 

padrões nacionais de gestão de RS, assim como faz uma séria fiscalização e 

monitoramento nos estados federativos, observando se os mesmos agem de acordo com 

o modelo instituído, regulando coleta, tratamento, e disposição final adequada de RSU. 

Este modelo, que faz com que estados e municípios estabeleçam suas próprias regras 

específicas e soluções é mais parecido com a PNRS. 

 

5.2 Disposição final adequada dos RS 

 

Outro fator que também resulta no baixo desempenho na aplicação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, sendo inclusive visto como um dos itens mais 

importantes, seja por fazer parte do Plano Municipal que deveria ser apresentado, como 

também pelo prazo dado para a solução, é a questão da disposição final adequada dos 

resíduos. Pela PNRS, os lixões deveriam ser extintos até o dia 2 de agosto de 2014, 

sendo substituídos pelos aterros sanitários, forma mais adequada de dispor o rejeito.  

Porém, esse prazo dado pela PNRS não foi cumprido e os resultados que eram 

aguardados pela mesma não foram cumpridos. Em 2015, o Projeto de Lei 2289/2015 

que ainda tramita na Câmara, que sofreu acréscimos e hoje é o Projeto de Lei 

7462/2017, pretende aumentar o prazo para o encerramento dos lixões para os anos de 

2018 a 2021, dependendo das características dos municípios. (BRASIL, 2018) 

Hollanda et al. (2016) afirmam que devido à falta de capacidade técnica e 

financeira dos nossos estados e municípios para se enquadrarem à nova legislação 

imposta, há essa nova tramitação para aumentar o prazo de encerramento dos lixões, 

além da tentativa de buscar uma obrigação da União a dar mais suporte, tanto técnico 

como financeiro para viabilizar esse objetivo. 

Silva Filho (2017) aponta que é bom ressaltar que a existência e o 

funcionamento dos lixões até hoje não são um problema somente de nosso país, mas de 

escala global. Os mesmos recebem, aproximadamente, 40% dos resíduos sólidos 
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gerados por todo o mundo, e somando os prejuízos causados pelos 50 maiores lixões 

mundiais, estima-se que há prejuízo na vida de 64 milhões de pessoas. Se o processo de 

urbanização continuar crescendo como atualmente, assim como a taxa populacional, 

estima-se que até o ano de 2025, os lixões serão os responsáveis por 8 a 10% da emissão 

de gases estufa.  

Como os dados da ABRELPE mostram, em vez da projetada erradicação dos 

lixões até o fim de 2014, se passaram mais quatro anos, e o que vimos no panorama de 

2017 da ABRELPE é um triste aumento de municípios que utilizaram essa forma de 

disposição inadequada, a pior possível dentre as opções. O não cumprimento do prazo 

proposto é uma clara demonstração da ineficácia na implementação da sonhada gestão 

de resíduos sólidos. O insucesso da aplicação da PNRS envolve toda a sociedade, que 

está longe de entender o papel de cada um, e de fato, olhar com maior atenção para a 

problemática do descarte de resíduos.  

A instalação de aterros sanitários adequados à disposição final tem caminhado 

em passos lentos, e continuará desta forma, se não houver interesse dos órgãos públicos, 

e também a fiscalização e cobrança popular. Enquanto o resíduo não for tratado como 

prioridade, a PNRS continuará sendo apenas um projeto em andamento. A mesma 

demora de tramitação segue acontecendo, agora para a colocar em prática. 

Silva Filho (2017) diz que a tarefa de encerrar o funcionamento de lixões não é 

algo tão simples, sendo a missão brasileira de erradicar essa forma de disposição final 

dificílima, assim como é em todo mundo, sobretudo nos países com menor poder 

econômico. Dependendo da região, a única forma possível de cumprir esta missão é a 

transformação do lixão em um aterro controlado, uma forma menos prejudicial de 

dispor o resíduo, mas que não é a ideal. Encerrar as atividades de um lixão demanda 

planejamento, capacidade institucional, além de administração, recursos sociais, apoio 

da população, e o mais importante, um consenso político. Além da dificuldade de 

recursos em países mais pobres, a falta de interesse governamental, e o pouco apoio 

popular neste assunto dificulta a missão. Porém, somente com o fechamento dos lixões 

pode-se controlar os impactos, tanto no presente como no futuro, da gestão de resíduos, 

tanto no âmbito ambiental, como de saúde. 



68 

 

O fechamento de um lixão ou a sua adequação só podem ser considerados 

quando: há substituição do mesmo por um aterro sanitário, onde há separação na fonte 

de coleta ou um pré-tratamento dos resíduos; ou quando adequa-se o mesmo, fazendo 

com que haja um controle, que colabore tanto ambientalmente quanto para a saúde 

humana, como uma primeira etapa, o transformado em um aterro controlado. Em países 

com condição financeira menos privilegiada, a segunda opção quase sempre é a 

escolhida. Essas atitudes demandam elementos físicos, como acondicionamento, coleta, 

transporte, entre outros, a participação de diversos atores, desde os governos em suas 

diversas esferas, até fabricantes, organizações não governamentais, assim como 

aspectos estratégicos, como de saúde, políticos, sociais, econômicos, técnicos, por 

exemplo (Silva Filho, 2017). 

Para demonstrar quantitativamente a lentidão na implementação da PNRS, pode-

se utilizar os dados apresentados pelo relatório anual da ABRELPE referentes a 2017. É 

importante definir que os números utilizados correspondem aos RSU, que compõem 

grande parte dos resíduos sólidos totais gerados. Inicialmente, tem-se que foram 

produzidas 78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos no Brasil no ano de 2017, 

correspondendo a uma geração per capita por dia de 1,035 kg/hab/dia. Porém, tem-se 

que 91,24% desses resíduos foram coletados, enquanto os demais não tiveram nem a 

sua coleta realizada. É importante ressaltar que na Região Nordeste, a porcentagem de 

resíduo coletada é de 79,06%, bem abaixo da média nacional. A Região com números 

mais próximos do ideal é a Região Sudeste, com 98,06% de resíduos coletados. 

(ABRELPE, 2018) 

Segundo Hollanda et al. (2016), esse resíduo que não tem a sua coleta é 

acumulado nas ruas, provocando entupimento de bueiros e tubos de coleta de esgoto, o 

que contribui para alagamentos, principalmente em maiores cidades, além do 

lançamento em corpos d’água, cena comum entre metrópoles brasileiras, sobretudo em 

periferias, onde os resíduos despejados podem chegar até ao mar, causando um enorme 

desequilíbrio ambiental. 

Dessas toneladas coletadas nacionalmente, tem-se que 59,1% da disposição final 

de RSU foi feita da forma correta, em aterros sanitários. Os demais 40,9% são divididos 

em aterro controlado (22,9%) e a forma mais inadequada, o lixão (18%). Conforme 
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apontado no mesmo relatório, os resíduos foram dispostos inadequadamente em 3.352 

municípios brasileiros, sendo que lixões foram utilizados em 1.610 destes municípios, 

sendo registrado um aumento de 51 locais com a disposição final mais inadequada. 

(ABRELPE, 2018) 

No âmbito geral, onde a previsão era a erradicação dos lixões, tem-se um 

aumento dos resíduos dispostos nesses locais, o que demonstra a ineficácia da aplicação 

da PNRS quanto à disposição final dos rejeitos. 

Quanto à relação entre as formas de disposição, há a queda da porcentagem de 

disposição adequada, em aterros sanitários, nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. 

Mesmo com o aumento dos valores de recursos aplicados na coleta de RSU e nos 

demais serviços de limpeza urbana, e de mercado de serviços de limpeza urbana, assim 

como o aumento de empregos diretos gerados pelo setor de limpeza urbana, isto não 

traduziu em uma real evolução da disposição final adequada dos resíduos gerados 

(ABRELPE, 2018). 

Quando se olha para o passado, mais especificamente, há dez anos, tem-se dados 

de apontam que à época, 50,8% dos resíduos foram dispostos em lixões, 22,5% em 

aterros controlando, o que totalizam 73,3% dos mesmos dispostos inadequadamente, 

enquanto apenas 26,7% foram dispostos em aterros sanitários (IBGE, 2010). Na Figura 

2 observa-se a evolução, entre os anos de 1989 a 2017, das formas de disposição final 

em porcentagem, a partir de dados obtidos pela Pesquisa Nacional do Saneamento 

Básico (IBGE, 2010) e de alguns panoramas anuais da ABRELPE, desde a assinatura da 

PNRS. 
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Figura 2: Evolução das formas de disposição final do lixo entre 1989 e 2017 (%). 
Fonte: Pesquisa Nacional do Saneamento Básico (IBGE, 2000;2008) e Panorama Anual da ABRELPE (2014;2017) 

                             

Há uma clara evolução na proporção quando se compara com os dados 

atualizados do último relatório, mas que ainda estão longe do cenário de erradicação dos 

lixões prevista para o fim de 2014. Também foram utilizados dados de 2010, quando a 

Política Nacional de RS foi assinada, 2014, quando se findava o prazo da erradicação 

das formas inadequadas para comparar com os números atuais. É nítido que desde a 

entrada em vigor da PNRS, o quadro permaneceu estável, sem praticamente nenhuma 

alteração, o que demonstra a ineficácia na aplicação do prazo dado. 

Segundo Jucá et al. (2014), na Alemanha a primeira atitude contra a disposição 

inadequada de resíduos vem de 1972, onde os municípios foram forçados a encontrarem 

formas corretas para dispor o seu rejeito final. Há um projeto em andamento desde 

1999, para que até 2020, todo resíduo sólido municipal seja reciclado ou usado para fins 

de recuperação energética, abolindo a disposição em aterros sanitários. Para custear a 

limpeza, coleta, transporte e o tratamento de áreas de lixões antigos desativados, os 

moradores de um município pagam taxas que podem ser específicas ou atreladas à conta 

de água, dependendo da cidade onde residem e a sua legislação própria.  
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A Alemanha se destaca pois, além de ser pioneira em termos de gestão de 

resíduos sólidos, soube avançar de uma política que antes só tinha como foco a coleta 

dos resíduos formados, valorizando os mesmos ou apenas os dispondo adequadamente 

até chegar um patamar onde passou a ter como objetivo não gerar os mesmos ou 

valorizar, até que não seja necessária a sua disposição. Isso foi estabelecido em 1986 

através da Lei de Minimização e Eliminação de Resíduos (Jucá et al, 2014). 

Mesmo quando há a disposição final adequada, ainda há a hipótese de 

recuperação de energia através da mesma. Mas, isso só é realizado se for avaliado como 

a opção mais adequada ambientalmente. Para serem dispostos, os resíduos precisam ser 

anteriormente tratados, para serem armazenados e enfim despejados em aterros, em 

instalações que tenham permissão para tal. A construção de um novo aterro passa pela 

aprovação feita pela autoridade que compete aquele local de um plano, que avalia o 

impacto ambiental causado pela instalação (Jucá et al, 2014). 

Ainda conforme Jucá et al. (2014), é importante observar as datas para 

relembrar, que três anos após a Lei de Minimização e Eliminação de Resíduos na 

Alemanha (1989), era iniciada a discussão sobre a PNRS, mas tramitou 21 anos até ser 

aprovada aqui em 2010. Então, há uma gigantesca vantagem histórica da evolução de 

extinção dos lixões e disposição adequada, tanto, que a meta hoje em terras alemãs, é 

nem chegar até a última hipótese de tratamento, através de outros métodos que 

reutilizam ou reciclam os resíduos. Ou seja, aliado ao nosso atraso e demora para 

colocar em prática os prazos que foram estabelecidos aqui, ainda há o atraso histórico 

em relação aos países que já desenvolvem um trabalho eficiente nesta área há décadas.  

Jucá (2014) cita que, mesmo com a particularidade japonesa de uso intenso da 

incineração para reduzir o volume de resíduos e recuperação energética, o país hoje é 

referência nos índices de reciclagem, com diversos tipos de materiais. A política 

japonesa de gerenciamento de resíduos sólidos é permeada por quatro pilares básicos: 

incentivo da reciclagem e reutilização de materiais; diminuição do volume de resíduos 

descartados; aumento da vida útil dos aterros sanitários; e minimização dos custos com 

o gerenciamento dos resíduos. Então vê-se que a reciclagem é o principal dos pilares 

para o modelo de gestão de RS, juntamente com a reutilização. O terceiro ponto do 

mesmo, ou seja, o aumento da vida útil dos aterros sanitários, é também relevante neste 
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tema. Ou seja, mesmo respeitando as suas limitações de logística, espaço e estrutural, o 

Japão não utiliza a disposição final inadequada, mesmo que incinerando boa parte do 

seu resíduo. 

O Brasil pode aprender com a experiência de países como Alemanha e Japão 

para conseguir enfim, completar o plano de erradicar os lixões. Talvez seja uma 

oportunidade de aprender com o sistema alemão para usar eficientemente métodos de 

tratamento, para minimizar e até eliminar a necessidade de dispor os resíduos nestes 

aterros. Porém, a falta de investimento e de priorização dessa gestão de resíduos 

eficiente no país dificulta a efetiva instauração da PNRS, como de possíveis 

aprendizados com outras políticas nacionais. Como dito anteriormente, ainda há a 

dificuldade inicial em planejar planos municipais para gerenciamento dos RS, assim 

como o atraso em erradicar o uso dos lixões para disposição final.  

A ordem de prioridade quanto aos resíduos sólidos segue a não geração dos 

mesmos, seguida de redução, e posteriormente, reutilização e reciclagem. Ainda existem 

outros métodos de tratamentos que serão discutidos como alternativas aqui, como a 

compostagem, o tratamento mecânico biológico e processos termoquímicos, sobretudo a 

incineração, que é mais viável. 

 

5.3 Reciclagem 

 

Segundo Hollanda et al. (2016), a reciclagem se destaca como uma das opções 

viáveis para tratamento dos RS, pois esta aumenta a vida útil dos resíduos sólidos e a 

sua importância é ressaltada na PNRS. Em outros países, como os EUA, a mesma gera 

lucro para municípios, que já vendem os resíduos para empresas do setor, e mesmo que 

em algum momentos haja queda dos preços desses devido à queda do preço dos 

commodities, e não haja tantos lucros com a reciclagem, o que deixa de ser gasto com o 

envio dos rejeitos com o aterro já é bastante compensatório. Porém, segundo reportagem 

veiculada pelo portal de notícias G1 (Paiva, 2015), no Brasil a reciclagem funciona, 

quase que na integralidade apenas com ação de cooperativas, em sua maioria, pequenas, 

e com baixo nível de capacidade, tratando apenas cerca de 3% do resíduo produzido 

pelo país. 
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Silva et al. (2018) dizem que o Japão, mesmo com uma produção de resíduos 

dentro dos maiores índices mundiais, com cerca de 52 milhões de toneladas geradas 

apenas nos domicílios, têm aproximadamente, 77% dos materiais feitos de plástico 

reciclado, e quando se trata de garrafas PET o índice chega a 72% e 88% em latas de 

alumínio. Em um país marcado pela ausência de espaço para dispor o lixo e falta de 

recurso naturais, tem-se a reciclagem e a gestão de resíduos como um todo como 

prioridade. Destaca-se que a gestão dos resíduos no Japão passou por três grandes 

períodos: Período Sanitarista (1900-1969), Período de Combate à Poluição (1970-1999) 

e a Era da Reciclagem, que começou em 1991 e continua até os dias atuais. 

Fricke et al. (2015) afirmam que na legislação alemã a reutilização e 

principalmente a reciclagem são rotas preferenciais de tratamento de resíduos em 

relação às outras formas de reaproveitamento. Este método de tratamento diminui a 

necessidade de utilização de matérias-primas na Alemanha em mais de 14% através de 

materiais reciclados, em um valor que ultrapassa os 10 bilhões de Euros, sendo a 

projeção de aumentar mais ainda nos próximos anos. Através de diretivas, a UE 

estabeleceu a reciclagem de materiais como prioridade, quando esta for ambientalmente 

a opção mais viável. Essa diretriz é a que está incluída na legislação alemã, através da 

Lei de Reciclagem, feita em 2012, que estabeleceu esta hierarquia de gestão de RSU.  

Porém, a reciclagem no Brasil ainda não está nos mesmos parâmetros dos 

países que são referências na gestão de RSU. Isso se deve a princípios que antecedem 

essa forma de tratamento de resíduos, como a coleta seletiva, logística reversa, e 

principalmente, a educação ambiental, pela falta de informação da população sobre a 

importância de saber reaproveitar os materiais, em uma gestão sustentável.  

 

5.4 Processos termoquímicos 

 

Quanto aos processos termoquímicos, o mais conhecido e largamente utilizado 

é o de combustão direta, ou incineração. Dias et al. (2018) escrevem sobre a alternativa 

de gerar energia elétrica a partir da biomassa proveniente de resíduos sólidos no estado 

da Bahia. O mesmo disserta sobre o alto uso de bagaço de cana como biomassa utilizada 

em larga escala no país, mas afirma que podem ser inseridos óleos vegetais, madeira 
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reflorestada e os resíduos agrícolas, pois as leis que regem o setor de eletricidade 

permitem que haja uma livre iniciativa e concorrência, seja em geração quanto em 

venda/compra de energia. 

No Brasil, não temos as mesmas dificuldades com elevada densidade 

demográfica e poucas opções de espaço disponível para a construção de aterros 

sanitários retratada anteriormente para o Japão, o que não nos torna tão dependente 

deste método como o caso japonês. Porém, Hollanda et al. (2016) afirmam que as 

hidrelétricas não conseguem mais atender a demanda energética de forma segura no 

Brasil, e com as termelétricas causando altas nas tarifas, a oportunidade de gerar energia 

utilizando os rejeitos é uma opção viável, que pode aumentar a oferta e competição de 

energia mais barata, com o agravante positivo de preservar o meio ambiente, e 

promover um desenvolvimento econômico e sustentável. 

Kopp (2016) afirma que os países da União Europeia encaminham, em média, 

26% dos seus resíduos para a recuperação energética, enquanto 43% vão para 

reciclagem e compostagem, enquanto 31% são levados a aterros sanitários. Na 

Alemanha, aproximadamente 1% dos resíduos são dispostos em aterros sanitários, 

enquanto 64% dos mesmos passam por reciclagem ou compostagem e 35% por 

incineração, onde até 2012 haviam 80 usinas em operação, processando 21,3 milhões de 

tonelada por ano, com esse método visando recuperação energética tendo maior 

utilização nos últimos anos em países europeus. 

Kopp (2016) ainda cita que no Brasil a primeira usina de incineração de RSU 

com projeção comercial está em processo de licenciamento para ser instalada em 

Barueri, São Paulo. A coleta seletiva que será instalada cobrirá toda a zona urbana da 

região metropolitana de São Paula, sendo a empresa Keppel Seghers a responsável pela 

obra, que pode estocar resíduos de até três dias, podendo tratar 825t de RSU por dia 

para, produzindo 17 MWh de eletricidade, o que pode fornecer capacidade suficiente 

para 240.000 habitantes. Há pelo menos mais um projeto operando, mas que não atende 

comercialmente, no Rio de Janeiro, dentro do Campus da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, a USINAVERDE S/A, desde 2005, que pode tratar 30 t/dia de RSU, gerando 

600 kWh de energia elétrica por cada tonelada de resíduo. 
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Ainda conforme Kopp (2016), o potencial estimado até 2030 pelas pesquisas 

da Empresa de Pesquisa Energética é de 8.400 MW, através dos RSU produzidos no 

Brasil. Estão projetadas instalações nos 25 anos seguintes de termelétricas utilizando 

RSU. Porém, há uma série de dificuldades quanto a este método de tratamento para 

aproveitamento energético, como: ausência de políticas que viabilizem; falta de 

informações dos governantes sobre essas alternativas; poucos dados disponíveis, assim 

como trabalhos que avaliem o custo e as consequências da gestão de RS; assim como o 

alto custo inicial demandado, sendo superior ao necessário para instalar termelétricas; 

além das garantias de que os RSU serão coletados e transportados pelo município, assim 

como de que as prefeituras e empresas comprarão essa energia gerada. 

Os processos termoquímicos, principalmente a incineração, constituem um 

método de tratamento que pode ser útil dentro da gestão de RS no Brasil. A PNRS 

instituiu a importância de utilizar esse e outros métodos para alcançar o 

desenvolvimento sustentável. Porém, as dificuldades apontadas acima, além da demora 

em implementar todos os pontos da Política Nacional, incluindo os mais básicos, como 

encerramento de lixões e ampliação de projetos de coleta seletiva, também dificultam o 

desenvolvimento dessa rota tecnológica.  

 

5.5 Tratamento Mecânico-Biológico 

 

Outro método de tratamento de resíduos sólidos com objetivo de reaproveitar 

os mesmos é o tratamento mecânico-biológico, sendo uma alternativa em relação à 

incineração, para aproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos. Por isso, é 

fundamental que a carga disposta tenha uma alta quantidade desse tipo de resíduo. 

Segundo Prates et al. (2016), este processo é amplamente utilizado como alternativa na 

Europa, e que o mesmo poderia uma boa opção a ser colocada em prática no Brasil, 

porque a mesma tem uma elevada flexibilidade, que pode atender a sua necessidade 

técnica e financeira. Porém, esse tipo de tratamento ainda é recente em relação aos 

outros, e tem se desenvolvido para poder ser aplicado em maior escala. 

Prates et al. (2016) afirmam também que a disposição de resíduos em aterros 

na Alemanha deve atender a diversas especificações, com métodos determinados 
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através de regras de construção, operação, monitoramento, entre outros, o que é feito 

através do chamado “Regulamento dos Aterros”. Este também estabelece regras que 

devem ser obedecidos por plantas de TMB. Há algumas estações de tratamento no país 

que utilizam essa tecnologia e atendem grandes cidades e conglomerados. Entre elas, 

estão as estações de TMB em: TMB de Aurich-Großefehn, TMB de Münster e TMB de 

Kahlenberg. 

Porém, conforme Fricke et al. (2015) deve-se ter maiores cuidados com esta 

planta, como qualquer outra planta de tratamento de resíduos e áreas onde estão 

dispostos os mesmos, devido ao risco de incidências de combustão, por causa das 

características analíticas dos RSU. Os exemplos citados pelo mesmo incluem casos de 

combustão espontânea em plantas de TMB na Alemanha que ocorreram em Ennigerloh, 

Aßlar, Vorketzin e Osnabrück, por exemplo. Isso acontece porque essas estações 

apresentam um alto risco de incêndio, principalmente as áreas onde ocorrem a descarga 

e o armazenamento, assim como a área de tratamento mecânico, primeira grande etapa 

do processo.  

Fricke et al. (2015) ainda esclarecem que esse risco é devido ao alto poder 

calorífico apresentado, que causa uma rápida combustão. Por isso, esse risco deve ser 

minimizado através de cuidados quando se constrói uma planta de TMB, assim como na 

instalação, operação e organização. Esta série de prevenções é feita através de projetos 

de proteção feitos por peritos, enquanto há o processo de licenciamento das mesmas. 

Somado a isso, deve-se obedecer às exigências mais contundentes das seguradoras. 

Mas, Prates et al. (2016) enxergam o TMB como uma boa alternativa de 

tratamento dos RSU em uma etapa anterior à disposição em aterros sanitários, 

principalmente porque aqui ainda é baixo o uso de coleta seletiva, não há plantas de 

incineração como em outros países, além da alta quantidade de resíduos que ainda é 

disposta inadequadamente em aterros controlados e lixões. O TMB tem como grande 

aliada a sua versatilidade, pois pode ser utilizado nas mais variadas condições e 

especificidades locais, devido à sua configuração, além de ser um sistema com uma 

elevada tecnologia, estando de acordo com o padrão sustentável que o futuro demanda. 

Ainda segundo os mesmos autores, é necessário dizer que o TMB não atua em 

detrimento da coleta seletiva, pelo contrário, pois esta tecnologia atua principalmente 
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para reduzir a carga orgânica presente nos RS, e que tem potencial altamente poluidor, 

podendo ser utilizado em conjunto com a coleta de materiais inorgânicos para valorizar 

os resíduos gerados, diminuindo o volume dos mesmos que são dispostos nos aterros 

sanitários. Mesmo que seja uma tecnologia em desenvolvimento, o TMB surge como 

uma opção vantajosa em relação à incineração, pois tem uma aceitação maior pela 

população, um valor necessário de investimento mais baixo, permitir recuperar 

materiais que podem ser reciclados, além de não gerar cinzas que vão ser dispostas em 

aterros posteriormente de classe I, os perigosos (Prates et al., 2016). 

Prates et al. (2016) ainda afirmam que, tendo em vista todos esses argumentos, 

a planta de TMB pode ser colocada em prática em nosso país, mas não é ainda 

explorada. Uma boa oportunidade para aproveitar essa forma de tratamento são em 

regiões onde os municípios não conseguem sozinhos resolver o problema da gestão dos 

resíduos gerados, podendo ser feito como na Alemanha, estações que atendem a 

diversas cidades e regiões, o que implica em divisão de custos, e promovendo a gestão 

integrada que é incentivada através da PNRS. Porém, os cuidados com os riscos citados 

anteriormente devem ser levados em conta, necessitando de um estudo técnico 

altamente cauteloso para que não haja riscos de explosão nessas plantas a serem criadas. 

 

5.6 Compostagem 

 

Outra forma de tratamento dos resíduos sólidos orgânicos é a compostagem. 

Hollanda et al. (2016) citam a mesma como uma técnica que converte restos orgânicos 

como sobras de frutas, legumes e outros alimentos, podas de jardim, entre outros, em 

adubo, sendo até chamada comumente de “reciclagem de resíduos orgânicos.” 

Chaves (2017) afirma que a PNRS ordena que somente os rejeitos podem ser 

levados para os aterros sanitários, o que torna obrigatório que a parte orgânica dos 

resíduos deve ter algum tipo de tratamento, como a compostagem. Este resíduo aplicado 

na compostagem pode ter utilidade para a agricultura orgânica e agroecológica, e 

também pode ser usado em projetos para recuperar áreas que foram degradadas. Porém, 

há a necessidade dessas frações serem adequadas para essa utilização, sem a presença de 

patógenos, materiais inertes e metais pesados.  
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A própria PNRS reconhece a importância da compostagem quando a mesma a 

cita no seu Art. 36, no item V, quando obriga os serviços públicos responsáveis pela 

limpeza urbana e manipulação de resíduos sólidos a “implantar sistema de 

compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e 

sociais formas de utilização do composto produzido” (BRASIL, 2010). 

Velasques et al. (2015) relatam que usinas de triagens e compostagem já são 

ativas desde o final do século XIX, tendo como locais de tratamento em Budapeste e 

Munique, além de cidades em outros países. O foco era a reutilização e a reciclagem de 

frações orgânicas do lixo doméstico naquela época. No Brasil, também há usinas antigas 

que já operavam no começo do século XX, como em São Paulo, Curitiba e Petrópolis. 

Atualmente, tem-se que aproveitar melhor os resíduos e fazer uma disposição final 

correta daquilo que não tem mais aproveitamento são fundamentais ao desenvolvimento 

sustentável, e também tem uma viabilidade econômica. 

Segundo o IBGE (2010), um fator que torna a compostagem como uma boa 

alternativa para tratamento de resíduos é alta fração orgânica presente nos mesmos, 

cerca de 51,4%. Mesmo que a compostagem seja uma opção viável e sustentável para 

reciclar um elevado volume de resíduos orgânicos, tem-se ainda que apenas 1,6% dos 

mesmos são reaproveitados através desse processo no Brasil.   

Fricke et al. (2015) citam que a Alemanha começou a fazer a compostagem de 

resíduos orgânicos separados nos domicílios a partir do final do século XX, e que o 

composto formado passou a ser comercializado depois de passar por especificações, 

normas e controle de qualidade. Para alcançar esse padrão exigido, os produtores 

criaram uma organização própria (Associação Alemã para o Controle de Qualidade de 

Compostos Orgânicos – BGK) em 1980 para definir uma norma de qualidade para essa 

forma de tratamento, iniciando em 1991 um sistema para garantir essa qualidade 

demandada. Hoje essa produção de composto orgânico de alta qualidade já chega a 3 

milhões de toneladas, sendo utilizado na agricultura para fertilizante orgânico em sua 

maioria (61%). 

Fricke et al. (2015) ainda afirmam que a formação de compostos orgânicos 

através da compostagem são uma boa estratégia para colocar em prática a economia de 

ciclo fechado e sustentável, como tem sido feito na Alemanha, e que esse controle de 



79 

 

qualidade do produto favoreceu o crescimento de um mercado dos mesmos, além de 

derivados. Ainda afirma que esse controle de padrão do produto pode ser uma opção de 

muito valor para aplicar efetivamente uma economia de ciclo fechado também em nosso 

país. Aliado à coleta seletiva inclusive de orgânicos, a compostagem permitiu a 

exploração de mais recursos para produzir adubos e substratos para a melhoria de solos 

na Alemanha e hoje a demanda dos produtos formados é maior que a oferta. Além da 

maioria da produção ser usada como adubo orgânico (61%), ainda há setores como 

paisagismo e horticultura, que usam 17% dos compostos orgânicos produzidos, e 

também há o uso como componente para produzir terras e substratos, que somam 16%. 

Fricke et al. (2015) também colocam a compostagem como uma alternativa 

considerável no Brasil, porque é uma junção da vocação que o país tem na área da 

agricultura, junto com a integração e valorização dos catadores, e que podem atuar no 

campo, de forma a resgatar a sua dignidade. Porém, é necessário ter cuidados pois 

embora o nosso resíduo seja rico em fração orgânica, também tem uma alta 

contaminação por substâncias inertes, orgânicas persistentes e metais pesados, além de 

poder causar impactos ambientais, que são fatores que dificultam o uso da 

compostagem. Além disso, há a preocupação de poder causar prejuízos à saúde de 

pessoas envolvidas na prática. Mas, essa forma de tratamento pode ser viável no Brasil, 

desde que haja cuidados para eliminar dos resíduos utilizados, qualquer tipo de 

contaminantes, produzindo um composto orgânico que tenha utilidades para diversas 

finalidades como, por exemplo, condicionador de solos. Então é fundamental regular a 

prática da mesma, através de políticas de controle, com normas diretas e claras de como 

conduzir a técnica, além de parâmetros de qualidade, com quantidades máximas 

aceitáveis estabelecidas de contaminantes. 

Segundo Chaguezac et al. (2017), Japão e Estados Unidos são países onde a 

reciclagem de resíduos orgânicos, principalmente os alimentares dos lares, foi aplicada 

em alguns estados ou cidades. Especificamente no caso japonês, os RSU são separados 

em materiais recicláveis, no caso, metais, vidro, plásticos, jornais, papeis em geral, e a o 

resto dos materiais, que somam 75% do peso total, o qual sofre incineração em grande 

parte, para reduzir a massa e recuperar energia. 
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Ainda segundo os mesmos autores, 36% dos RSU gerados no Japão são restos 

de alimentos, o que equivale a 15 milhões de toneladas. Mesmo que o país se notabilize 

pela prática da coleta seletiva, são poucos os locais onde os governos separam esses 

resíduos orgânicos dos demais. Então, mesmo com uma alta quantidade de resíduos 

alimentares gerados, apenas 6% dos mesmos são utilizados na reciclagem, 

principalmente através da compostagem, e 94% são levados para incineração ou aterros 

sanitários. 

Tendo em vista que o Brasil tem uma alta atividade agrícola, pode-se 

considerar que o uso da compostagem reaproveitando frações orgânicas presentes nos 

resíduos sólidos como uma alternativa, tanto para a produção dos produtos que são 

requeridos, como para a gestão de RSU, diminuindo a quantidade disposta em aterros 

posteriormente. Porém, é necessário ter tendo cuidados para que o produto não seja 

contaminado, o que tornaria o mesmo impróprio para o uso, além de acarretar em 

potenciais prejuízos de saúde, financeiros e ambientais.  

De fato, o nosso país pretende encerrar as atividades dos lixões e aterros 

controlados, dispondo o seu rejeito nos aterros sanitários, mas pode aprender com as 

experiências de outros países, como Japão e Alemanha para reaproveitar o seu resíduo 

através de diversos processos como os termoquímicos, sobretudo a incineração, a forma 

mais viável dentre elas, além do tratamento mecânico-biológico e da compostagem. A 

solução para minimizar a necessidade da instalação de grandes aterros sanitários, o que 

é uma grande dificuldade vista para a aplicação efetiva da PNRS pode ser a utilização 

de forma mais abrangente de outras formas de reaproveitamento, além da reciclagem, 

que configura a opção mais conhecida e utilizada, mesmo que em escala reduzida 

quando comparada a outros países. 

Porém, utilizando dados do IBGE, da Pesquisa Nacional do Saneamento 

Básico referentes aos anos 2000 (IBGE, 2002) e 2008 (IBGE, 2010), pode-se observar 

através dos gráficos demonstrados na Figura 3, como as formas de disposição final em 

solos é predominantemente utilizada, em detrimento dos outros métodos de tratamento 

de resíduos no Brasil. 
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Figura 3:Destinação dos resíduos sólidos domiciliares e/ou públicos, por quantidade. (%) 

Fonte: Dados da Pesquisa Nacional do Saneamento Básico (IBGE, 2002; 2010). 

 

Como pode ser observado, o Brasil de fato ainda tem como prioridade o 

lançamento dos resíduos em locais de disposição final, utilizando pouco, ou quase 

nenhum percentual, dos outros métodos de tratamento disponível e que reduziriam a 

demanda requerida para os aterros sanitários. Uma mudança nesse panorama poderia 

contribuir com o avanço da PNRS, sobretudo, pela menor quantidade de resíduos que 

poderia ser lançada nesse local, reaproveitando o resíduo para diminuir o seu volume, 

gerar energia elétrica ou como composto orgânico aplicável na agricultura, por 

exemplo. 

5.7 Coleta Seletiva 
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Outros dados que refletem o avanço da implementação da PNRS e que estão 

contidos no panorama anual produzido pela ABRELPE são os referentes à coleta 

seletiva, um dos pontos também primordiais da Política. Através do panorama anual da 

ABRELPE (ABRELPE, 2018), inferiu-se que 3.923 dos municípios brasileiros têm pelo 

menos algum projeto voltado para a coleta seletiva, mesmo que isto não signifique que 

toda a coleta realizada por toda a cidade seja separando os resíduos de acordo com os 

materiais, devido à pesquisa ser feita de forma direta, sem um relatório detalhado, 

apenas diferenciando cidades com projetos e os que não possuem nenhum. A Figura 4 

demonstra em termos percentuais a quantidade de municípios que possuem algum tipo 

de iniciativa de coleta seletiva dividido pelas regiões brasileiras, comparando-se com a 

média nacional. 

 

 

Figura 4: Porcentagens de municípios com projetos de coleta seletiva por regiões. 

Fonte: Dados da Pesquisa Nacional do Saneamento Básico:2008 (IBGE, 2010) e panorama anual da 

ABRELPE – 2017.  

 

O pior cenário entre as Regiões novamente aponta para a Região Nordeste, 

onde 50,3% dos municípios apenas têm alguma iniciativa, e o melhor cenário é o da 

Região Sul, que apresenta 90,3% dos municípios contendo, pelo menos em parte, a 

coleta seletiva. Nacionalmente, tem-se que 29,6% dos municípios brasileiros ainda não 
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possuem nenhum tipo de projeto para a coleta seletiva, o que é um índice alarmante, 

passados oito anos da assinatura da PNRS, que tem a mesma como um dos seus 

principais pontos de aplicação. 

Através da Figura 5, pode-se acompanhar a evolução do percentual de 

municípios que contêm alguma iniciativa de coleta seletiva desde a assinatura da 

Política Nacional de RS, utilizando os dados dos panoramas anuais realizados pela 

ABRELPE, de 2010, ano da assinatura da PNRS, até 2017. 

 

Figura 5: Porcentagens de municípios com projetos de coleta seletiva de 2010 a 2017. 

Fonte: Panorama anual da ABRELPE – 2010 a 2017.  

 

De 2010 a 2017, observou-se um aumento de cerca de 12% nos municípios que 

possuem algum tipo de iniciativa de coleta seletiva, o que demonstra uma evolução, mas 

que não tem caminhado para uma efetiva coleta seletiva total nos próximos anos. 

 A Figura 6 demonstra os municípios que contêm algum tipo de projeto de 

coleta seletiva em termos percentuais em cada as Região, ao longo dos anos após a 

assinatura da PNRS, segundo os dados fornecidos pelo panorama anual da ABRELPE. 



84 

 

 

Figura 6: Evolução da porcentagem do número de municípios com projetos de coleta seletiva por 

Regiões, entre 2010 e 2017. (%) 

Fonte: Panorama anual da ABRELPE – 2010 a 2017.  

 

Pode observar-se que há um aumento de municípios que contenham um projeto 

de coleta seletiva em todas as Regiões, desde a assinatura da PNRS, embora haja uma 

estabilização dos índices entre os últimos 3 anos, de 2015 a 2017. 

Da Silva (2018) afirma que na instituição da PNRS, além da desativação dos 

lixões em substituição ao uso de aterros sanitários para a disposição final, há o incentivo 

que antecede esta etapa, sobretudo na reutilização e na reciclagem dos resíduos. Para 

que isto ocorra, a Política promoveu a atividade dos catadores dos resíduos que podem 

ser reciclados e reutilizados, tanto na logística reversa, como na coleta seletiva. Esta 

atividade tem grande importância ambiental e social, pois esta pode gerar renda e 

promover inclusão social de famílias de catadores. Na PNRS foi instituído que essa 

responsabilidade seria dos municípios, fazendo parte dos Planos de Gestão, e por isso, 

os dados municipais têm extrema importância, pois são um indicativo do avanço da 

implementação da Política Nacional de RS.  
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Segundo Veiga (2015), a estimativa de quantidade de municípios que 

contenham projetos de coleta seletiva tem importância pois reflete indicadores em 

diversas esferas, como institucional, ambiental, econômica, social, e também cultural. É 

um demonstrativo da preocupação e da mobilização das esferas governamentais para 

implantar esses projetos, assim como a consciência, educação ambiental e cooperação 

popular, colaborando com a gestão de resíduos sólidos, assim como minimizar o gasto 

de recursos naturais. 

 Porém, como os dados são gerais, sem informar o tamanho e a qualidade das 

iniciativas, não se pode avaliar se há relevância no projeto, e se a população tem ciência 

dos mesmos. Não é possível afirmar a proporção popular de beneficiados pela coleta 

seletiva de uma forma geral, mas dependendo do município, esses dados podem ser 

averiguados especificamente.  

De qualquer forma, vimos com os dados informados pelo panorama anual que 

cerca de 30% dos municípios brasileiros não apresentam nenhuma iniciativa de coleta 

seletiva, conforme demonstra a Figura 4. Através dos dados dos panoramas anteriores 

produzidos pela ABRELPE vimos que em 2008 tinha-se o registro de 44,1% dos 

municípios sem nenhum projeto em prática para fracionamento adequado do resíduo 

gerado (Veiga, 2015). Ou seja, em dez anos, vimos que a evolução desse importante 

instrumento da PNRS foi acanhada perante o que se poderia esperar. Isso demonstra um 

grave problema para a reciclagem, pois somente com a coleta separada pode-se 

reaproveitar os materiais e a minimizar os gastos com o uso de recursos naturais.  

Besen et al. (2016) afirmam que diversos fatores podem contribuir para este 

insucesso na prática da coleta seletiva, que é fundamental para a implementação prática 

da PNRS. A descontinuidade dos projetos devido às mudanças de governos municipais, 

por exemplo, é um dos fatores que impede este progresso. Como os números 

apresentados são genéricos, estima-se que os projetos onde a coleta seletiva seja 

realizada de maneira formal, com a participação de catadores autorizados e organizados 

sozinhos ou em cooperativas, comandados pelos governos municipais, ainda são 

irrisórios dentro dos dados gerais. É fundamental que haja uma evolução emergencial, 

pois, a gestão das iniciativas hoje é precária e não se sustenta, necessitando de um 

serviço mais abrangente, sustentável, justo e tecnicamente viável.  
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Conforme Fricke et al. (2015), na Alemanha, a taxa de coleta seletiva feita 

pelos geradores de resíduos sólidos é quase 100%. Isto se dá pela importância dada para 

a redução dos impactos ambientais, através do aumento dos índices de reciclagem, 

assim como de grau de pureza das matérias-primas recicláveis. Investiu-se de maneira 

intensa em desenvolvimento técnico, mesmo que inicialmente, a baixa qualificação 

pessoal trouxe a geração de produtos reciclados muito contaminados, e que não tiveram 

boa comercialização. Mas, o que se aprendeu com esta experiência, é que além da 

tecnologia necessária, também é fundamental a qualificação dos funcionários 

empregados no setor, e a participação da população. Após as lições aprendidas, 

procurou-se capacitar os profissionais e trabalhar na informação do público acerca da 

coleta seletiva. 

A coleta adequada, ou seja, feita de forma seletiva, é fundamental para a gestão 

de resíduos sólidos. É ela que une o gerador do mesmo com o poder público, sendo um 

instrumento de incentivo para conscientizar a população. Como o cidadão se sente 

participante do processo, pois depende dele o sucesso do mesmo, inclusive trazendo a 

sensação da melhoria da qualidade de vida da própria cidade, além do grau de 

satisfação, há a sensação de ser parte ativa e peça chave para a gestão eficiente de RS. 

Como este modelo de gestão sustentável e a coleta seletiva foram incorporados de 

forma eficiente pela população, pode-se dizer que se alcançou sucesso e que houve a 

criação de um novo ramo da economia, que rende bastante lucros, e que cria muitos 

empregos, a conhecida economia circular, ou de ciclos fechados. (Fricke et al., 2015) 

Ainda segundo Fricke et al (2015)., também se destaca na Alemanha a coleta 

seletiva de resíduos orgânicos. Depois dos anos 1990, passou-se a especificar os 

compostos produzidos a partir desta atividade. Atrelada a esta especificação, a 

compostagem permitiu angariar mais recursos usados para produzir adubos e substratos 

utilizados para a melhoria de solos. Isso acontece, pois, os compostos orgânicos gerados 

através de resíduos orgânicos coletados seletivamente têm uma excelente taxa de 

reprodução de húmus, devido às formas estáveis degradáveis. 

A Lei de Economia Circular, aprovada em 2012, instituiu, além de uma cota de 

65% de reciclagem, a obrigação da realização da coleta seletiva de resíduos orgânicos, a 

partir de janeiro de 2015. Estas medidas foram vistas como fundamentais para aumentar 
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o aproveitamento dos resíduos de origem orgânica, e com isso, as tecnologias 

anaeróbicas. Como todas as ações políticas procuram ser integradas e organizadas neste 

país, em 2013 foi finalizado o projeto que tinha como objetivo elevar a eficiência 

energética, através do aproveitamento dos resíduos desse tipo (“Aumento da eficiência 

energética no aproveitamento de resíduos orgânicos” / FKZ-Nr. 03KB022) (Fricke et 

al., 2015). 

Já no Japão, a Lei de Gestão de Resíduos foi introduzida em 1970, e a partir da 

mesma passou-se a priorizar o conceito de reduzir, reciclar e reaproveitar os resíduos 

gerados. A partir de 1995 intensificou-se a coleta seletiva e a reciclagem, com o país 

investindo altamente em tecnologia para reaproveitar os materiais. Por exemplo, as 

garrafas PET são produzidas através de 100% de resina reciclada, o que reduziu em 

90% o uso de novos plásticos, e também em 60% as emissões de dióxido de carbono. 

Esta resina também pode ser utilizada em materiais de construção, móveis e 

equipamentos. Também é feita a reciclagem de eletrodomésticos, onde para otimizar 

essa prática, as peças são desmontadas manualmente e suas partes de plástico, metal e 

alumínio são separadas (BRASIL, 2014). 

 

5.8 Logística Reversa 

 

Outros dados apresentados pelo panorama anual realizado pela ABRELPE são 

referentes à logística reversa, outro instrumento fundamental para a implementação da 

PNRS, onde os fabricantes têm a responsabilidade sobre o ciclo de vida dos produtos, 

tornando viável o retorno dos produtos em forma de resíduos, para reaproveitamento, 

seja por reutilização das matérias primas, ou também, em reciclagem, processo que 

também tem seus índices apontados no mesmo estudo, que também é tratado como 

umas das principais soluções para a solucionar a questão dos RS (ABRELPE, 2018). 

Entre os dados demonstrados pelo panorama da ABRELPE referente ao ano de 

2017, de acordo com o tipo de embalagem, pode-se destacar a logística reversa de pneus 

inservíveis, tendo em vista suas possíveis aplicações já citadas anteriormente, seja 

através do reaproveitamento do mesmo, através do retorno de pneus que não tinham 

mais aplicação útil para a cadeia produtiva, como também no exemplo dado como 



88 

 

possível aplicação dos mesmos para o processo de pirólise, um processo termoquímico 

para recuperação energética. 

Conforme ABRELPE (2018), quanto à logística reversa envolvendo pneus 

utilizados, tem-se como órgão gerenciador a Reciclanip, que obrigou as empresas a 

terem postos de coletas em todos os municípios com população superior a 100 mil 

habitantes. Entre 1999, quando o programa foi iniciado até 2017, um número 

aproximado de 4,2 milhões de toneladas foram coletados e tiveram uma destinação 

adequada, em um número que poderia produzir este produto para cerca 857,2 milhões 

de pneus de carros de passeio. Em 2004 eram 85 pontos de coletas nos municípios, e em 

2017 esse número chegou à marca de 1.718. Em 2017, teve-se um número de 451 mil 

toneladas de pneu coletadas, o que denota um aumento de 44,5% neste dado desde a 

assinatura da PNRS em 2010. (ABRELPE, 2018) A Figura 7 demonstra as toneladas de 

pneus inservíveis de pneus coletados multiplicadas por mil, que tiveram uma coleta e 

uma destinação adequada, através da utilização da logística reversa, desde 2010 até 

2017. 

 

Figura 7: Evolução da quantidade de pneus inservíveis coletados e corretamente destinados no 

Brasil. (t x mil) 

Fonte: Reciclanip, 2017 

 

Quanto aos dados em relação às embalagens em geral, houve um acordo do 

setor para introduzir um sistema geral, o qual foi assinado em 2015, tendo 24 meses 

como prazo para a implementação do mesmo por 20 associações que representam 
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diversos setores, como papel, plástico, alumínio, além de 3.786 empresas. Estabeleceu-

se inicialmente a meta de recuperar 26,2% das embalagens de alumínio, aço, 

papel/papelão, plástico e vidro, a partir dos dados de 2012, mas a mesma foi reduzida a 

24,8%, pois as empresas responsáveis por vidro e aço não estiveram na primeira fase do 

acordo, ficando estas de fora também dos resultados obtidos pelo panorama anual. 

Em números de resíduos recicláveis gerados, em toneladas por dia, entre 

papel/papelão, alumínio e plástico, houve um aumento entre o ano anterior e 2017 de 

0,9%, sendo o número total de 43.945 ton/dia. Porém, destes resíduos gerados no último 

ano, foram 13.969 ton/dia recuperados, o que representa 31,8%, acima da meta 

estabelecida, cujo prazo encerrou-se exatamente neste ano. Além do cumprimento da 

meta, há um aumento em relação ao ano anterior de 3,2%. Em relação a cada um dos 

componentes recicláveis, tem-se que o alumínio tem o maior índice de recuperação, 

com 87,2%, enquanto papel/papelão tem números de 52,3%, enquanto o maior 

problema têm sido a recuperação de plásticos, com números bem aquém dos demais, 

com um índice de 8,2%, número que se manteve estável em relação ao ano anterior, 

sendo a maior dificuldade entre os três materiais com dados indicados. A Figura 8 

demonstra essa relação entre os materiais e sua recuperação ao longo dos últimos anos.  

 

Figura 8: Índice de recuperação dos resíduos recicláveis, 2012 – 2017. (%) 

Fonte: Fonte: Parecer LCA; Elaboração: ABRELPE.  
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Segundo Guarnieri (2016), as empresas produtoras devem utilizar a LR após o 

consumo dos produtos, seja no fim da vida útil do mesmo ou quando este não for mais 

útil para o consumidor. Estão nesta obrigação diversos materiais como: embalagens 

variadas, lâmpadas queimadas, eletroeletrônicos com defeitos ou que foram defasados, 

pilhas e baterias, pneus inservíveis, embalagens de agrotóxicos, óleos lubrificantes, e 

muito mais. As empresas públicas e privadas devem atuar nos diversos segmentos, 

como industrial, comercial e de prestação de serviços. 

Giovine (2007) aponta que o Japão teve atitude inovadora quando decidiu 

valorizar a reciclagem, indo além desta ideia para uma logística reversa eficaz. Este país 

é reconhecido mundialmente pela qualidade e a preocupação em seus produtos e 

serviços. Como o país avançou muito economicamente desde o término da Segunda 

Guerra Mundial, investiu maciçamente em aproveitar de forma competente os materiais 

que são utilizados na fabricação dos seus insumos. Somado a este fator, há a reciclagem 

sendo difundida como uma questão de extrema importância para a preservação do meio 

ambiente, com a participação de toda a sociedade, desde prefeituras, empresas, 

organizações não governamentais e a comunidade popular. Todos participam do 

processo de coleta seletiva, reciclagem e logística reversa. Um grande exemplo é a 

reciclagem dos eletrodomésticos, onde o consumidor devolve o produto inutilizado à 

loja que o vendeu, que tem a obrigação de repassar ao fabricante, que deve fazer o 

processo de reciclagem. 

Silva et al. (2018) afirmam que o Japão tem uma característica diferente do 

Brasil quanto aos seus resíduos gerados, pois há uma enorme quantidade de resíduos 

eletrônicos, devido à sua produção elevadíssima. E é exatamente através da utilização 

da LR que o país soluciona a questão, através da divisão de responsabilidades entre o 

consumidor e o produtor. Esta divisão é regularizada através da Lei de Reciclagem de 

Recipientes e Embalagens, que foi promulgada em 1997 tendo como objetivo principal 

o incentivo ao reaproveitamento e conseguir com isso, reduzir a quantidade de resíduos 

de embalagens de diversos materiais, como vidro, garrafas PET e papel de embalagens 

de cartão, excetuando aquelas que contém alumínio de forma interna. Além disso, a lei 

demonstra claramente que o cidadão é responsável por limpar e fazer a separação do seu 

resíduo, o munícipio deve fazer o transporte do material à indústria, e esta tem o dever 

de devolver o resíduo ao sistema produtivo.  
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Além da Lei de Reciclagem de Recipientes e Embalagens, há outras legislações 

de LR específicas como: Lei da Reciclagem de Eletrodomésticos, que estabelece uma 

taxa extra para custear a coleta, transporte e reciclagem do produto, e estabelece 

porcentagens de reciclagem obrigatórias aos produtores, além da obrigação da 

recuperação de CFCs de ar condicionados e refrigeradores; Lei de Reciclagem de 

Resíduo Alimentar, que corresponde a 30% do resíduo gerado, sendo os restos de 

alimento responsabilidade dos produtores que devem fazer o tratamento dos mesmos; 

Lei de Reciclagem de Material de Construção, onde há a exigência para as empreiteiras 

de classificar e reciclar os resíduos produzidos, nos trabalhos realizados; Lei de 

Reciclagem dos “ELV”, os veículos que estão no final da vida, sendo os fabricantes e 

importadores de carros obrigados a recolher e reciclar os materiais metálicos, plásticos, 

e todos outros presentes nos produtos, já o consumidor paga por uma taxa quando 

adquire o automóvel, que corresponde ao custeamento da reciclagem que será realizada 

posteriormente (Silva et al., 2018). 

Juras (2001) afirma que quando se fala de logística reversa na Alemanha, tem-

se a ideia da responsabilidade compartilhada sobre os produtos entre os produtores e os 

seus consumidores. A primeira norma que tange o assunto se referia à uma diretiva 

sobre o óleo de lubrificação utilizado, que originou um fundo que foi usado para 

começar o processo de uma logística de reciclagem. Após isso, criou-se diretivas para 

outros setores de produtos como: embalagens, carros velhos, baterias e pilhas. A partir 

desta criação, foram originadas outras diretivas que serviram não somente para este 

país, mas para a União Europeia em geral.  

Esta responsabilidade dividida pelo produto, principalmente quanto ao seu 

resíduo gerado, teve seu início na Alemanha em 1994, através da Lei de Economia 

Circular e Resíduos, enquanto os demais países membros da EU tiveram a introdução da 

mesma apenas em 2008, por meio da diretiva sobre resíduos sólidos. Este conceito traz 

uma motivação para o produtor se tornar responsável em cumprir as metas da gestão de 

RS, assim como prevenir e aproveitar os mesmos. Houve uma ampliação dessa visão, 

até atingindo outros setores externos, devido a diversos fatores, como por exemplo, em 

eficiência energética de aparelhos elétricos e eletrônicos. Esta volta do resíduo aos 

produtores não gera custos ao consumidor, sem taxas adicionais para a coleta, porque as 

empresas são responsáveis em arcar com a coleta e o tratamento, mas também recebem 
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compensação por cumprirem o seu papel, através dos chamados Sistemas Duais (Fricke 

et al., 2015). 

Quanto às embalagens, por exemplo, os fabricantes e distribuidores têm a 

obrigação de receber os resíduos dos produtos consumidos, de forma independente do 

sistema público. Para custear este serviço, foi criada uma sociedade não-lucrativa 

chamada “Duales System Deutschland GmbH – DSD”, que é responsável pela coleta, 

pela seleção dos materiais coletados, e pela valorização das embalagens. Os fabricantes 

e comerciantes que pretendem se filiar à DSD devem pagar uma taxa de ingresso, e 

também conforme o volume das embalagens que produzem, e recebem uma 

identificação conhecida como Ponto Verde (GrünerPunkt) (Juras, 2001). 

Ou seja, a logística reversa atrelada à reciclagem dos produtos traz benefícios 

para Japão e Alemanha, e que podem ensinar ao Brasil que um trabalho eficiente feito 

através desse instrumento fundamental à gestão de RS pode trazer resultados 

extraordinários. É fundamental que haja um maior investimento nessa área, uma maior 

cobrança dos órgãos de governos às empresas produtoras para colocar em prática 

projetos que incentivem o retorno de produtos utilizados para serem reciclados, assim 

como o incentivo à participação da população no processo, até para os produtos que já 

possuem esse retorno, para que todos estejam informados e conscientes da importância 

de promover este retorno.  

Segundo Demajorovic (2013), uma estratégia que pode ser feita para incentivar 

a logística reversa é a diminuição de impostos para empresas que praticam a LR, o que 

no Brasil comumente chamamos de incentivos fiscais, além de ações que massifiquem a 

ideia, promovendo incentivos que podem ser também financeiros aos consumidores, 

através de descontos, por exemplo, para retornar o produto consumido e que não tem 

mais utilidade aos mesmos. Além disso, é fundamental que haja uma cooperação entre 

empresas, setor público e organizações não governamentais para incentivar o setor 

privado a colocar em prática iniciativas maiores de logística reversa no Brasil. 
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5.9 Educação Ambiental 

 

Por fim, os últimos dados apresentados pelo panorama anual da ABRELPE 

referentes a 2017 são os que indicam o conhecimento da população em geral sobre a 

gestão de RS, sobretudo no que se refere à coleta seletiva e reciclagem. Estes dados são 

importantíssimos, pois o papel do cidadão é fundamental para a real implementação da 

PNRS, através do sucesso de instrumentos contidos na mesma como a logística reversa. 

Para a coleta seletiva, é necessário, por exemplo, que seja feita por cada indivíduo e/ou 

família a separação adequada nos descartes realizados em cada casa, além de 

disponibilizar esses resíduos separados para coleta e transporte. Além desses fatores, 

esses números também podem servir de parâmetro para outro instrumento primordial da 

Política Nacional e para uma efetiva gestão de resíduos sólidos: a educação ambiental. 

Através de uma pesquisa realizada pelo Ibope em 2018, com 1816 

entrevistados de todos os Estados e Distrito Federal, encomendada pela cervejaria 

Ambev, analisou-se o conhecimento da população brasileira sobre os resíduos, e 

concluiu-se que a mesma sabe pouco ou praticamente nada sobre este assunto tão 

relevante. Quando se trata da reciclagem, instrumento fundamental da PNRS, vê-se que 

quase a totalidade dos entrevistados, mais precisamente, 98% dos mesmos, veem esse 

tratamento como fundamental para o futuro do planeta. Quanto à coleta seletiva, vê-se 

que 94% das pessoas estão de acordo que a forma adequada de descartar o lixo é 

fazendo uma separação dos materiais presentes, mas mesmo, assim, apenas 25% de 

todos têm essa prática de separar os constituintes do lixo recicláveis individuais em sua 

própria residência.  

Um dos principais, se não o principal motivo para esses dados preocupantes é a 

falta de informação da população, pois 66% dos entrevistados disseram que sabiam 

pouco ou nada acerca da coleta seletiva, sendo que 28% não sabem nem as cores 

corretas das lixeiras para coletar o material reciclável. Há também o apontamento da 

total falta de conhecimento sobre quais materiais são passíveis de reciclagem. De 
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acordo com a pesquisa, 28% das pessoas conhecem embalagens retornáveis de vidro, 

40% apenas sabem que as garrafas PET podem ser recicladas, 47% sabem que o 

alumínio é reciclável, 50% sabem sobre o papel, 64% sobre o vidro e 77% sobre o 

plástico. Além disso, apenas 4% afirmaram saber que as embalagens do tipo longa vida 

são recicláveis. 

Outros dados apontados pela pesquisa e que são relevantes: 59% não sabem 

quem são os responsáveis por reciclar os materiais transformando em novos produtos; 

81% afirmam desconhecer sobre cooperativas de reciclagem; 58% acreditam que o lixo 

é disposto finalmente em aterro sanitário ou lixão; e 51% discordam dessa ser a 

disposição final adequada. Por fim, 49% afirmam que é difícil achar informações 

suficientes sobre coleta seletiva em seus municípios. Ou seja, a falta da educação 

ambiental é evidenciada pelos números apontados pela pesquisa.  

Segundo Reis (2018), os dados são alarmantes para um país que deseja 

implementar uma gestão eficiente de resíduos sólidos, pois embora a responsabilidade 

de estabelecer leis e de fiscalizar seja dos órgãos de governo, a participação popular em 

conjunto é fundamental para esta implementação da PNRS. Essa atuação de cada 

cidadão começa na não geração dos resíduos, evitando assim que haja um desperdício, 

como também passa pela coleta seletiva que deve ser realizada em seu resíduo 

domiciliar, que diminui os custos com a reciclagem e também traz um aumento da 

qualidade de vida de todos. Com a participação popular, há uma diminuição nos 

impostos referentes ao saneamento básico, além de diminuir os custos dos produtos 

comercializados pelas empresas, pois estas têm os seus gastos quanto à coleta destes, 

reutilização e reciclagem. A Política Nacional também introduziu dois conceitos, os de 

“poluidor-pagador” e o “protetor-recebedor”, mas ainda não foi alcançada uma forma de 

punir individualmente quem não faz o recolhimento devido dos seus resíduos gerados, 

devido à dificuldade de multar cada residência por esta ação, assim como também não 

foi encontrada uma forma de beneficiar aqueles que têm uma prática adequada de 

coletar os seus resíduos.  

O avanço do panorama brasileiro quanto à implementação da PNRS passa pela 

mudança de padrões de comportamento e de cultura, que só é possível através de um 

trabalho eficiente de educação e conscientização popular. A educação ambiental é 
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necessária e alia-se à gestão feita de forma integrada e sustentável, pois passa por 

formar cidadãos que tenham consciência ambiental, desde o seu consumo feito de forma 

mais responsável, até a redução da geração de resíduos sólidos, a reciclagem ou a 

reutilização dos insumos, e por fim, a coleta seletiva feita de forma individual nas 

residências. Porém, a coleta feita de forma seletiva ainda encontra barreiras, sobretudo 

econômicas, pois o seu custo é dez vezes maior que a coleta feita de forma 

convencional, cenário que só pode mudar com a expansão da utilização dessa forma de 

destinação dos resíduos (Reis, 2018). 

Segundo Valdanha (2015), a Educação Ambiental tem enormes dificuldades 

para colocar em prática essa interdisciplinaridade por causa do domínio das disciplinais 

mais tradicionais, que continuam como foco dos ensinos passados pelos professores. 

Porém, tem sido observado um aumento da discussão do assunto ambiental nas salas de 

aula, o que reflete em uma maior discussão por parte da sociedade em geral.  

O problema principal está na falta de informação à população, o que é 

evidenciado pelos índices apontados na pesquisa que encerra os dados do panorama 

anual da ABRELPE. Mesmo sabendo que a coleta seletiva tem grande importância, 

assim como a reciclagem, os entrevistados, em grande parte, não sabiam os materiais 

que poderiam ser separados ao serem coletados, 56% afirmaram que o serviço 

municipal não está disponível ou nem sabem se realmente existe, 66% afirmam saber 

pouco ou desconhecer sobre isto, e pior ainda, 75%, disseram que não fazem a coleta 

seletiva, e o principal argumento é exatamente a falta de informação sobre a mesma.  

Fricke et al. (2015) dizem que em relação à educação ambiental, o que deve ser 

incentivado é a visão integrada e multidimensional do assunto, considerando a relação 

entre a sociedade e o meio ambiente, estimulando o pensamento crítico quanto à 

sustentabilidade e a participação de todos, mesmos que haja visões diferentes quanto ao 

assunto. 

Além da participação fundamental citada, há também a necessidade da 

população em fiscalizar os órgãos de governo sobre as ações de sustentabilidade para a 

gestão de RS que estes promovem. Como o simples aparato legal no Brasil não é 

normalmente suficiente para a aplicação prática, há uma extrema dificuldade em trazer a 

conscientização ao povo da importância desta questão. Então, a educação ambiental 



96 

 

surge como uma solução para este problema crônico, pois é seu papel a criação de 

cidadãos conscientes da responsabilidade e do seu papel no processo (Reis, 2018). 

Segundo Rocha (2009), os países onde há a maior renda per capita, há também 

uma maior geração de resíduos devido ao consumo mais elevado, fruto deste maior 

poder de compra adquirido pela população. Porém, países de alto poder econômico 

como a Alemanha tem uma baixa quantidade de resíduo produzida por cidadão, 

exatamente pelo fato da mesma estar consciente quanto ao tema, além de um excelente 

nível cultural dos seus cidadãos.  

Pode-se novamente utilizar o Japão como referência também nesta questão, 

sobretudo no que se refere à conscientização da sua população. Como foi muito 

noticiado na época da Copa do Mundo realizada aqui no Brasil em 2014, chamou 

atenção a atitude dos torcedores japoneses, que após os jogos recolhiam não apenas o 

seu próprio lixo, para poderem descartar em locais adequados, não permitindo que os 

mesmos ficassem acumulados pelas arquibancadas e arredores do estádio. Esse 

ensinamento é passado aos japoneses desde a infância, onde os mesmos são orientados a 

não jogar os seus resíduos no chão, e sim, armazenar no bolso para posteriormente o 

fazerem de forma correta. Não é comum ver lixeiras nas ruas japonesas (Brasil, 2014). 

Além de investimentos na compactação dos resíduos e na reciclagem, o Japão também 

promove a participação popular para conseguir ter uma eficiente gestão de resíduos 

sólidos. 

Pinho (2011) afirma que o diferencial dos países mais desenvolvidos como os 

membros da União Europeia, Estados Unidos e Japão em relação aos demais na questão 

dos RS está exatamente na ampla participação de toda a sociedade, além dos papeis de 

cada ator do processo estar bem definido.  

Conforme Reis (2018) diz, para que haja a implementação de um pensamento 

de sustentabilidade e uma efetiva implementação da PNRS, o Estado, que tem recursos 

e estrutura para tal, além de aparato financeiro, técnico e capacidade para planejar 

medidas que cubram todo o país, precisa apresentar planos práticos e urgentes em 

relação à educação ambiental, pois só através da mesma será possível alcançar o 

patamar da gestão integrada e sustentável quanto aos RS. 
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Fricke et al. (2015) afirmam que a educação não formal, estabelecida e 

incentiva pelo Poder Público, através de campanhas educativas e informações 

ambientais utilizando os meios de comunicação em massa, em parceria com as 

empresas e instituições, tanto públicas como privadas, além de organizações não 

governamentais, entre outras, deve ser reconhecida e vista como fundamental no 

processo. 

Tendo os dados citados anteriormente, levantados pelo IBGE e apontados pelo 

panorama anual, pode-se afirmar que antes de todo o processo, através de todas as 

ferramentas e instrumentos apresentados e discutidos, deve-se primordialmente, investir 

em práticas de divulgação, massificação e conscientização, palavra comum quando se 

trata desse tema, para conseguir objetivos quanto à EA, que é ponto-chave para a 

aplicação de gestão correta de RS. São necessárias campanhas, divulgações, 

investimentos, e uma vontade de mudar o quadro, começando pelos órgãos públicos, 

chegando em toda a população. Para mudar o cenário nos outros itens, é obrigatório 

começar pela educação ambiental, para que toda a população tenha consciência da 

importância do tema “gestão de resíduos sólidos”, o que infelizmente hoje não acontece. 

Ou seja, a falta de uma educação ambiental, de projetos para a conscientização 

da população, com informações que incentivem a prática é demonstrada, e também 

demonstra uma explicação para o atraso na implementação da PNRS. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que após os dados demonstrados, os pontos discutidos e as 

comparações realizadas com outros países, que o Brasil tem caminhado, mas de forma 

mais lenta que o que era esperado através da PNRS, em uma gestão eficiente dos 

resíduos sólidos. 

Embora se tenha avanços na aplicação da PNRS, como municípios que 

apresentaram projetos que visão uma gestão integrada dos seus resíduos com outros 

vizinhos, uma menor quantidade de rejeitos sendo disposta inadequadamente em lixões 

ou aterros controlados de 1989 até 2017, além de um aumento no número de municípios 

que contém algum projeto voltado para a coleta seletiva, projetos que visam a logística 

reversa de alguns produtos para sua revalorização, ou também a recuperação de 

materiais recicláveis, principalmente papel/papelão e alumínio, assim como projetos de 

recuperação energética e revalorização dos resíduos, como a compostagem, tratamento 

mecânico-biológico, além dos processos termoquímicos. 

Tem-se que a PNRS é uma lei pioneira no Brasil, e que atende a princípios 

sustentáveis, modernos, baseados em legislações de outros países que são mais 

desenvolvidos e que também pode servir de parâmetro para outros que não têm uma 

política própria para a gestão de RS. Mas, muitas dificuldades atrapalham no processo 

para a aplicação adequada da mesma. Entre estas estão a dificuldade de encerrar as 

atividades dos lixões, tendo em vista os dados dos últimos anos que mostram uma 

estabilização nas porcentagens de disposição final inadequada dos resíduos, além de 

colocar em prática uma coleta seletiva contundente, que abranja todos os municípios 

brasileiros, e de forma a atender todo o território dos mesmos. Assim como também 

buscar ampliar no Brasil o uso de outros métodos de tratamento dos resíduos e 

principalmente, conscientizar o cidadão da importância do tema e do seu papel para que 

haja o avanço buscado. 
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Ainda é vista uma dificuldade em colocar em prática a PNRS de forma efetiva, 

através de uma gestão de resíduos sólidos, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável. 

Quando se compara o quadro atual com os países utilizados como referência no 

trabalho, Japão e Alemanha, tem-se que o primeiro país mesmo com as suas 

particularidades investiu pesado na reciclagem como ponto principal, além da logística 

reversa, que utilizada exatamente como apoio no retorno dos produtos descartados à 

cadeia produtiva. Na Alemanha, uma Lei de Economia Circular é praticada exatamente 

para que os resíduos também retornem a terem utilidade, minimizando a quantidade de 

resíduos que acaba por ser disposta em aterros sanitários. O Brasil pode aprender com 

estes dois países a valorizar os seus resíduos, entendendo que os mesmos são recursos e 

podem ser reaproveitados, em diversos métodos de tratamento conforme a 

especificidade local. 

Para alcançar Japão e Alemanha em uma gestão eficiente de resíduos sólidos, é 

necessário que haja formulações de leis que apoiem os instrumentos da PNRS, cobrando 

e fiscalizando, e até punindo, assim como também incentivando, todos os atores 

participantes do processo. Mas, o que é primordial é a conscientização e a participação 

popular, o que só pode ser feito através de uma campanha que promova o engajamento 

dos cidadãos, o que só é possível através de uma política que promova a educação 

ambiental. 

Por fim, pode-se concluir que a PNRS é um marco legislatório que mudou a 

visão do Brasil quanto à importância de tratar corretamente os seus resíduos, e que 

chamou a atenção de muitos pesquisadores, tendo em vista a quantidade de trabalhos 

encontrados para basear este trabalho, mas que ainda não foi tratado com a mesma 

importância pelas autoridades de governo, assim como os cidadãos em geral, devido à 

falta de informação existente para o conscientizar sobre a mesma, e o que pode ser feito 

para entrarmos nessa nova era exigida por essa política. Espera-se que haja uma 

mudança nos próximos anos, para que essa lei não seja apenas uma teoria que não saiu 

do papel, e que o nosso país saiba gerir o que hoje chamamos de “lixo”, para enfim 

tratarmos como recursos. 
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