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PREFA� CIO

	 Neste	caderno,	o	Fórum	Desenvolve	Londrina	apresenta	seu	sétimo	trabalho	 à	comunidade	

londrinense,	fruto	de	uma	metodologia	que	aproveita	o	potencial	do	empreendedorismo	cıv́ico	de	alguns	

de	seus	melhores	cidadãos,	através	de	uma	participação	voluntária	e	espontânea.	O	objetivo	é	contribuir	

para	melhora	dos	indicadores	que	compõem	sua	visão	de	futuro.

	 O	tema	deste	ano	são	os	"resıd́uos	sólidos"	(popularmente,	o	lixo).	O	que	se	observa	é	que,	a	cada	

trabalho,	muda-se	o	tema,	porém,	evidencia-se	cada	vez	mais	a	recorrência	de	falhas	que	são	transversais	

a	todos	eles,	tais	como:

	 A	ausência	de	um	planejamento	estratégico	de	médio	a	longo	prazo	(bem	como	sua	aplicação	ao	

longo	de	várias	gestões),	gestões	que	não	tem	como	princıṕio	a	busca	da	eficiência,	nem	o	compromisso	

com	metas,	e	que	integre,	todos	os	agentes	afins	daquele	tema	num	único	foco.

	 Estas	distorções	são	causadas,	em	geral,	por	uma	polıt́ica	de	baixa	estatura	moral	e	gerencial,	

absolutamente	mıópe,	e	que	preza	somente	pela	execução	de	planos	que	a	mantenha	no	poder,	ou	que	

permita	sua	ascensão	a	cargos	mais	elevados.

	 Porém,	 insistimos	 que	 esta	 nova	 governança	 na	 qual	 a	 sociedade	 organizada	 assume	 o	

protagonismo	de	construir	uma	visão	de	 futuro	e	 ser	 sua	guardiã,	nos	parece	o	 único	caminho	para	

alavancarmos	com	maior	vigor	o	 reconhecimento	de	sermos	uma	sociedade	mais	 culta,	 justa,	 e	 com	

invejáveis	indicadores	de	boa	qualidade	de	vida.

	 Urge,	 portanto,	 construirmos	 planejamentos	 estratégicos	 e	marcos	 regulatórios	 que	 definam	

nossa	polıt́ica	municipal	de	resıd́uos	sólidos,	para	irmos	muito	além	do	estabelecido	no	plano	nacional	de	

resıd́uos	sólidos,	e	termos	como	guardião,	um	comitê	formado	pelas	mais	tradicionais	entidades	sociais	

de	nossa	comunidade,	sem	viés	ideológico	ou	polıt́ico-partidário.

Claudio	Tedeschi

Presidente	do	Fórum	Desenvolve	Londrina
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	 Dentre	os	vários	papéis	do	Fórum	Desenvolve	Londrina	alguns	dos	mais	importantes	são	os	de	

“propor,	 influenciar,	 promover	 e	 apoiar	 políticas	 e	 iniciativas	 públicas	 e	 privadas	 de	

desenvolvimento	sustentável”,	e	para		isto		é	necessário	que	a	entidade	esteja	sempre	atenta	a	temas	que	

influenciam	ou	que	terão	impacto	no	futuro	de	nosso	municıṕio.	

	 A	escolha	de	um	tema	para	ser	estudado	durante	o	ano	se	torna	relevante	para	que	este	papel	

possa	 ser	 cumprido	 e	 esta	 escolha	 está	 sempre	 baseada	 no	 conjunto	 de	 indicadores	 que	 são	

acompanhados	anualmente,	pois	os	mesmos	demonstram	aspectos	que	precisam	ser	melhorados	ou	que	

exigem	interferência	pública	ou	privada.

	 Desde	o	momento	da	fundação	do	Fórum	sempre	existiu	um	desejo	de	realizar	uma	pesquisa	de	

percepção	 junto	 à	população	do	municıṕio,	 isto	para	avaliar	os	vários	aspectos	contidos	na	“visão	de	

futuro”	formulada	para	cidade	de	Londrina.	 	Em	2012,	pela	primeira	vez	foi	possıv́el	a	sua	realização	

graças	 à	 uma	 metodologia	 confiável	 e	 a	 um	 processo	 natural	 de	 maturidade	 deste	 movimento	 de	

monitorar	 indicadores.	As	 informações	 levantadas	deram	origem	a	um	conjunto	de	“Indicadores	de	

Percepção”.

	 Um	indicador	que	chamou	a	atenção	dos	participantes	do	Fórum	foi	que	28%	dos	entrevistados	

avaliaram	a	Coleta	Seletiva	como	o	aspecto	mais	positivo	da	cidade.	

	 Este	tipo	de	indicador	tem	como	uma	de	suas	funções	verificar	como	os	dados	de	realidade	são	

percebidos	pelos	cidadãos.	A	partir	desta	informação	o	Fórum	precisa	questionar	os	dados,	avaliar	e	ouvir	

opiniões	diferentes,	e	utilizando-se	de	sua	metodologia,	colocar	“luz”	sobre	o	assunto.	Qual	seria	o	dado	de	

realidade?	A	coleta	seletiva	é	realmente	muito	boa?		Se	o	cidadão	separa	o	lixo	e	alguém	o	leva,	o	problema	

foi	 resolvido?	O	 lixo	 saiu	da	 frente	da	 sua	 residência	e	esta	 tudo	certo?	O	que	acontece	depois?	Não	

sabemos?	Não	é	problema	nosso?		Não	é	assim	que	pensamos:	o	futuro	de	nossa	cidade	sempre	será	

uma	responsabilidade	de	todos.

	 Logo,	a	escolha	não	poderia	ter	sido	mais	acertada,	depois	que	se	iniciou	o	estudo,	ouvindo	os	

vários	especialistas,	ficou	claro	que	temos	um	grande	desafio	para	enfrentar	de	forma	mais	abrangente	

este	tema.	A	coleta	é	um	aspecto	do	processo	e	que	em	alguns	casos	esta	bem	resolvida,	mas	mesmo	ela	

precisa	ser	melhorada,	além	das	questões	de	tratamento,	educação	ambiental,	reciclagem	e	destinação,	e	

neste	sentido	o	indicador	deu	origem	ao	estudo	“Resíduos	Sólidos".

	 O	próprio	municıṕio	tornou	público	o	problema	que	já	era	conhecido	por	aqueles	que	são	da	área	e	

vem	buscando		soluções	para		o	desafio,	inclusive	ouvindo	a	sociedade	e	especialistas	com	as	audiências	

públicas.

	 Acreditamos	que	o	Fórum	com	mais	este	trabalho	vem	cumprindo	seu	objetivo,	como	nos	estudos	

anteriores,	de	criar	um	ambiente	de	cooperação	e	debate,	oferecendo	à	sociedade	sugestões	de	polıt́icas	

públicas	e	de	ações	concretas	que	permitam	que	o	desenvolvimento	de	Londrina	seja	cada	vez	mais	

pujante	rumo	ao	seu	centenário	em	2034.
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	 Os	dados	e	estatıśticas	sobre	os	resıd́uos	sólidos	no	Brasil	ainda	são	muito	incipientes,	porém	

procuramos	juntar	alguns	que	nos	pareceram	mais	confiáveis.	

A	ABRELDE	-	Associação	Brasileira	de	Empresas	de	Limpeza	Pública	nos	apresenta	alguns	dados	

tais	como:

 • No	Brasil	foram	produzidos	em	2010	cerca	de	60,9	bilhões	de	toneladas	de	resıd́uos	sólidos	

urbanos,	sendo	que	54,2	milhões	de	toneladas	foram	recolhidas,	destes,	31	milhões	de	toneladas	oriundos	

da	construção	civil	e	reformas	e	228	mil	toneladas	de	resıd́uos	da	área	da	saúde.

 • Gastou-se	7,16	bilhões	de	reais	na	coleta	e	cerca	de	12,04	bilhões	na	limpeza	pública	(varrição,	

limpeza	e	manutenção	de	praças,	ruas	e	logradouros	públicos).	Já	em	2012	tivemos	a	produção	de	64	

milhões	de	toneladas,	estimando	que	24	milhões	de	toneladas	tiveram	destino	inadequado.	

 • A	cidade	de	São	Paulo	produz	cerca	de	19	mil	toneladas/dia	de	resıd́uos.

A	composição	média	do	lixo	em	Londrina	tem	a	seguinte	distribuição:

 • Orgânico	~	52%
 • Papel/Papelão	~	26%
 • Plástico	~	3%
 • Metais	~	2%

 • Vidro	~	2%
 • Outros	~	15%

O	destino	é	estimado	em:

 • Aterros	sanitários	=	53%
 • Aterros	controlados	=	23%
 • Compostagem/Reciclagem/Outros	=	2%

 • Lixões	=	2%

O	Brasil	é	grande	reciclador	de	latinhas	e	alumínio	(97%)	e	garrafas	pet	(55%).

O	lixo	produzido	por	habitante/dia	no	Brasil	foi	estimado	em	1,265	Kg	em	2009	e	1,382	Kg	em	

2010	(dados	do	estado	de	São	Paulo).

Estima-se	que	cerca	de	24%	do	lixo	produzido	está	estocado	em	lixões.

17



18

PERCENTUAIS	CARACTERÍSTICOS	DE	CADA	TIPO	NO	MUNDO

Orgânico:	48	-	64%																					Papel:	11	-	20%																																								

		

																																															Plástico:	5	-	9%																												Vidro:	3	-	11%																														

VARIAÇÃO	NA	COMPOSIÇÃO	DOS	RESÍDUOS	SÓLIDOS	DOMÉSTICOS	
EM	PERCENTUAL	NO	ESTADO	DE	SÃO	PAULO

13,4													16,7												16,8													29,2													25,9														17														29,6												14,4																		

1,5															2,7															3,1															3,8															4,3																	-																			3																	4,5

-																				-																			-																	1,9															4,3															7,5																	9																	12

		0,9															1,4															1,5															2,6															2,1															1,5															4,2															1,1

		1,7															2,2															2,2															7,8															4,2														3,25														5,3															3,2																	

	82,5														76																76														52,2													47,6														55														47,4													64,4

Tipos	de	material

Papel,	papelão

Têxtil

Vidro

Metais

Plástico

Orgânico

Ano

1927												1947													1965												1969												1972													1989													1990												1993

Outros:	3	-	14%

Metais:	2	-	4%																															Têxtil:	1	-	4%



19

O	TEMPO	DE	DECOMPOSIÇÃO	DE	ALGUNS	MATERIAIS

Papel
3	a	4	meses

Papelão
Mıńimo	6	meses

Pano
6	meses	a	um	ano

Filtro	de	cigarro
5	anos

Madeira	pintada
13	anos

Isopor
Cerca	de	80	anos

Garrafa	plástica
Mais	de	100	anos

Lata	de	alumínio
Mais	de	100	anos

Fralda	descartável
Cerca	de	450	anos

Lixo	radioativo
Cerca	de	250	mil	anos

Vidro
Cerca	de	1	milhão	de	anos

Pneu
Indefinido



COMPORTAMENTO	DO	CONSUMIDOR	QUANTO	AO	LIXO	ELÉTRICO/ELETRÔNICO

PRAGAS	DO	LIXO
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Destino	do	lixo	eletrônico

35%		guardam		

29%		doam

19%		vendem

10%		outros

07%		jogam	no	lixo

Fonte:	Relatório	Global	intelligence	Alliance.	2011

Mordida,	pulga	e	urina

Contaminação	dos	alimentos	
através	das	patas	e	do	corpo

Contaminação	dos	alimentos	
através	das	fezes,	patas	e	corpo

Picada	da	fêmea

Picada

Tifo,	peste	e	leptospirose

Febre	tifóide,	verminose
e	gastroenterite

Febre	tifóide,	giardıáse	e	outras
doenças	gastrointestinais

Dengue,	malária,	febre	amarela,
leishmaniose

Causa	muita	dor.	Em	crianças	e
idosos	pode	causar	alterações
respiratórias,	cardıácas,	coma	

e	morte

Animais																																														Modo	de	transmissão																															Doenças/Sintomas

Rato

Mosca	doméstica	

Barata	e	formiga

Mosquito

Escorpião

Referência:	www.pbh.gov.br

e	varejeira
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ALGUMAS	CARACTERÍSTICAS	E	NÚMEROS	ESTIMADOS	PARA	LONDRINA

 • Londrina	 coleta	 cerca	 de	 410	 toneladas/dia	 de	 lixo	 urbano	 sendo	 estimado	 em	 208	

toneladas/dia	o	lixo	orgânico.	

 • Através	da	coleta	seletiva	são	coletados	30	toneladas/dia.

A	legislação	criou	um	indicador	para	a	coleta	de	recicláveis	denominado:

 • A	média	nacional	é	estimada	em	2,15	Kg/habitante/ano.

 • O	ıńdice	atual	de	Londrina	é	21,6	Kg/habitante/ano.	Sendo	que	a	meta	estabelecida	em	lei	obriga	

até	2015	atingirmos	59	Kg/habitante/ano.

 • O	custo	da	coleta	em	Londrina	é	de	cerca	de	R$145,00	/domicıĺio/ano,	sendo	que	a	média	no	

Brasil	é	de	R$88,00	/domicıĺio/ano	e	a	internacional	R$480,17	/domicıĺio/ano.	

Os	custos	mensais	estimados	para	2013	pela	CMTU	são:

 • Cooperativas	=	R$800.000,00
 • Sacos	plásticos	=	R$100.000,00
 • Coleta	de	resıd́uos	=	R$1.100.00,00
 • Insumos	=	R$300.000,00

 • Operação	do	CTR	=	400.000,00

	 Tendo	Londrina	cerca	de	202.000	imóveis	construıd́os,	e	sendo	que	a	lei	municipal	8672/2001	

estabelece	como	taxa	máxima	do	lixo	20%	do	valor	do	IPTU,	Londrina	lançou	R$145	milhões	em	IPTU	

porem	arrecadou	R$115	milhões	o	que	resultou	numa	arrecadação	de	cerca	de	R$23	milhões	de	taxa	de	

lixo,	produzindo	déficit	de	cerca	de	R$7	milhões	neste	ano	de	2013.

APENAS	COMO	REFERÊNCIAS

 • São	Francisco,	na	Califórnia,	atingiu	cerca	de	85%	de	reaproveitamento	de	seus	resıd́uos	sólidos.

 • A	cidade	de	Barcelona	(modelo	em	gestão),	tem	como	metas	o	reaproveitamento	de	50%	dos	

resıd́uos	 domésticos	 e	 do	 pequeno	 comércio	 até	 2020,	 e	 70%	 dos	 resıd́uos	 da	 construção	 civil	 e	

demolições	também	até	2020.

 • Em	Daka,	capital	de	Bangladesh,	o	lixo	urbano	que	contem	cerca	de	85%	em	lixo	orgânico	é	todo	

compostado,	e	utilizado	como	adubo	na	agricultura	desde	2002.

Total:	R$2.700.000,00

Kg	(reciclado)

																																																																						Habitante/ano		

ÍNDICE	DE	
	=	

COLETA	SELETIVA
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PLANILHA	DA	SEQUÊNCIA	DAS	PRIMEIRAS	MEDIÇÕES	
EM	BALANÇA	DO	LIXO	RECOLHIDO	EM	LONDRINA

Observação:	a	variabilidade	diária	se	deve	,	entre	outros	fatores,	a	interrupção	da	coleta	em	domingos	e	feriados,	e	

absorção	de	água	em	dias	de	chuva.	

Data																													Total																														Rejeito	Cooperativas																						Domicialiar

Fonte:	CMTU
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SOLUÇÕES	E	
CAUSAS	APONTADAS





PROPOSTA	DE	SOLUÇO� ES	AOS	PROBLEMAS	
RELATIVOS	AOS	RESI�DUOS	URBANOS	EM	LONDRINA

1.	ESTRUTURA

•	 Estruturar	 pontos	 para	 descarte	 espontâneo	 de	 'resıd́uos'	 de	maior	 volume	 Ex:	 (sofás,	 geladeiras,	

entulhos,	madeiras	etc.);		

•	Implantar	Central	de	Escambo,	para	que	o	cidadão	possa	“descartar”,	móveis/eletros/entre	outros,	os	

quais	possam	ser	reformados	e	posteriormente	serem	doados;	

•	Implantar	"Ecopontos"	por	região	e	outras	unidades	de	destinações	finais	a	exemplo	da		Kurica;

•	Implantar	coleta	e	tratamento	de	chorume;

•	Instalar	aterro	industrial	para	facilitar	e	atrair	a	vinda	de	novas	indústrias	para	a	cidade	de	Londrina;

•	Criar	centrais	de	coleta	de	lixo	orgânico	e/ou	composteiras	públicas	nos	bairros	onde	o	cidadão	possa	

jogar	o	lixo	orgânico	acopladas	à	geração	de	energia	e	produção	de	adubo.

2.	PLANEJAMENTO

•	Realizar	 um	planejamento	 detalhado	que	 possa	 integrar	 os	 serviços	 e	 os	 cidadãos,	 visando	buscar	

melhores	resultados	e	uma	cidade	mais	limpa;

•	Estabelecer	um	planejamento	estratégico	com	metas	e	marco	regulatório	bem	definido;

•	Discutir	com	os	municıṕios	vizinhos	a	questão	dos	resıd́uos,	envolvendo-os	no	planejamento	das	ações	

enquanto	polıt́ica	pública;		

•	A	CMTU	deveria	 convocar	um	colegiado,	 composto	por	especialistas	para	debater	o	 tema	Resıd́uos	

Urbanos,	com	objetivo	de	definir	um	modelo	de	gestão	para	a	cidade	de	Londrina;

•	Definir	pontos	de	coleta	nos	bairros,	com	estrutura	mıńima	de	recepção,	controle	e	organização.

3.	COMUNICAÇÃO

•	Promover	campanhas	educativas	por	meio	de	cartilhas	para	esclarecer	a	população	sobre:	a	legislação	

ambiental,	responsabilidades;	como	fazer	a	separação	do	lixo	doméstico,	descarte	de	outros	resıd́uos,	

entre	outros;
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•	 Realizar	 campanhas	 permanentes	 de	 esclarecimento	 (geradores,	 caçambeiros)	 sobre	 separação	 e	

destino	dos	resıd́uos;

•	Envolver	a	mıd́ia,	entidades	e	empresas	em	campanhas	de	conscientização	em	relação	aos	resıd́uos;	para	

estimular	a	reciclagem	e	apoiar	catadores	e	suas	cooperativas.

4.	LOGÍSTICA	REVERSA	

•	Implementar	polıt́ica	pública	sobre	logıśtica	reversa:	consumidor	–	comércio	–	fabricante	–	importador;

•	Exigir	a	implantação	de	programas	de	logıśtica	reversa	pelas	empresas	que	atuam	no	municıṕio;	

•	Fortalecer	o	conceito	da	“logıś tica	reversa”	de	forma	educativa;

•	 Fomentar	 o	 associativismo	entre	 grandes	 e	médios	 geradores	para	 organizar	 sistemas	de	 logıśtica	

reversa	de	seus	produtos.

5.	POTENCIAL	ECONÔMICO

•	Desenvolver	projetos	para	o	aproveitamento	de	resıd́uos	em	parcerias	Público-Privado,	beneficiando	a	

população	carente;

•	Fomentar	o	uso	de	tecnologias	que	proporcione	retorno	financeiro	com	a	criação	de	produtos	a	partir	da	

reciclagem;

•	Incentivar	a	criação/instalação	de	empresas	a	partir	das	oportunidades	criadas	com	a	PNRS;

•	Criar	uma	entidade	de	classe	envolvendo	as	empresas	com	foco	ambiental;

•	Implantar	processo	de	geração	de	energia	e/ou	compostagem	a	partir	do	lixo	orgânico.

6.	CONCEITO	E	CULTURA

•	Difundir	a	cultura	da	separação	de	resıd́uos	em	todos	os	ambientes	(órgãos	públicos,	local	de	trabalho,	

escolas,	residências),	visando	formar	o	Eco-Cidadão;

•	Promover	debates	públicos	e	divulgação	de	informações	sobre	consumo	consciente;

•	Promover	a	conscientização	da	população	sobre	o	destino	dos	produtos	eletro-eletrônicos.
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7.	INVESTIMENTO	E	INCENTIVO

•	 Promover	 incentivos	 ao	 cidadão	 que	 adota	 ações	 adequadas	 à	 preservação	 ambiental	 (separação,	

compostagem,	descarte	no	ponto	verde,	etc.);

•	Reduzir	a	carga	tributária	(bonificar)	de	empresas	com	certificação	ambiental,	inovadoras	em	práticas	

ambientalmente	corretas;

•	 Implantar	 incentivos	 fiscais	 para	 empreendimentos	 sustentáveis,	 ou	 seja,	 para	 aqueles	 que	

comprovadamente	 utilizam	 aproveitamento	 correto	 dos	 recursos	 naturais	 e	 adequada	

destinação/reaproveitamento	dos	resıd́uos	gerados;

•	Atribuir	incentivos	fiscais	para	produtos	fabricados	a	partir	da	reciclagem,	que	reutilizam	resıd́uos.

8.	COOPERATIVAS	E	CATADORES

•	 Estabelecer	 parcerias	 e	 incentivos	 para	 a	 profissionalização	 das	 cooperativas	 visando	 eficiência	 e	

qualidade	do	trabalho	prestado	pelos	catadores/recicladores;

•	Definir	marco	regulatório	na	organização	e	melhoria	da	infraestrutura	das	cooperativas	(máquinas,	

equipamentos,	etc.)	para	sua	autossuficiência;

•	Promover	programa	de	capacitação	gerencial	para	os	dirigentes	das	cooperativas,	bem	como	para	que	os	

catadores	possam	atuar	como	agentes	ambientais.

9.	INTEGRAÇÃO

•	Articular	em	Rede	todos	os	setores,	públicos	e	privados,	da	cadeia	de	resıd́uos	sólidos;	

•	Integrar	as	ações	da	SEMA	e	CMTU	em	relação	à	definição	de	polıt́icas	e	fiscalização	dos	resıd́uos,	com	

ênfase	na	educação;

•	Unificar	a	gestão	de	resıd́uos	em	uma	única	Secretaria	(coleta,	varrição,	poda,	tratamento,	etc.);

•	Difundir	a	possibilidade	de	parcerias	universidade-empresa	e	os	benefıćios	fiscais	pela	Lei	de	Inovação	

no	desenvolvimento	de	novas	tecnologias;

•	Envolver	e	comprometer	 lideranças	empresariais	para	darem	exemplo	com	soluções	na	gestão	dos	

resıd́uos	gerados;

•	Articular	instituições	religiosas	e	demais	entidades	na	educação	e	orientação	das	pessoas.
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10.	GESTÃO

•	Desenvolver	um	Plano	Diretor	de	gestão	integrada	de	resıd́uos	urbanos/metropolitanos;

•	Debater	com	a	sociedade	as	soluções	técnicas	e	operacionais	de	coleta,	com	o	objetivo	de	promover	

ideias	inovadoras	para	a	gestão	dos	resıd́uos;

•	 Criar	 núcleo	 técnico	 capacitado,	 com	 profissionais	 habilitados	 para	 fundamentar	 tecnicamente	 as	

polıt́icas	de	gestão	de	resıd́uos;

•	 Integrar/capacitar	 os	 agentes	 de	 dengue	 para	 atuarem	 com	 educação	 ambiental	 auxiliando	 na	

conscientização	da	população	em	relação	aos	resıd́uos;

•	Criar/retomar	o	mutirão	da	limpeza,	onde	poder	público	e	população	possam	recolher	os	resıd́uos	nos	

bairros;

•	Promover	polıt́ ica	pública	de	estıḿulo	ao	cooperativismo	em	consonância	com	a	polıt́ica	nacional	de	
resıd́uos	sólidos.

11.	DADOS	E	INFORMAÇÕES

•	 Desenvolver	 um	 banco	 de	 dados	 com	 cadastro	 de	 todos	 os	 grandes	 geradores	 de	 resıd́uos	 nos	

municıṕios	da	região;

•	 Implantar	 um	 sistema	 integrado	 de	 informação	 sobre	 resı́duos	 sólidos	 de	 Londrina	 e	 região	

metropolitana.

12.	POLÍTICAS	PÚBLICAS

•	Promover	polıt́icas	públicas	de	incentivo	ao	tratamento	e	reciclagem	de	resıd́uos	com	uso	de	tecnologias	

e	inovações;

•	Incentivar	a	criação/atração	de	empresas	inovadoras	em	reciclagem;

•	Implantar	uma	central	de	moveis	e	objetos	usados	para	diminuir	os	resıd́uos,	destinando	os	produtos	

recuperados	às	instituições	e	população	carente;	

•	Implementar	polıt́icas	públicas	de	apoio	ao	desenvolvimento	de	inovações	tecnológicas	para	tratamento	

de	resıd́uos;

•	Promover	a	organização	de	consórcios	regionais	de	gestão	de	resıd́uos;
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•	Destinar	recursos	obtidos	com	taxas	e	multas	para	a	melhoria	da	estrutura	de	fiscalização	do	processo	

de	gestão	de	resıd́uos	da	construção	civil;

•	Instituir	definitivamente	a	separação	na	origem	com	responsabilização	do	gerador,	incluindo	o	cidadão;

•	Instituir	o	conceito	de	metrópole	sustentável	como	polıt́ica	pública	para	resultados	efetivos,	como	o	

programa	“Ecometrópole”.

13.	FISCALIZAÇÃO

•	Fiscalizar,	ativa	e	permanentemente	o	cumprimento	da	legislação	de	destinação	de	resıd́uos	e	crimes	

ambientais	em	todos	os	nıv́eis;

•	Adotar	maior	rigor	na	fiscalização	da	aplicação	de	leis/decretos	ambientais;

•	 Exigir	 da	 rede	 municipal	 de	 ensino	 a	 aplicação	 da	 polı́tica	 de	 Educação	 Ambiental	 sendo	

supervisionada/aprovada	por	especialistas;

•	Realizar	fiscalização	e	incentivo	para	separação	adequada	de	entulho	da	construção	civil.

14.	EDUCAÇÃO	AMBIENTAL

•	Massificar	programas	de	educação	ambiental	que	abordem	o	tema	de	forma	integrada	e	sistêmica;	

•	Promover	educação	ambiental	nas	escolas	de	Educação	Básica	de	forma	permanente;

•	Envolver	crianças	e	adolescentes	em	campanhas	sobre	educação	ambiental	subsidiadas	em	materiais	

com	linguagens	atrativas,	tais	como:	gibis,	jogos,	cartilhas,	etc.;	

•	Promover	a	educação	da	sociedade	para	o	consumo	consciente	e	a	logıśtica	reversa.

15.	PESQUISA,	DESENVOLVIMENTO	&	INOVAÇÃO

•	Desenvolver	inovações	tecnológicas	por	meio	de	um	centro	ou	rede	de	pesquisas,	com	o	objetivo	de	

solucionar	problemas	de	manejo,	reciclagem	e	reutilização	de	resıd́uos,	inclusive	da	construção	civil;

•	Desenvolver	tecnologias	adequadas	à	agregação	de	valor	aos	resıd́uos;

•	Articular	 o	 setor	 acadêmico	 e	 as	 empresas	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 equipamentos	 e	 processos	

adequados	à	reciclagem,	considerando	editais	públicos,	como	da	FINEP;
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•	 Estabelecer	 polıt́icas	 públicas	 (editais)	 para	 financiamento	 de	 pesquisas	 sobre	 resıd́uos	 quıḿicos	

(medicamentos,	agroquıḿicos,	etc.);

•	Realizar	estudos	de	viabilidade	técnica	e	econômica	de	soluções	aplicadas	em	outros	locais	(Brasil	e	

exterior).

16.	LOGÍSTICA	DE	PROCESSO

•	Implantar	lixeiras	pela	cidade	de	forma	planejada	e	com	funcionalidade;

•	Integrar	às	polıt́icas	soluções	de	maior	amplitude,	envolvendo	todos	os	atores	da	cadeia,	desde	a	origem	

até	o	destino	dos	resıd́uos;

•	Organizar	consórcios	intermunicipais,	planejando	os	serviços	públicos	de	limpeza	por	região/bairros;

•	Reestruturar	adequadamente	ecopontos,	fazendo	a	logıśtica	reversa	ser	cumprida,	responsabilizando	o	

consumidor	pela	entrega;

•	Organizar	os	caçambeiros	para	que	criem	mecanismos	para	melhor	separação	do	resıd́uo	por	parte	do	

gerador.	Ex:	caçambas	com	divisões:	gesso,	madeira,	entulho,	etc;

•	Implantar	processo	de	separação	do	resıd́uo	na	origem	e	coleta	seletiva;

17.	PARTICIPAÇÃO	DA	SOCIEDADE

•	Debater	com	a	sociedade	organizada	um	plano	de	resıd́uos	(lixo	zero)	de	acordo	com	a	legislação	e	

melhores	praticas	antes	de	o	poder	público	definir	um	horizonte	temporal	de	solução;

•	 Promover	mecanismos	 para	 que	 os	 cidadãos	 possam	 ser	 fiscais	 voluntários	 no	 cumprimento	 das	

exigências	legais;

•	Mobilizar	a	comunidade	para	cobrar	dos	governantes	soluções	com	base	técnica	para	o	lixo.

18.	LEGISLAÇÃO

•	Construção	de	marcos	regulatórios	para	que	se	siga	uma	solução	definitiva	"de	futuro".
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1.	ESTRUTURA

•	 Infraestrutura	 inadequada	 para	 a	 população	 e	 as	 empresas	 (desde	 lixeiras	 até	 aterro	 sanitário	 e	

industrial)	 para	 descartar/depositar	 resıd́uos	 da	 construção	 civil,	 setor	 eletrônico,	 entulho,	 móveis,	

gesso,	tintas;	

•	 Ausência	 de	 estrutura	 para	 a	 coleta	 seletiva	 das	 cooperativas	 de	 reciclagem	 (barracões,	 EPI,	

equipamentos...)	e	operação	de	empresas	de	porte	na	reciclagem	de	resıd́uos	sólidos;

•	Inexistência	de	tratamento	para	resıd́uos	industriais	em	Londrina,	obrigando	os	geradores	a	exportar	

para	outras	regiões;

•	Ausência	de	um	sistema	de	informações	confiáveis	sobre	resıd́uos	que	permita	tomada	de	decisão	e	

planejamento	adequados;

•	Inexistência	de	descartes	setoriais	(regionais)	controlados.

2.	PLANEJAMENTO

•	Ausência	de	planejamento	integrado	e	sistêmico	de	gestão	de	resıd́uos	-	plano	diretor,	abordando	toda	a	

cadeia	e	considerando	o	reaproveitamento;	

•	Decisões	polıt́icas	sem	base	em	estudos	técnicos,	planejamento	e	visão	de	longo	prazo;	

•	 Ações	 do	 poder	 público	 (SEMA	 e	 CMTU)	 são	 paliativas	 e	 pontuais,	 sem	 plano	 de	 comunicação,	

mobilização	e	fiscalização;

•	Faltam	planos	de	gerenciamento	de	resıd́uos	doméstico,	industrial,	de	empresas	comerciais	e	de	saúde.

3.	COMUNICAÇÃO

•	Faltam	informações	ao	consumidor	sobre	responsabilidade	no	descarte	de	resıd́uos	sólidos;

•	A	população	desconhece	a	legislação	e	a	importância	da	questão	ambiental;	

•	 Faltam campanhas, consistentes e permanentes para conscientizar sobre descarte, separação e coleta 

seletiva de resíduos.

PROBLEMAS	(CAUSAS)	RELACIONADOS	AOS	
RESI�DUOS	URBANOS	EM	LONDRINA-PR
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4.	LOGÍSTICA	REVERSA

•	Legislação	burocrática	sobre	logıśtica	reversa	(indústria	->	revenda	->	consumidor	->	revenda	->	

indústria);	gerando	inúmeros	entraves,	fazendo	com	que	apenas	algumas	indústrias	cumpram	a	lei;	

•	O	sistema	de	logıśtica	reversa	encontra-se	desorganizado,	sem	regulamentação	e	distante	de	uma	

adequada	implementação;

•	Faltam	polıt́icas	públicas	e	financiamento	para	estruturação	de	canais	de	logıśtica	reversa;

•	Ausência	de	interação	(associativismo)	entre	grandes	e	médios	geradores	para	organizar	sistemas	de	

logıśtica	reversa	de	seus	produtos.

5.	POTENCIAL	ECONÔMICO

•	Baixo	ıńdice	de	reciclagem	dos	resıd́uos,	apenas	5%	é	separado	para	comercialização;

•	Desconhecimento	e	desvalorização	do	potencial	-	por	parte	da	população,	empresas	e	poder	público	-	

em	relação	à	riqueza	que	os	resıd́uos	podem	gerar;

•	Falta	agregar	valor	aos	resıd́uos	recicláveis	desde	separação	domiciliar,	transporte	e	uso	final	dos	

materiais	produzidos	com	resıd́uos;

•	As	prefeituras	não	estimulam	a	sociedade	para	a	separação	correta,	consequentemente	não	estão	

preparados	para	ganhar	dinheiro	com	os	resıd́uos;

-	Desperdıćio	do	potencial	energético	do	lixo	orgânico,	e	de	seu	uso	agrıćola.

6.	CULTURA

•	Cidadão	sem	consciência	e	consumidor	sem	informações	sobre	responsabilidades	para	o	descarte	de	

resıd́uos	sólidos;

•	Não	há	responsabilização,	consciência	e	participação	do	cidadão	no	destino	dos	resıd́uos	gerados	por	

ele;	

•	Evidencia-se	uma	sociedade	com	uma	cultura	consumista	e	poluidora;	

•	Falta	cultura	de	gestão	compartilhada	para	alavancar	programas	junto	a	organismos	não	

governamentais.
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7.	INVESTIMENTO	E	INCENTIVO

•	Ausência	de	incentivo	público	às	empresas	que	trabalham	corretamente	para	o	tratamento	e	

destinação	do	resıd́uos;

•	Faltam	incentivos	públicos	e	privados	para	coleta	e	reciclagem	dos	resıd́uos;

•	Não	existem	incentivos	e	investimentos	para	o	desenvolvimento	tecnológico	no	tratamento	e	uso	de	

resıd́uos;

8.	COOPERATIVAS	E	CATADORES

•	Falta	de	estrutura	das	cooperativas	e	problemas	graves	de	gestão	por	ausência	de	capacitação	

profissional	dos	coletores/recicladores	de	resıd́uos;

•	A	falta	de	diálogo	entre	o	poder	público	e	as	cooperativas	impede	a	formalização	e	contratualização,	

limitando	o	acesso	às	polıt́icas	públicas	e	recursos,	as	quais	provocam	falhas	na	prestação	do	serviço	à	

população;

•	Falta	de	fiscalização	no	uso	de	equipamentos	e	EPI's	adequados,	embora	previsto	em	lei	(Lei	8.666	e	

11.445/2007);

•	Não	há	polıt́ica	pública	para	atender	adequadamente	os	catadores;

•	A	coleta	seletiva	atual	é	desumana	e	ineficiente.

9.	INTEGRAÇÃO

•	O	processo	de	gestão	de	resıd́uos	e	serviços	públicos	normalmente	não	é	integrado	no	municıṕio	e	

com	os	demais	da	região;

•	Ausência	de	integração	entre	órgão	públicos	do	governo	municipal	e	destes	com	os	do	governo	

estadual;		

•	Falta	integração	do	poder	publico	com	entidades	para	promover	a	“Cidade	Limpa”;

•	Os	vários	serviços	ligados	a	CMTU	(varrição,	capina,	coleta	de	lixo,	etc.)	não	são	integrados	o	que	

prejudica	a	questão	dos	resıd́uos;
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10.	GESTÃO

•	Falta	aplicação	da	polıt́ica	nacional	de	gestão	de	resıd́uos;

•	 Falta	 de	 logıśtica	 para	 completar	 o	 ciclo	 desde	 a	 coleta	 até	 a	 destinação	 dos	 resıd́uos	 separados	

(orgânicos,	de	construção,	verde,	entre	outros);

•	 Deficiência	 no	 processo	 de	 gestão	 e	 operação	 de	 aterros,	 a	 CTR	 está	 sendo	 utilizada	 como	 aterro	

sanitário;

•	Falta	mecanismo	de	cobrança	por	parte	do	municıṕio	para	que	a	separação	do	lixo	seja	feita	na	origem	e	

incentivo	para	fazer	compostagem	nos	domicıĺios;		

•	Falta	de	tratamento	isonômico	às	Cooperativas	de	Recicladores	por	parte	da	Prefeitura.	

11.	LEGISLAÇÃO

•	Legislação	confusa	com	sobreposição/conflitos	de	normas	nos	nıv́eis	federal,	estadual	e	municipal;	

•	O	órgão	principal	que	determina	normas	e	critérios	para	os	resıd́uos	(IAP)	sofre	muita	influencia	polıt́ica	

partidária,	bem	como	não	tem	estrutura	suficiente;

•	Falta	de	legislação	e	de	polıt́icas	públicas	para	a	implementação	de	logıśtica	reversa.

12.	POLÍTICAS	PÚBLICAS

•	A	SEMA	não	assumiu	a	elaboração	da	polıt́ica	ambiental	do	municıṕio;

•	Ausência	de	polıt́icas	públicas	discutidas	com	os	atores	que	conhecem	e	aqueles	que	fazem	parte	do	

problema,	caso	da	separação	e	coleta	seletiva;

•	Incipiência	das	polıt́icas	públicas	de	inclusão	social	dos	catadores	por	meio	de	cooperativas;

•	Falta	de	soluções	técnicas	e	de	logıśtica	para	os	pequenos	geradores	de	resıd́uos	de	Londrina.

13.	FISCALIZAÇÃO

•	Faltam	monitoramento	e	fiscalização	dos	descartes	de	resıd́uos	sólidos,	nas	empresas	de	caçamba,	e	

"ecopontos";

•	Falta	de	estrutura	material	e	de	pessoal	para	a	fiscalização	da	legislação	vigente	na	gestão	de	resıd́uos,	

especialmente	da	construção	civil;

•	A	falta	de	leis	e	de	fiscalização	de	empresas	que	aproveitam	resıd́uos	mantém	um	ciclo	vicioso.
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14.	EDUCAÇÃO	AMBIENTAL.

•	Deficiência	no	sistema	de	educação	ambiental	-	para	separação	dos	resıd́uos	-	para	que	o	sistema	de	

gestão	de	resıd́uos	funcione;

•	O	cidadão	desconhece:	os	resıd́uos	e	o	seu	ciclo	completo	até	a	destinação	final,	o	valor	conferido,	como	

separar	e	suas	consequências	ao	meio	ambiente;

•	A	educação	ambiental	não	ocorre	de	forma	permanente	nas	Escolas	de	Educação	Básica,	por	não	ser	uma	

disciplina	obrigatória	da	matriz;	

•	As	pessoas	realizam	despejos	irregulares	de	resıd́uos	em	praças,	espaços	públicos	e	fundos	de	vale.

15.	PESQUISA,	DESENVOLVIMENTO	&	INOVAÇÃO

•	Necessidade	 de	 desenvolver	 inovações	 para	 transformar	 resıd́uos,	 como	 o	 da	 construção	 civil,	 em	

produtos	com	valor	econômico;

•	Desconhecimento	generalizado	sobre	tecnologias	economicamente	viáveis	para	reciclagem;	

•	Há	poucos	estudos	cientıf́icos	sobre	contaminantes	e	resıd́uos	quıḿicos	especıf́icos	(medicamentos,	

agroquıḿica,	cigarros,	cemitérios	etc.);	

•	Falta	tecnologia	adequada	para	tratamento	de	chorume.

16.	LOGÍSTICA	DE	PROCESSO

•	 Falta	 de	 planejamento	 do	 poder	 público	 e	 de	 gerenciamento	 de	 estruturas	 do	 municı́pio	 para	

recebimento,	tratamento	e	destino	de	resıd́uos;

•	Os	resıd́uos	da	construção	civil	não	são	segregados	na	origem	pelo	gerador;

•	Falta	coleta	seletiva	de	material	orgânico.

17.	PASSIVO	AMBIENTAL

•	O	sistema	atual	do	aterro	sanitário	está	obsoleto	gerando	alto	passivo	ambiental	derivado	da	geração	e	

do	acúmulo	de	chorume	nos	“lixões”,	poluidores	invisıv́eis	dos		recursos	hıd́ricos;

•	Passivo	ambiental	gerado	pela	falta	de	tratamento	adequado	dos	resıd́uos	sólidos;
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•	O	aproveitamento	do	resıd́uo	sólido	no	processo	de	reciclagem	é	insuficiente	e	inadequado,	tais	como:	

plásticos,	embalagens	com	alumıńio	e	sacolas	plásticas;	sem	valor	econômico	são	enterradas.

18.	DADOS	E	INFORMAÇÕES

•	Falta	de	dados	para	a	boa	intervenção	e	planejamento;

•	Falta	dados	confiáveis,	"base"	de	bons	projetos.
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PROMOTORA	-	SOLANGE	NOVAES	DA	SILVA	VICENTIN

SECRETÁRIO	DO	MEIO	AMBIENTE	-	CLEUBER	MORAES	BRITO

PRESIDENTE	DA	CMTU	-	CARLOS	ALBERTO	LOPES	GEIRINHAS

ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RESÍDUOS 
S SÓLIDO

Na	Natureza	nada	se	cria,	nada	se	perde,	tudo	se	transforma.	Lavoisier

Reduzir Reutilizar  Reciclar

DESTAQUES	
EM	PALESTRAS







O	MARCO	LEGAL
ATUAÇA�O	DO	MINISTERIO	PU� BLICO	NA	DEFESA	DO	MEIO	AMBIENTE	DE	LONDRINA

CLASSIFICAÇÃO	DOS	RESÍDUOS

	 A	classificação	dos	resıd́uos	sólidos,	é	dada	pela	ABNT,	NBR	10004-2004,	segundo	propriedades	

fıśicas,	quıḿicas	ou	infectocontagiosas.

	 •	Resíduos	de	classe	I:	considerados	perigosos,	dentre	eles,	boa	parte	dos	resıd́uos	hospitalares	e	

os	nucleares,	 aqueles	que	 requerem	cuidados	especiais	 em	qualquer	das	 fases	de	 coleta,	 transporte,	

destinação	e	disposição	finais,	para	que	desta	forma	sejam	evitados	maiores	danos	ao	meio	ambiente	e	à	

população.	

	 •	Os	resíduos	de	classe	II:	conhecidos	como	não	inertes,	são	os	resıd́uos	que	não	apresentam	

periculosidade,	 porém	 não	 são	 inertes,	 podem	 ter	 propriedades	 tais	 como	 combustibilidade,	

biodegradabilidade	ou	solubilidade	em	água.	São	basicamente	os	resıd́uos	com	as	caracterıśticas	do	lixo	

doméstico.	

	 •	Os	resíduos	de	classe	III:	são	inertes,	ou	seja,	são	aqueles	que,	ao	serem	submetidos	aos	testes	de	

solubilização	 (NBR-10.007	 da	 ABNT),	 não	 tem	 nenhum	 de	 seus	 constituintes	 solubilizados	 em	

concentrações	superiores	aos	padrões	de	potabilidade	da	água,	significando	 	que	a	água	permanecerá	

potável	quando	em	contato	com	o	resıd́uo.	

LEGISLAÇÃO	FEDERAL

	 •	Lei	da	Polıt́ica	Nacional	de	Resıd́uos	Sólidos	-	Lei	Federal	nº	12.305/2010	

DESTINAÇÃO	FINAL

	 Destinação	final	ambientalmente	adequada:	destinação	de	resıd́uos	que	inclui	a	reutilização,	a	

reciclagem,	a	compostagem,	a	recuperação	e	o	aproveitamento	energético,	entre	elas	a	disposição	final,	de	

modo	a	evitar	danos	ou	 riscos	 à	 saúde	pública	e	 à	 segurança	e	 a	minimizar	os	 impactos	ambientais	

adversos.	

REJEITOS

	 Resıd́uos	sólidos	que,	depois	de	esgotadas	todas	as	possibilidades	de	tratamento	e	recuperação	

por	processos	tecnológicos	disponıv́eis	e	economicamente	viáveis,	não	apresentem	outra	possibilidade	

que	não	a	disposição	final	ambientalmente	adequada.	
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GERADORES

	 Geradores	de	resíduos	sólidos:	pessoas	fıśicas	ou	jurıd́icas,	de	direito	público	ou	privado,	que	

geram	resıd́uos	sólidos	por	meio	de	suas	atividades,	nelas	incluıd́o	o	consumo.

RECICLAGEM

	 Processo	de	transformação	dos	resıd́uos	sólidos	que	envolve	a	alteração	de	suas	propriedades	

fıśicas,	fıśico-quıḿicas	ou	biológicas,	com	vistas	à	transformação	em	insumos	ou	novos	produtos.

LEGISLAÇÃO	MUNICIPAL

	 •	Resolução	de	nº	11,	de	04	de	dezembro	de	2006,	do	Conselho	Municipal	Ambiente	de	Londrina,	e	

Programa	“Londrina	Recicla”,	instituıd́o	através	do	Decreto	Municipal		nº		829,		de	8	de	outubro	de	2009,	

“todos	 os	 geradores,	 inclusive	 os	 residenciais,	 comerciais	 e	 industriais	 do	Municıṕio	 de	 Londrina,	 a	

obrigatoriedade	 de	 separar	 os	 materiais	 recicláveis	 dos	 demais	 resıd́uos”;	 fazendo,	 desta	 feita,	 	 a	

respectiva	segregação,		desde	a	sua	origem.

	 •	 No	 Decreto	 Municipal	 nº	 769,	 de	 23	 de	 setembro	 de	 2009,	 (Programa	 Municipal	 de	

Gerenciamento	de	Resıd́uos	Sólidos	Orgânicos	e	Rejeitos	de	Responsabilidade	Pública	e	Privada),	está	

explicitado	a	responsabilização	do	Municıṕio	no	tocante	a	coleta	dos	resıd́uos	sólidos	orgânicos	e	rejeitos	

produzidos	pelos	geradores	domésticos.

GERADORES	COMERCIAIS	OU	GRANDES	GERADORES

	 Os	geradores	comerciais	ou	grandes	geradores	são	integralmente	responsáveis	pelos	resıd́uos	

orgânicos	e	rejeitos	decorrentes	das	suas	atividades,	devendo	suportar	todos	os	ônus	decorrentes	da	

segregação,	coleta/transporte,	compostagem	e	destinação	final	adequada,	não	podendo,	sob	qualquer	

forma,	transferi-los	à	coletividade.

LOGÍSTICA	REVERSA

	 •	Lei	Estadual	12.493/99,	regulamentada	através	do	Decreto	Estadual	6674/2002.

	 •	Lei	da	Polıt́ica	Nacional	de	Resıd́uos	Sólidos	–	Lei	Federal	nº	12.305,	de	2	de	agosto	de	2010;		no	

art.	 33,	 obrigação	 de	 estruturar	 e	 implementar	 sistemas	 de	 logıśtica	 reversa,	mediante	 retorno	 dos	

produtos	após	o	uso	pelo	consumidor,	de	forma	independente	do	serviço	público	de	limpeza	urbana	e	de	

manejo	dos	resıd́uos	sólidos,	aos	fabricantes,	importadores,	distribuidores	e	comerciantes.
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RESÍDUOS	DA	CONSTRUÇÃO	CIVIL

	 •	DECRETO	Nº	768,	DE	23	DE	SETEMBRO	DE	2009	–	publicado	no	Jornal	Oficial	nº	1139,	de	29	de	

setembro	de	2009.

	 •	 SU� MULA:	 Institui	 o	 Plano	 Integrado	de	Gerenciamento	de	Resıd́uos	 da	Construção	 Civil	 no	

Municıṕio	de	Londrina-	PR,	disciplina	os	transportadores	de	resıd́uos	em	geral	e	dá	outras	providências.

RESOLUÇÃO	CONAMA	307/2002

	 •	Os	resıd́uos	da	construção	civil	não	poderão	ser	dispostos	em	aterros	de	resıd́uos	domiciliares,	

em	áreas	de	"bota	fora",	em	encostas,	corpos	d`água,	lotes	vagos	e	em	áreas	protegidas	por	Lei.	

										

	 •	 No	 prazo	 máximo	 de	 dezoito	 meses	 os	 Municıṕios	 e	 o	 Distrito	 Federal	 deverão	 cessar	 a	

disposição	de	resıd́uos	de	construção	civil	em	aterros	de	resıd́uos	domiciliares	e	em	áreas	de	"bota	fora".

PNEUS

	 Os	 pneus	 inservıv́eis	 também	 têm	 destinação	 prevista	 através	 da	 Resolução	 CONAMA	 nº	

258/1999,	e	são	proibidos	de	destinação	em	aterros	sanitários.

RESÍDUOS	DO	SERVIÇO	DA	SAÚDE

	 Os	resıd́uos	do	serviço	de	saúde	são	disciplinados	pela	Resolução	CONAMA	283/2001	e	Resolução	

RDC	da	ANVISA	(Agência	Nacional	de	Vigilância	Sanitária)	nº	306/2004,	e	devem	ser	classificados	e	

enviados	 para	 tratamento	 especıf́ico	 ou	Aterro	 Industrial,	 e	 somente	 os	 resıd́uos	 classificados	 como	

comuns	(inertes),	são	enviados	a	aterros	sanitários.

COBRANÇA	DA	COLETA	DE	LIXO	EM	LONDRINA

	 •	O	Código	Tributário	Municipal	–	Lei	Municipal	nº	2857,	de	23-12-1977,	que	dispõe	no	Capıt́ulo	

IV:	

	 •	 Art.	 113.	 Os	 serviços	 decorrentes	 da	 utilização	 de	 coleta	 de	 lixo,	 especıf́icos	 e	 divisıv́eis,	

prestados	ao	contribuinte,	ou	postos	à	sua	disposição,	compreendem	a	coleta	e	remoção	de	lixo	domiciliar.

TAXA	DE	COLETA

	 •	Art.	115.	O	serviço	compreendido	no	artigo	113	será	devido	em	função	da	área	edificada	e	da	

utilização	do	imóvel,	e	devido	anualmente...

41



RESPONSABILIDADE

	 A	 contratação	 de	 serviços	 de	 coleta,	 armazenamento,	 transporte,	 transbordo,	 tratamento	 ou	

destinação	final	de	resıd́uos	sólidos,	ou	de	disposição	final	de	rejeitos,	não	isenta	as	pessoas	fıśicas	ou	

jurı́dicas	 referidas	 no	 art.	 20	 da	 responsabilidade	 por	 danos	 que	 vierem	 a	 ser	 provocados	 pelo	

gerenciamento	inadequado	dos	respectivos	resıd́uos	ou	rejeitos.	

LOGÍSTICA	REVERSA

	

	 •	Art.	33.	 	 São	obrigados	a	estruturar	e	 implementar	 sistemas	de	 logıśtica	 reversa,	mediante	

retorno	dos	produtos	após	o	uso	pelo	consumidor,	de	forma	independente	do	serviço	público	de	limpeza	

urbana	e	de	manejo	dos	resıd́uos	sólidos,	os	fabricantes,	importadores,	distribuidores	e	comerciantes	de:	

	 I	-	Agrotóxicos,	seus	resíduos	e	embalagens,	assim	como	outros	produtos	cuja	embalagem,	após	o	uso,	

constitua	resíduo	perigoso,	observadas	as	regras	de	gerenciamento	de	resíduos	perigosos	previstas	em	lei	ou	

regulamento,	em	normas	estabelecidas	pelos	órgãos	do	Sisnama,	do	SNVS	e	do	Suasa,	ou	em	normas	técnicas;	

	 II	-	Pilhas	e	baterias;	

	 III	-	Pneus;	

	

	 IV	-	Óleos	lubrificantes,	seus	resíduos	e	embalagens;	

	

	 V	-	Lâmpadas	fluorescentes,	de	vapor	de	sódio	e	mercúrio	e	de	luz	mista;	

	 VI	-	Produtos	eletroeletrônicos	e	seus	componentes.	

42



1)	Ambiental:	Contaminação	do	solo,	das	águas	superficiais	e	subterrâneas,	pela	percolação	do	lixiviado	
(chorume);	do	ar,	pela	queima	dos	resıd́uos.

2)	Sanitário:	Com	a	infestação	de	vetores,	ratos	e	insetos	que	ocasionam	riscos	à	saúde	pública.

3)	Social:	Pela	existência	de	um	número	significativo	de	catadores	que	sobrevivem	do	resıd́uos.
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O	UNIVERSO	DOS	RESÍDUOS

Lixo	contaminado

Via	direta DIRETA

INDIRETA
Via	indireta

Vetores:	
ratos	e	insetos

Solo/A� gua/
Alimento

Lixão	de	Gramacho
Duque	de	Caxias	-	RJ
2011	-	1.200	catadores

Lixão	de	Muribeca
Recife	-	PE

2012	-	3.000	catadores	

AS	CONSEQUÊNCIAS	DA	DISPOSIÇÃO	INADEQUADA



POLITICA	NACIONAL	DE	RESÍDUOS	SÓLIDOS

Lei	12.305/2010	regulamentada	pelo	Decreto	7.404/2012

Principais	objetivos:

	 •	A	não	geração,	redução,	reutilização,	reciclagem	e	tratamento	de	resıd́uos	sólidos;

	 •	Disposição	ambientalmente	adequada	dos	rejeitos	–	ERRADICAÇA�O	DOS	LIXO� ES;

	 •	Racionalização	do	uso	dos	recursos	naturais	(água,	energia,	insumos)	no	processo	produtivo;

	 •	Aumento	da	reciclagem	no	paıś,	com	a	 inclusão	social	e	a	geração	de	trabalho	e	renda	para	

catadores.

LOGÍSTICA	REVERSA

	 Conjunto	de	 ações,	 procedimentos	 e	meios,	 destinados	 a	 facilitar	 a	 coleta	 e	 a	 restituição	dos	

resıd́uos	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.

44



A	TEORIA	DOS	3	R´S

COLETA	SELETIVA

	 •	Para	o	maior	potencial	de	reaproveitamento	dos	materiais,	é	necessário	realizar	a	sua	separação	

na	fonte	geradora;

	 •	Economia	de	matéria-prima:	ao	invés	de	tirar	da	natureza,	se	reaproveita	ou	se	recicla;

	 •	Fim	das	enchentes	e		alagamentos	nas	ruas;

	 •	Melhoria	da	qualidade	de	vida.

CLASSIFICAÇÃO	DOS	RESÍDUOS

a)	Orgânicos

•	Restos	de	comida	em	geral

•	Podas	vegetais

b)	Recicláveis

•	Plástico

•	Papel

•	Vidros

•	Metal

•	Papelão

•	Jornais	e	revistas
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Reduzir:	a	quantidade	de	lixo	residual	que	produzimos;

Reutilizar:	os	materiais	do	nosso	cotidiano;

Reciclar:	os	resıd́uos	que	descartamos.

Destinação	Final:	Aterros	sanitários,	onde	serão	decompostos	

com	o	tempo	e	assim,	seus	nutrientes	serão	devolvidos	à	terra.

Destinação	Final:	Unidades	de	Triagem	(UT)	de	reciclagem,	

onde	é	feita	a	separação	desses	materiais	e	negociações	da	

venda	para	indústria	de	reciclagem.



c)	Rejeitos

•	Papel	higiênico

•	Fralda

•	Guardanapo

•	Papéis	sujos	ou	engordurados

•	Cotonete

•	Etiquetas	adesivas

•	Fósforos

•	Bitucas	de	cigarros

•	Isopor

d)	Resíduos	de	construção	civil

•	Tijolos

•	Blocos	cerâmicos

•	Concreto	em	geral

•	Solos

•	Metais

•	Resinas

•	Tintas

•	Madeiras

•	Forros

•	Argamassa	

•	Telhas

•	Tubulações

IMPLANTAÇÃO	DO	PGRCC	-	PLANO	DE	GERENCIAMENTO	DOS	RESÍDUOS	DA	CONSTRUÇÃO	CIVIL

	 •	Levantar	os	possıv́eis	resıd́uos	na	obra.

	 •	Avaliar	se	há	a	possibilidade	de	reutilizar	o	entulho/resıd́uo.

	 •	Providenciar	documentos	que	permitam	a	reutilização	dos	resıd́uos	de	construção	civil,	caso	

necessário.

Destinação	Final:	Incineradores	e	assim	não	contaminam	águas	

e	solos.

Destinação	Final:	Reciclagem	ou	reutilização.
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RESÍDUOS	DE	CONSTRUÇÃO	CIVIL

	 Classe	 A:	 Resíduos	 reutilizáveis	 ou	 recicláveis	 como	 agregados.	 (Ex.:	 Tijolos,	 blocos,	 telhas,	

argamassa,	concreto,	etc.)

	 Classe	B:	Resíduos	recicláveis	para	outras	destinações.	(Ex.:	Plástico,	papel/papelão,	metais,	vidro,	

madeiras	e	outros)

	 Classe	C:	Não	é	reciclável	ou	não	é	economicamente	viável	sua	recuperação.	(Ex.:	Gesso	e	isopor)

		

	 Classe	D:	Resíduos	perigosos	resultantes	do	processo	de	construção.	(Ex.:	Tintas,	verniz,	solventes,	

óleo,	...)

	

Habite-se

	 No	final	da	obra	deve	haver	a	comprovação	da	execução	do	PGRCC,	na	SEMA,	como	condicionante	

para	a	obtenção	do	Habite-se.	Para	tanto,	é	essencial	que	o	responsável	técnico	guarde	todas	as	notas	

fiscais	e	demais	comprovantes	de	contratação	de	transporte	e	de	destinação	final	dos	resıd́uos	gerados	

durante	 a	 obra,	 pois	 os	mesmos	 serão	 exigidos	 a	 tıt́ulo	 de	 prestação	 de	 contas	 como	 requisito	 para	

emissão	do	Habite-se.

CLASSIFICAÇÃO	DOS	RESÍDUOS

Pilhas	e	baterias

•	Uma	pilha	pode	levar	séculos	para	se	

decompor	–	de	100	a	500	anos!	E	seus	

metais	pesados	nunca	se	degradam!

•	Uma	pilha	contamina	aproximadamente	

20	mil	litros	de	água!

Lâmpadas

•	Se	forem	descartadas	de	modo	inadequada,	

ao	se	romperem	deixam	escapar	o	mercúrio	

que	contêm,	contaminando	o	meio	ambiente.

Industriais

•	Lodo,	óleos,	resıd́uos	alcalinos	ou	ácidos,	

plásticos,	papel,	madeira,	borracha,	metal,	

vidros,	entre	outros.

47

Destinação	Final:	descarte	em	Eco	Pontos	e	

depois	são	destinadas	à	empresa	recicladora.

Destinação	final:	O	descarte	de	EPI's	usados	deve	

ser	feito	por	empresa	especializada,	que	deverá	

apresentar	a	destinação	final	aos	equipamentos.
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COLETA	DOMICILIAR	DE	ORGÂNICOS	E	REJEITOS

	 A	coleta	domiciliar	consiste	em	prestação	de	serviços	do	municıṕio	aos	seus	munıćipes,	no	sentido	

da	coleta	do	lixo	gerado	pelos	domicıĺios,	sejam	eles	residenciais	ou	comerciais.	No	quadrilátero	central	a	

coleta	diferenciada	objetiva	o	recolhimento	dos	detritos	orgânicos	às	segundas,	quartas	e	sextas-feiras	e	

dos	rejeitos	às	terças,	quintas	e	sábados

SERVIÇOS	DE	VARRIÇÃO

	 O	serviço	de	varrição	consiste	na	limpeza	e	remoção	de	resıd́uos	sólidos	lançados,	por	causas	

naturais	ou	pela	ação	do	homem,	nas	vias,	logradouros,	praças,	feiras	livres,	mobiliários	urbanos,	lixeiras	

públicas,	locais	de	realização	de	festas	populares	e	eventos	públicos.	E� 	realizada	com	freqüência	diária	ou	

de	forma	alternadas	em	uma,	duas	ou	três	vezes	semanais.

O	CENÁRIO	DE	LONDRINA
SERVIÇOS	OFERTADOS	PELO	MUNICI�PIO	ATRAVE� S	DA	CMTU



CAPINA,	ROÇAGEM	E	ENTULHO

	 Este	serviço	corresponde	a	roçagem	de	praças	e	canteiros,	retirada	de	resıd́uos	com	tratores,	pá	

carregadeira	e	caminhões,	e	raspagem	de	sarjetas.	Ocorre	em	áreas	públicas	e	em	áreas	particulares	após	

a	notificação	anual	feita	aos	proprietários	dos	terrenos.

LIMPEZA	E	CONSERVAÇÃO	DOS	LAGOS

	 Realização	do	serviço	de	limpeza,	conservação	e	remoção	de	vegetação	e	de	resıd́uos	da	superfıć ie	

aquática	dos	Lagos	Igapó	I,	II,	III,	IV,	Lago	Cabrinha,	Lago	Norte,	Zerão	e	Córrego	do	Leme	e	limpeza	e	

conservação	 das	 áreas	 verdes	 dos	 Lagos	 Igapó	 I,	 II,	 III,	 IV,	 Lago	 Cabrinha,	 Lago	 Norte,	 Zerão,	 Praça	

Guimarães,	Vale	A� gua	Fresca,	Vale	Verde,	Centro	Administrativo	(Prefeitura,	Câmara,	Fórum	e	Caapsml),	

incluindo	limpeza	e	conservação	das	áreas	verdes	das	margens.

ECOPONTOS

	 Os	Ecopontos	foram	criados	para	receber	pequenas	quantidades	de	resıd́uos	da	construção	civil,	
3podas	 de	 galhos	 de	 árvores	 e	 móveis	 e	 madeiras,	 na	 quantidade	 de	 até	 1m 	 por	 gerador.	 Com	 a	

disponibilização	desses	locais	para	a	população	efetuar	pequenos	descartes,	a	CMTU	aumentou	a	oferta	

de	locais	regulares	para	a	disposição	de	resıd́uos,	diminuindo	os	descartes	irregulares	em	fundos	de	Vale	e	

áreas	impróprias.	
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PROBLEMAS		DA	POLÍTICA	DE	RESÍDUOS	EM	LONDRINA/PR

	 •	UMA	CTR	QUE	TEM	MUITOS	PROBLEMAS	DE	FUNCIONAMENTO:	tempo	de	vida	reduzido

	 •	O	SISTEMA	DE	COLETA	SELETIVA	ESTA� 	EM	CRISE:	cooperativas	de	coleta	seletiva	têm	muitos	

problemas	de	gestão	e	há	um	retrocesso	nos	ıńdices	de	separação	pela	população

	 •	A	LOGI�STICA	REVERSA	PARA	ELETROELETRO� NICOS	E	OUTROS:	ainda	é	incipiente

	 •	 NA�O	 HA� 	 SOLUÇA�O	 SATISFATO� RIA	 PARA	 RESI�DUOS	 DA	 CONSTRUÇA�O	 E	 DEMOLIÇA�O	 DE		

PEQUENOS	VOLUMES	(ATE� 	1M3):	modelo	de	ecopontos

	 •	GRANDE	NU� MERO	DE	PONTOS	DE	DESCARTE	IRREGULAR	cerca	de	250	pontos	com	grande	

incidência	de	focos	de	dengue

	 •	LEVANTAMENTO	QUANTITATIVO	E	QUALITATIVO	DOS	RESI�DUOS	INSUFICIENTE

	 •	MONITORAMENTO	E	FISCALIZAÇA�O	INEFICIENTES

	 •	O	ATERRO	DO	LIMOEIRO	DEIXOU	DE	SER	UMA	ALTERNATIVA	MAIS	PRO� XIMA	E	REPRESENTA	

UM	GRANDE	PASSIVO	AMBIENTAL	A	SER	MONITORADO.

	 •	 FALTA	 DE	 MAIS	 OPÇO� ES	 DE	 CTR's	 NA	 REGIA� O,	 PRINCIPALMENTE	 PARA	 RESI�DUOS	 DA	

CONSTRUÇA�O	CIVIL:	Kurika	Ambiental	se	transformou	em	monopólio;

	 •	FALTA	IMPLEMENTAR	MAIS	EDUCAÇA�O	AMBIENTAL	JUNTO	A� 	POPULAÇA�O,	PRINCIPALMENTE	

NOS	TEMAS	DE	RESI�DUOS	SO� LIDOS:	o	Estado	do	PR	sancionou	a	Lei	17.505/2013	–	Polıt́ica	Estadual	de	

Educação	Ambiental

DESAFIOS	FUTUROS

	 •	 IMPLEMENTAÇA�O	 DO	 PROGRAMA	 “LIXO	 ZERO”:	 todos	 os	 resı́duos	 reaproveitados,	 com	

inclusão	social	e	sem	criação	de	passivo	e	com	menor	custo	operacional;

	 •	MELHORIAS	PARA	A	COLETA	SELETIVA:	infraestrutura	adequada	para	o	processo	de	triagem;	

definição	se	os	serviços	serão	feitos	pela	iniciativa	privada	ou	cooperativas;

	 •	IMPLEMENTAÇA�O	DE	COBRANÇA	PELOS	SERVIÇOS:	Talvez	implantando	a	Agência	Reguladora	

e	contratos	de	serviços	públicos	de	resıd́uos	através	de	PPP.
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FUNDAMENTOS	E	SOLUÇÕES	PARA	O	HORIZONTE		"PROJETO	LIXO	ZERO	-	ZERO	WASTE"

SOMENTE	TECNOLOGIA	SOCIALMENTE	U� TIL

O	que	é	o	lixo?

	 •	O	lixo	é	uma	fonte	de	riqueza.

	 •	As	indústrias	de	reciclagem	produzem	papéis,	folhas	de	alumıńio,	lâminas	de	borracha,	fibras	e	

energia	elétrica,	gerada	com	a	combustão...

	 •	O	Brasil	é	considerado	um	grande	“reciclador”	de	alumıńio,	mas	ainda	reaproveita	pouco	vidro,	

plástico,	pneus...

O	que	fazer?

	 1.	LEIS	para	serem	cumprida

	 2.	INCLUSÃO	SOCIAL	para	estimular

	 3.	CONSCIENTIZAÇÃO	para	educar	

	 4.	TECNOLOGIA	para	viabilizar

INCLUSÃO	SOCIAL

	 •	Criação	da	Cooperativa	Central	de	Resıd́uos	de	Londrina	(C.C.R.L.).

	 •	Instituição	profissional	técnica,	independente	e	capaz	de	atender	à	legislação	aplicável.

Atribuições:

	 •	Coleta	de	lixo	de	porta	em	porta	e	disposição	nos	Coletores	de	Resıd́uos	Fechado	(CRF).

	

	 •	Recicladores	de	linha	–	mão	de	obra	nas	esteiras	do	Centro	de	Processamento	de	Resıd́uos	(CPR).

A	CCRL	terá	que	se	organizar:	Caberá	ao	consórcio	integrado	de	resıd́uos	(C.I.R.)	a	responsabilidade	de	

gerenciar	o	serviço	prestado	pela	CCRL.

Conscientização

	 •	Criação	dos	Postos	de	Entrega	Voluntária	(PEV)	controlados	pelo	Consórcio	(CIR).

	

	 •	Estes	postos	serão	distribuıd́os	em	pontos	estratégicos	da	cidade.
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PEV

Cada	cidadão	poderá	entregar	nos	PEV´s	materiais:

	 •	Recicláveis;

	 •	Restos	de	construção;

	 •	Eletroeletrônicos;

	 •	Outros	materiais	(sofás,	cadeiras,	pneus,	lâmpadas,	baterias...).

	 •	Todos	os	materiais	serão	separados	no	local,	seguindo	orientação	do	Agente	Ambiental.

	 •	Os	materiais	serão	destinados	aos	Centro	de	Processamento	de	Resıd́uos	(CPR).

COOPERATIVAS	 E	 EMPRESAS	 TÊM	 QUE	 TRABALHAR	 EM	 CONDIÇÕES	 DE	 SEGURANÇA	

TECNICAMENTE	AVANÇADAS	E	HIGIÊNICAS.

	 Criação	 e	 manutenção	 de	 programas	 de	 sensibilização	 e	 conscientização	 ambiental	 PARA	 A	

POPULAÇA�O	E	GERADORES,	com	ênfase	na	separação	de	Lixo.

TECNOLOGIA

	 •	Implantação	de	Coletores	de	Resıd́uo	Fechado	(CRF)	que	poderão	ser	aéreos	ou	subterrâneos.

	 •	Coletores	hermeticamente	fechados	e	de	fácil	descarga.

Coleta	diária	dos	lixos	armazenados	no	CRF	e	nos	PEV:	Serão	usados	caminhões	simples,	graneleiros,	

sem	compactação	do	lixo.
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IMPLANTAÇÃO	DO	CENTRO	DE	PROCESSAMENTO	DE	RESÍDUOS	(CPR)

Nestas	plantas	industriais,	todo	o	lixo	será	separado	e	tratado	convenientemente.

	 •	Consórcio	Integrado	de	Resıd́uo	(CIR)	será	composto	por	uma	ou	mais	empresas;

	 •	Consórcio	terá	a	obrigação	de	implantar	os	CRF,	os	PEV	e	os	CPR	(investimento);

	 •	Consórcio	terá	a	obrigação	de	recolher	e	transportar	os	resıd́uos	dos	CRF	e	PEV	para	o	CPR;

	 •	 Consórcio	 terá	 a	 obrigação	 de	 manter	 em	 boas	 condições	 de	 funcionamento	 todos	 os	

equipamentos	que	compõem	o	Sistema;

	 •	Consórcio	se	responsabilizará	pela	operação	do	sistema;

	 •	Consórcio	terá	a	responsabilidade	de	gerenciar	o	serviço	prestado	pela	C.C.R.L.;

	

	 •	Consórcio	deverá	garantir	a	inclusão	dos	atuais	e	futuros	cooperados	para	coleta	e	seleção	de	

resıd́uos	(Inclusão	Social)

	 •	 Consórcio	 ficará	 responsável	 por	 vender	 no	 mercado	 todos	 os	 reciclados,	 devidamente	

acondicionados;

	 •	Consórcio	se	responsabilizará	pelo	destino	de	resıd́uos	maiores	(eletroeletrônicos,	cadeiras,	

sofás).

Como	fazer?

	 •	Este	projeto	para	ser	implantado	haverá	a	necessidade	de	investimentos	vultuosos.

	 •	Recursos	que	Londrina	não	dispõe.

	 •	Para	viabilização,	pensamos	em	usar	PPP	(Parcerias	Públicas	Privadas),	conforme	cronograma.
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ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RESÍDUOS 
S SÓLIDO

Na	Natureza	nada	se	cria,	nada	se	perde,	tudo	se	transforma.	Lavoisier

Reduzir Reutilizar  Reciclar

LOGÍSTICA
REVERSA





PRINCÍPIO	DA	POLÍTICA	NACIONAL		DE	RESÍDUOS	SÓLIDOS

	 “O	reconhecimento	do	resıd́uo	sólido	reutilizável	e	reciclável	como	um	bem	econômico	e	de	valor	

social,	gerador	de	trabalho	e	renda	e	promotor	de	cidadania”.

	 São		obrigados	a	estruturar	e	implantar	sistemas	de	LOGÍSTICA	REVERSA,	mediante	retorno	dos	

produtos	após	o	uso	pelo	consumidor,	de	forma	independente	dos	serviços	públicos,	os:

												•	Fabricantes																•	Importadores																•	Distribuidores																•	Comerciantes
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POLÍTICAS	NACIONAL	E	ESTADUAL	DE	RESÍDUOS	SÓLIDOS:	

A	RESPONSABILIDADE	DE	CADA	SETOR

Jorge	Rocco	-	Especialista	em	Projetos	de	Gestão	Ambiental	

Resıd́uos	não	coletados
pelo	setor	público

Resıd́uos	coletados
pelo	setor	público

SISTEMA	DE	LOGÍSTICA	REVERSA	-	SLR

Fabricantes

Distribuidores

Consumidores

Prefeitura

Cooperativas

Indústria	da	reciclagem

Produtos	e	embalagens	
pós	consumo	para	
processamento

	Matéria	prima	para	
industrialização
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SETORES	ELENCADOS	PELA	PNRS	PARA	IMPLANTAREM	
SISTEMA	DE	LOGÍSTICA	REVERSA

	SISTEMA	DE	LOGÍSTICA	REVERSA
SETORES	COM	PROPOSTAS	EM	DISCUSSA�O

Embalagens	agrotóxicos

Pilhas	e	baterias

Pneus

O� leos	lubrificantes

Lâmpadas

Eletroeletrônicos

Demais	produtos	e	emabalagens

Eletroeletrônicos

Descarte	de	medicamentos

Embalagens	diversas

Lâmpadas	fluorescentes

Embalagens	de	óleo	lubrificantes	e	seus	resıd́uos

Em	consulta	pública	o	edital

Em	consulta	pública	o	edital

Acordo	setorial	em	avaliação	final
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Pneus

Telefonia	móvel

Pilhas	e	baterias

O� leo	lubrificante	automotivo

O� leo	comestıv́el

Agrotóxicos

O� leos	lubrificante	automotivo

Produtos	de	limpeza	e	afins

Produtos	de	higiene	pessoal,	

perfumaria	e	cosméticos

EM	NEGOCIAÇÃO

Lâmpadas

Baterias	automotivas

Produtos	eletroeletrônicos

Filtro	de	óleo	lubrificante

EM	NEGOCIAÇÃO

Alimentos

Bebidas

SETORES	PRODUTIVOS	CHAMADOS	EM	RELAÇÃO	AOS	PRODUTOS

SETORES	COM	EMBALAGENS	PLÁSTICAS,	METÁLICAS	E	DE	VIDRO
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OPORTUNIDADE	DE	NEGÓCIOS

Não	gerar

Reduzir

Reutilizar

Reciclar

Tratar

Dispor	adequadamente

Alta

Vantagens	econômicas	
e	ambientais

Baixa

Papel

Vidro

Pneus

Lâmpadas

Plásticos

Embalagens

DESENVOLVIMENTO	DA
INDÚSTRIA	DA	RECICLAGEM



Entidade	representativa	do	complexo	eletroeletrônico	no	Brasil

POLÍTICA	NACIONAL	DE	RESÍDUOS	SÓLIDOS	

	 DECRETO	Nº	7.404,	DE	23	DE	DEZEMBRO	DE	2010	-	Regulamenta	a	Lei	Nº	12.305,	de	2	de	

agosto	de	2010,	que	institui	a	Polıt́ica	Nacional	de	Resıd́uos	Sólidos,	cria	o	Comitê	Interministerial	da	

Polıt́ica	Nacional	de	Resıd́uos	Sólidos	e	o	Comitê	Orientador	para	a	Implantação	dos	Sistemas	de	Logıśtica	

Reversa,	e	dá	outras	providências.

As	obrigações	na	forma	da	Lei	Nº	12.305/2010	(PNRS)

	 Consumidor:	 Deverá	 efetuar	 a	 devolução	 dos	 produtos	 em	 fim	 de	 vida	 e	 embalagens,	 ao	

Distribuidor/Comerciante;	

	 Distribuidor/Comerciante:	 Deverá	 efetuar	 a	 devolução	 dos	 produtos	 em	 fim	 de	 vida	 e	

embalagens	aos	Fabricantes	ou	aos	Importadores;

	 Fabricante	e	Importador:	Darão	destinação	ambientalmente	adequada	aos	produtos	em	fim	de	

vida	e	às	embalagens	devolvidas,	sendo	o	rejeito	encaminhado	para	a	disposição	final	ambientalmente	

adequada.

LINHAS	DE	SEGMENTO

LOGÍSTICA	REVERSA:	
POLÍTICA	NACIONAL	DE	RESÍDUOS	SÓLIDOS	E	A	ATUAÇÃO	DA	ABINEE

Andre	Luis	Saraiva	-	Diretor	do	Departamento	de	Responsabilidade	Socioambiental	(DRSA)
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PRINCIPAIS	ENTRAVES

Inexistência	 de	 uma	 polıt́ica	 fiscal	 simplificada	 para	 a	 movimentação	 de	 REEE	 (resıd́uos	 de	

equipamentos	elétrico/eletrônicos);

Falta	de	empresas	para	reciclagem	tecnicamente	e	legalmente	adequadas;

Necessidade	ou	não	de	Licenciamento	dos	postos/centros	de	 recebimento	e	homologação	do	

contentor	face	a	indefinição	da	periculosidade	do	Reee	no	final	da	vida	útil;

Inexistência	de	uma	tratativa	para	manuseio,	movimentação,	transporte	e	armazenamento	dos	

produtos	em	fim	de	vida	útil	(resıd́uos)	ate	o	reciclador;

Dificuldades	de	transporte	em	algumas	regiões	e	licenciamento	único	para	transitar	no	Paıś;

Criação	de	leis	divergentes	pelos	Municıṕios	e	Estados;

Complexidade	de	alguns	produtos	em	função	do	tamanho,	tecnologia;

Dificuldade	atual	de	dispor	os	 rejeitos	de	 forma	ambientalmente	adequada	em	determinadas	

regiões	do	Brasil;

Ausência	 de	 uma	 polıt́ica	 federal	 para	 definição	 de	 balanço	 financeiro	 quanto	 a	 provisão	 de	

recursos	para	custear	o	processo	de	retorno	GT3	Desoneração	e	Incentivos	Fiscais	–	Coordenação	

MDIC	(Ministério	do	Desenvolvimento,	Indústria	e	Comércio	Exterior);

Unificação	das	informações/sistemas	ambientais	estaduais	junto	ao	CTF	IBAMA	e	a	implantação	

do	SINIR	(sistema	de	Informação	sobre	Gestão	de	Resıd́uos	Sólidos.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Edital	 Nº	 01/2013	 –	 Chamamento	 para	 elaborar	 AS	 para	 implantar	 Sistema	 de	 LR	 de	 Produtos	

Eletroeletrônicos	e	seus	Componentes

Metas	progressivas	em	até	5	anos:

	 •	100%	municıṕios	acima	de	80.000	habitantes,	sendo	1	ponto	a	cada	25.000	habitantes.	Número	

e	localização	dos	pontos.

	 •	Recolhimento	e	destinação	de	17%,	em	peso,	dos	produtos	colocados	no	mercado	em	2012.
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DESAFIOS	 A	 SEREM	 SUPERADOS	 PARA	 IMPLANTAÇÃO	 EFETIVA	 DA	 LOGÍSTICA	 REVERSA	 DOS	

REEES	–	ESTUDO	DE	VIABILIDADE	TÉCNICA	E	ECONÔMICA

	 •	Responsabilidade	e	forma	de	custeio	dos	órfãos;

	 •	Obrigação	do	termo	de	doação;

	 •	Resıd́uo	considerado	material	perigoso;

	 •	Modelo	de	rateio	das	despesas	entre	os	fabricantes	e	comércio;

	 •	Promoção	de	adesão	ao	sistema;

	 •	Viabilização	do	reuso;

	 •	Rateio	de	despesas	entre	stakeholders	do	comércio.
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ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RESÍDUOS 
S SÓLIDO

Na	Natureza	nada	se	cria,	nada	se	perde,	tudo	se	transforma.	Lavoisier

Reduzir Reutilizar  Reciclar

EXEMPLOS	PONTUAIS
DE	SUCESSO





O	QUE	É	O	PROJETO	CIDADE	LIMPA?

	 E� 	um	projeto	de	integração	dos	serviços	de	limpeza	urbana	representada	pela	capina,	varrição,	

poda	vegetal,	recolhimento	de	grandes	volumes	e	manutenção	de	vias	públicas,	com	a	coleta	convencional	

e	seletiva,	tratamento	e	destinação	final	dos	resıd́uos	sólidos	urbanos.

QUAL	O	OBJETIVO	DO	PROJETO	CIDADE	LIMPA

	 Usar	a	integração	para	melhorar	os	serviços	prestados	à	 	 	população,	aumentar	os	ıńdices	de	

reciclagem,	reduzir	o	volume	de	resıd́uos	destinados	ao	aterro	santiário	e	reduzir	custos	operacionais,	de	

fiscalização	e	de	gestão,	tendo	como	reflexo,	melhores	serviços	com	menor	tarifa.

		

QUAL	O	RESULTADO	MAIS	IMPORTANTE?

	 A	participação	da	população.

	 •	Separação	dos	resıd́uos;

	 •	Tratamento	na	fonte	geradora	dos	resıd́uos	orgânicos;

	 •	Entrega	voluntária	de	resıd́uos	recicláveis;

	 •	Fiscalização	da	qualidade	dos	serviços;

	 •	Integração	entre	a	população	e	os	agentes	prestadores	de	serviços.

GESTÃO	INTEGRADA	DE	LIMPEZA	URBANA	-	Conceito		“ZELADOR	DE	BAIRRO”

Fase	I	-	Resíduos

Fase	II	-	Limpeza	Urbana

	 •	Poda	vegetal	

	 •	Capina

	 •	Pintura	de	meio	fio

	 •	Varrição	

	 •	Coleta	de	grandes	volumes

	 •	Coletas	especiais

	 •	Outras

PROJETO	CIDADE	LIMPA
“Uma	Mudança	de	Conceito”	-	Projeto	da	cidade	de	São	José	-	SC
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TRATAMENTO	E	DESTINAÇÃO	FINAL	–	PRIORIDADES

FERRAMENTA	DE	SUCESSO:	EDUCAÇÃO	E	CONSCIENTIZAÇÃO	AMBIENTAL

PROFISSIONAL		-		PERMANENTE		-		PARTICIPATIVA		-		COM	METAS		-		INTEGRADA
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•	 	Tratamento	do		resíduo	orgânico	na	fonte	geradora

•	Tratamento	por	compostagem	dos	resíduos	orgânicos	
	provenientes	da	coleta	convencional

•	 	Aproveitamento	máximo	dos	resíduos	recicláveis

•	 	Destinação	mínima	ao	aterro	sanitário
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COOPER	REGIÃO
UMA	PORTA	ABERTA	À	INCLUSÃO	SOCIAL	

	 A	 Cooper	 Região	 presta	 serviço	 ao	 Municıṕio	 a	 três	 anos,	 e	 neste	 perıódo	 tem	 conquistado	
importantes	objetivos	como:

	 •	Deixar	a	informalidade	(ONG	x	Cooperativa)/Uso	de	EPI

	 •	Contrato	direto	com	a	prefeitura

	 •	Sede	administrativa	e	equipe	administrativa

	 •	Contrato	do	transbordo

	 •	INSS/Descanso	anual/Cesta	básica/Poupança	natalina

	 •	A	conquista		da	casa	própria	(Programa	Minha	Casa	Minha	Vida)

	 •	A	busca	de	conhecimento	para	gerenciar	a	própria	empresa

	 •	Convênios	com	o	Governo	Federal

	 •	Prestação	de	serviço

	 •	Lançamento	do	livro

	 •	Cartão	BNDES

	 •	Representação	no	MNCR

LEIS

	 Lei	8.666	Art.	24	-	Dispensa	de	licitação	-	XXVII	-	Na	contratação	da	coleta,	processamento	e	
comercialização	de	resıd́uos	sólidos	urbanos	recicláveis	ou	reutilizáveis,	em	áreas	com	sistema	de	coleta	
seletiva	de	lixo,	efetuados	por	associações	ou	cooperativas	formadas	exclusivamente	por	pessoas	fıśicas	
de	baixa	renda	reconhecidas	pelo	poder	público	como	catadores	de	materiais	recicláveis,	com	o	uso	de	
equipamentos	compatıv́eis	com	as	normas	técnicas,	ambientais	e	de	saúde	pública.(Redação	dada	pela	Lei	
nº	11.45,	de	2007).

	 Lei	12.305,	2	de	agosto	de	2010	-	Política	Nacional	dos	Resíduos	Sólidos	-	Capıt́ulo	III.	Art.	8	-	
São	instrumento	da	Polıt́ica	Nacional	dos	Resıd́uos	Sólidos,	entre	outros.	IV.	O	incentivo	a	criação	e	ao	
desenvolvimento	 de	 cooperativas	 ou	 de	 outras	 formas	 de	 associação	 de	 catadores	 de	 materiais	
reutilizáveis	e	recicláveis.



TRABALHO	COM	A	SOCIEDADE

	 Na	 época	 em	 que	 ainda	 havia	 ONG´s/Associações,	 os	 catadores	 eram	 discriminados	 pela	
sociedade	 por	 conta	 de	 sua	 realidade	 social	 e	 aparência.	 Hoje	 com	 a	 Cooperativa,	 os	 catadores	
conquistaram	o	respeito	e	a	dignidade	da	sociedade	sendo	reconhecidos	e	respeitados	pelo	seu	trabalho.

DESAFIOS

	 Com	o	crescimento	da	Cooperativa,	os	desafios	foram	surgindo.	Há	muitos	objetivos	e	metas	a	

serem	alcançados	como:

	 •	Aperfeiçoamento	profissional

	 •	Avanços	tecnológicos

	 •	Integralizar	os	catadores	avulsos

	 •	Atender	as	exigências	da	Vigilância	Sanitária	e	Saúde

	 •	Barracões	apropriados	para	a	Coleta	Seletiva

	 •	Manter	o	espıŕito	do	Cooperativismo

SOLUÇÕES

	 •	Poder	 público	 através	 da	 CODEL,	 disponibilizar	 terrenos	 em	 zoneamento	 apropriado	 para	

construção	de	barracões;

	 •	 Projetos/Convênios:	 Avina,	 Fundação	 Banco	 do	 Brasil,	 Funasa,	 Caixa	 Econômica	 Federal,	

BNDES,	SENAES,	para	viabilizar	a	construção;

	 •	Reconhecimento	 por	 parte	 do	 poder	 público	 que	 o	 modelo	 de	 trabalho	 atual	 tem	 trazido	

benefıćios:	Social,	Ambiental	e	Econômico	para	a	cidade;

	 •	 Tratamento	 com	 isonomia	 aos	 prestadores	 de	 serviço	 por	 parte	 do	 órgão	 responsável;

	 •	As	cooperativas	buscarem	parcerias	e	incentivos	para	profissionalização	de	seus	cooperados,	

para	prestar	um	trabalho	eficiente	para	os	munıćipes	de	Londrina.
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ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RESÍDUOS 
S SÓLIDO

Na	Natureza	nada	se	cria,	nada	se	perde,	tudo	se	transforma.	Lavoisier

Reduzir Reutilizar  Reciclar

RELEMBRANDO
A	HISTÓRIA





	 Não	poderıá mos	deixar	de	citar	aqui	dois	dos	maiores	cientistas	da	história	da	humanidade,	sendo	

que	 um	 no	 século	 XVIII	 e	 outro	 no	 século	 XX,	 contribuı́ram	 significativamente	 para	 que	 melhor	

compreendêssemos	nosso	meio	ambiente	e	nossa	relação	com	o	mesmo.

	 No	 século	 XVIII,	 Antoine	 Laurent	 de	 Lavoisier,	 considerado	 o	 pai	 da	 quı́mica	 moderna,	 já	

declarava:	"Na	Natureza	nada	se	cria,	nada	se	perde,	tudo	se	transforma".	Lavoisier	morre	decapitado	pela	

revolução	francesa	em	1794,	e	sobre	sua	morte	Joseph-Louis	de	Lagrange	declarava:	"Não	bastará	um	

século	para	produzir	uma	cabeça	igual	à	que	se	fez	cair	num	segundo".

	 Já	no	século	XX,	Albert	Einstein,	pai	da	teoria	da	relatividade	declarou:	"A	energia	e	massa	são	dois	

lados	da	mesma	moeda"	e	ainda:	"A	massa	não	é	'perdida',	mas	sim	transformada	em	energia".

	

	 No	caso	específico	do	lixo,	parece	que	ainda	não	aprendemos	bem	essas	lições.
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Comentários	 e	 conclusões	 extraídos	 dos	 ensinamentos	 do	 professor	 Ricardo	 Abramovay,	 do	
estudo	do	Fórum	Desenvolve	Londrina	e	do	PMI	-	Procedimento	de	Manifestação	de	Interesse,	
realizada	em	Londrina	pela	CMTU	sobre	todos	os	resíduos	sólidos.	

	 A	ambição	transformadora	da	polıt́ica	nacional	de	resıd́uos	sólidos	só	será	levada	à	prática	se	sua	
governança	apoiar-se	no	princıṕio	"poluidor-pagador",	e	na	responsabilidade	compartilhada.

	 Eliminar	os	lixões,	valorizar	o	trabalho	dos	catadores	e,	sobretudo,	liberar	o	potencial	de	gerações	
de	riqueza	no	que	hoje	 é	 simplesmente	descartado.	 Isso	supõe	uma	cadeia	que	vai	da	concepção	do	
produto,	de	sua	produção	e	de	seu	uso	à	coleta	seletiva	e	ao	reaproveitamento	que	dele	subsiste	após	o	
consumo.

	 E� 	preciso	transformar	desde	os	atos	domiciliares	cotidianos	(em	que	impera,	até	hoje,	a	cultura	do	
"jogar	fora")	e	a	obsolescência	programada	de	tantos	produtos,	até	a	dificuldade	de	coordenar	ações	entre	
diferentes	esferas	de	governo,	passando	por	um	quadro	legislativo	muitas	vezes	confuso.

	 O	 sistema	 proposto	 na	 Política	 Nacional	 de	 Resíduos	 Sólidos	 (PNRS)	 envolve	 imensa	
quantidade	de	atores,	operando	de	maneira	descentralizada	e	com	objetivos	muitas	vezes	conflitantes.	
Mas	 o	 que	 há	 em	 comum	 nos	 sistemas	 bem	 sucedidos	 é	 que,	 além	 das	 empresas	 assumirem	 uma	
responsabilidade	compartilhada	com	o	setor	público	(logıśtica	reversa,	resıd́uos	da	construção	civil),	os	
cidadãos	têm	papel	decisivo,	tanto	na	separação	dos	resıd́uos	quanto	no	pagamento	do	serviço	de	coleta,	
transporte	e	destinação	final,	em	proporção	àquilo	que	geram	(pague	segundo	o	que	você	joga	fora).

	 Sistema	 este	 que	 vigora	 na	 união	 européia,	 entre	 outros,	 fundamental	 para	 uma	 governança	
eficiente	e	socialmente	justa.

Poderíamos	ainda	acrescentar:

	 •	Pensar	e	impulsionar	a	cultura	inovadora	permanente;

	 •	Criar	mecanismos	e	organismos	que	possam	 liderar	 sinergias	entre	os	 interesses	privados,								
públicos	e	sociais;

	 •	Manter	uma	visão	estratégica	de	futuro,	baseada	no	planejamento	de	médio	e	longo	prazo,	bem	
como	 na	 formulação	 de	 polıt́icas	 públicas	 para	maximizar	 a	 obtenção	 de	 recursos	 procedentes	 dos	
resıd́uos.

	 Todas	essas	proposições,	quanto	mais	harmonizadas	no	caminho	da	execução,	mais	nos	aproxima	
da	utopia	"lixo	zero".

	 Além	das	sugestões	acima	indicadas	pelo	professor	Ricardo	Abramovay,	poderıá mos	acrescentar	
outras,	 retiradas	 do	 estudo	do	 Fórum	Desenvolve	 Londrina	 que	poderiam	orientar	 soluções	 rumo	 à	
humanização	e	maior	reaproveitamento	dos	resıd́uos	produzidos	em	nossa	comunidade,	tais	como:

	 •	Criação	de	uma	agência	para	fazer	cumprir	os	marcos	regulatórios	do	processo	a	ser	implantado	
(legalmente	instituıd́a);
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	 •	Criação	de	um	órgão	gestor	da	polıt́ica	pública	de	resıd́uos	sólidos	onde	o	setor	público	e	a	
sociedade	organizada	participem,	sendo,	porém,	a	sociedade	organizada	majoritária	para	garantir	que	
metas	de	médio	a	longo	prazo	sejam	cumpridas,	independente	do	gestor;

	 •	Campanha	permanente	de	destinação	para	a	coleta	de	resıd́uos	já	separados	pelo	produtor,	tanto	
no	lixo	residencial	e	de	pequenos	comércios	como	no	setor	da	construção	civil	e	logıśtica	reversa;

	 •	Programas	 com	metas	 de	 curto,	 médio	 e	 longo	 prazo	 com	 percentuais	 estabelecidos	 para	
aplicação	dos	três	'R's:	"Reduzir,	Reaproveitar,	Reciclar";

	 •	Promoção	de	um	planejamento	integrado	do	lixo	urbano	com	varrição,	podas,	lixo	industrial,	
logıśtica	reversa,	resıd́uos	da	construção	civil,	área	de	saúde	e	outros;

	 •	Implantação	de	coleta	seletiva	distinta	para	cada	dia.	Exemplo:	Um	dia	só	recolhe	lixo	orgânico,	
outro	só	plástico,	papel,	vidro	e	metal,	com	identificação	do	recipiente	e	multa	aos	infratores;

	 •	Outro	item	de	suma	importância	são	as	fontes	de	recursos/financiamento	para	que	se	possam	
cumprir	as	metas	legais	que	regulam	o	setor,	e	os	avanços	pretendidos	com	a	implantação	do	programa	
"Lixo	Zero".

	 E� 	necessário	que	se	reveja	imediatamente	o	valor	e	tipo	de	cobrança	da	"taxa	de	lixo	e	limpeza	
pública"	que,	em	Londrina,	nos	parece	não	compatıv́el	 com	o	programa	que	se	deseja	 implantar	nos	
próximos	meses.

	 A	nosso	ver,	essa	taxa	deveria	ser	destacada,	assim	como	é	de	água	e	esgoto	e	de	energia	elétrica,	
apoiada	sempre	no	princıṕio	"poluidor-pagador",	ou	"pague	segundo	o	que	você	joga	fora".

	 Paralelamente,	devemos	implementar	com	maior	vigor	a	logıśtica	reversa,	bem	como	empresas	
que	 trabalhem	 com	 a	 recuperação	 de	 resıd́uos	 da	 construção	 civil	 e	 a	 transformação	 inovadora	 de	
resıd́uos	recicláveis.	Além	disso,	em	uma	região	eminentemente	agrıćola,	é	desejável	a	compostagem	do	
entorno	de	50%	que	compõe	o	nosso	lixo	atual.

	 O	 outro	 fator	 que	 salta	 aos	 olhos	 ao	percorrer	 todas	 as	 palestras	proferidas,	 é	 que	 os	dados	
disponıv́eis	sobre	resıd́uos	sólidos	no	Brasil,	e	em	particular	em	Londrina,	são	escassos,	muitas	vezes	
incoerentes	e	pouco	confiáveis.	E� 	de	se	perguntar	como	se	pode	fazer	um	planejamento	ou	até	mesmo	
gestão	de	qualidade,	quando	não	se	conhece	bem	a	realidade	(faltam	fontes	confiáveis	e	constantes	em	
periodicidade).

	 Dentro	do	quadro	acima	exposto,	o	processo	dos	resıd́uos	sólidos	que	começa	com	um	consumo	
consciente	tem	na	educação	ambiental	talvez	o	primeiro	e	principal	fator	para	sua	qualificação,	dentro	do	
ciclo	que	permitiria	seu	melhor	reaproveitamento,	reciclagem	e	reuso.



Qualquer	que	seja	o	modelo	proposto	desde	a	sua	deposição,	coleta	e	destino	final,	a	educação	

ambiental	e	a	orientação	sobre	sua	melhor	deposição	e	manipulação,	são	fundamentais	para	atingirmos	

os	bons	ıńdices	de	reaproveitamento,	dentro	de	tecnologias	viáveis	economicamente.

Considerando-se	 os	 marcos	 legais,	 as	 diversas	 tecnologias	 hoje	 existentes	 (economicamente	

viáveis	 dentro	 da	 nossa	 realidade	 cultural	 e	 econômica),	 e	 deixando	 sempre	 janelas	 abertas	 para	

incorporação	 de	 inovações,	 novas	 tecnologias	 e	 sistemas	 ainda	 não	 descobertos,	 é	 que	 poderemos	

compor	um	modelo	a	ser	implantado	no	médio	e	longo	prazo	que,	paulatinamente	à	evolução	cultural	do	

cidadão,	nos	permita	construir	um	cronograma	de	metas	a	serem	atingidas	nos	próximos	30	anos	(por	

exemplo).

Assim,	dividir	a	cidade	em	regiões	e	sub-regiões	para	que	possamos	começar	pelas	localidades	

com	maior	potencial	de,	a	princıṕio,	abrigar	o	modelo	de	futuro	proposto,	avançando	depois	sobre	as	

demais	regiões	até	alcançarmos	o	universo	de	nossa	cidade,	é	o	compasso	que	nos	parece	mais	sensato.

Observações	 de	 palestras	 junto	 ao	 Fórum	 Desenvolve	 Londrina,	 e	 as	 soluções	
apresentadas	pelas	PMI	-	Procedimento	de	Manifestação	do	Interesse

Considerando-se	 os	 ensinamentos	 das	 palestras	 (em	 número	 de	 19)	 proferidas	 no	 Fórum	

Desenvolve	Londrina	no	ano	de	2013,	e	mais	as	soluções	ou	modelos	apresentadas	pela	PMI	aberta	pela	

CMTU	de	maneira	pioneira	em	nosso	paıś,	foram	recebidas	7	(sete)	propostas,	algumas	amplas	na	solução,	

outras	pontuais,	talvez	consigamos	vislumbrar	a	construção	de	um	edital	de	PPP	(Parceria	Público-

Privada)	que	defina	os	principais	parâmetros,	que	constituirão	um	cabedal	de	marcos	regulatórios,	bem	

como	um	cronograma	"fıśico/financeiro"	capaz	de	ser	conduzido	pela	nova	agência	a	ser	formulada	e	

controlada	por	seu	comitê	gestor	(do	plano	municipal	de	resıd́uos	sólidos).

Para	que	o	comitê	não	sofra	sobressaltos	caracterıśticos	da	execução	de	polıt́icas	partidárias	do	

gestor	 em	 exercıćio,	 este	 deverá	 em	 sua	maioria	 ser	 formado	 através	 de	 indicações	 de	 instituições	

tradicionais	 de	 nossa	 comunidade.	 Este	 comitê	 deverá	 ser	 o	 guardião	 dos	marcos	 regulatórios	 e	 da	

trajetória	a	ser	percorrida	até	a	completa	implementação	do	plano.

A	nosso	ver,	esse	plano	deverá	ser	precedido	da	elaboração	de	um	planejamento	integrado	de	

gestão	de	todos	os	resıd́uos,	sejam	eles:	domiciliares	urbanos,	oriundos	de	varrição,	 limpeza	e	podas	

urbanas,	 grandes	 geradores,	 implementação	 da	 logı́stica	 reversa,	 resı́duos	 da	 construção	 civil	 e	

demolições,	lixos	de	legislações	especıf́icas,	tóxicos,	oriundos	da	rede	de	saúde	e	indústrias,	entre	outros,	

e	definir	com	absoluta	clareza	as	premissas	que	fundamentarão	as	bases	para	o	desenvolvimento	do	plano	

municipal,	não	só	para	atender	aos	marcos	legais	já	estabelecidos,	como	definir	o	cenário	que	desejamos	

encontrar	no	futuro	para	nossa	comunidade.
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	 Este	 plano	 é	 essencial	 como	 guia	 e	 estabelecimento	 de	 sistemas,	métodos	 e	 tecnologias	 que	
adotaremos	para	atingir	nossas	metas.

	 Devemos	também	medir	sazonalmente	e	com	confiabilidade	todos	os	parâmetros	estatıśticos	que	
compõe	a	cadeia	de	resıd́uos,	desde	a	sua	formação	até	o	deposito	final	(ou	aproveitamento).	Por	fim,	
definir	os	prazos	e	modelos	que	sejam	possıv́eis	dentro	da	nossa	realidade	social,	econômica	e	cultural.

	 Portanto,	no	futuro	o	mais	breve	possıv́el,	terminar	com	a	corrida	e	risco	diário	de	um	cidadão	que	
percorre	25km/dia	atrás	de	um	caminhão,	coletando	sacos	de	lixo	pela	rua;	retirar	da	coleta	das	ruas	
pessoas	que	trabalham	no	recolhimento	do	lixo	reciclável,	bem	como	ao	lado	de	esteiras	separadoras	ou,	
no	próprio	CTR	e	lixões	que	acumulam	enormes	passivos	ambientais,	contaminando	solos	e	mananciais,	
Este	deve	ser	o	horizonte	constante	no	rumo	dos	nossos	passos	em	direção	a	uma	comunidade	mais	justa	e	
harmônica.

	 Dentro	deste	panorama	é	que	nos	arriscamos	a	propor	elementos	que	deverão	servir	de	pilares	
para	a	confecção	de	nossos	editais	e	marcos	regulatórios	a	serem	estabelecidos.

	 Não	 esquecendo	 nunca	 que	 sempre	 haverá	 um	 percentual	 de	 rejeitos	 (as	 vezes	 tóxicos	 ou	
contaminantes)	que	poderão	sofrer	processo	de	incineração,	gaseificação,	entre	outras.

Sugestões	para	fundamentar	propostas	colhidas	durante	as	PMI:

	 •	Dividir	a	cidade	em	regiões	por	caracterıśticas	peculiares	urbanas	e	por	bacias	hidrográficas;

	 •	Criar	cerca	de	9	(nove)	"ecopontos",	controlados	e	com	deposição	separada	e	paga	(em	cada	
região	da	cidade);

	 •	Implantação	de	coleta	seletiva	por	regiões	começando	por	um	piloto	e	avançando	conforme	
cronograma	pelas	demais,	sendo	que	neste	modelo,	a	coleta	deverá	ser	feita	na	forma	de	contêineres	com	
até	 6	 (seis)	 tipologias,	 e	 seu	 recolhimento	mecanizado	 e	 seu	 transporte	 sem	compactação,	 sendo	os	
recipientes	dispostos	em	pontos	especıf́icos	do	quarteirão,	sendo	suspensos	e	levados	ao	caminhão	pela	
lateral	ou	sua	por	sua	parte	traseira	por	içamento	mecânico	e	devolvidos	higienizados;

	 •	Criação	(junto	ao	Estado)	de	uma	central	"regional"	de	processamento	de	resıd́uos	industriais,	
da	área	de	saúde	e	chorume	(se	houver);

	 •	Implementação	da	logıśtica	reversa;

	 •	Destinação	do	material	reciclável	obtido	direto	junto	aos	domicıĺios,	ou	recuperado	na	CTR	pelo	
processo	mecânico	automático	de	separação,	para	as	cooperativas;
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	 •	Criação	junto	ao	CTR	de	um	parque	industrial	de	aproveitamento,	seja	energético,	seja	pela	
compostagem	(obtendo	o	adubo	orgânico),	pela	reciclagem	ou	qualquer	outra	forma	de	transformação	
que	se	considerar	econômica	e	tecnologicamente	mais	viável	para	o	municıṕio	(dentre	as	apresentadas	na	
PMI);

	 •	Os	resıd́uos	da	construção	civil	e	reformas	também	deverão	sofrer	processos	de	otimização	de	
sua	recuperação	a	indices	cada	vez	mais	severos;

	 •	Os	investimentos	em	mudanças	de	hábito	e	educação	ambiental	deverão	ser	contratados	de	
maneira	 continua	 junto	 a	 empresas	 especializadas,	 junto	 a	 rede	 de	 ensino,	 em	 conjunto	 com	 as	
cooperativas	 (sendo	 os	 cooperados	 agentes	 ambientais),	 sempre	 atrelados	 a	 um	 plano	 de	 metas	 e	
eficiência,	a	ser	perseguido;

	 •	Mudança	da	legislação	municipal	atual	que	limita	a	cobrança	da	taxa	de	lixo	e	limpeza	ao	que	for	
menor,	ou	uma	planilha	demonstrativa	de	seus	custos	ou	o	teto	de	20%	sobre	o	IPTU,	mudando	para	
valores	que	permitam	uma	implantação	gradual	do	programa	"Lixo	Zero",	obviamente	dentro	de	custos	
constantes	de	uma	planilha	com	parâmetros	bem	definidos	(como	no	caso	da	água/energia	elétrica);

	 •	Estudo	do	impacto	econômico	junto	ao	cidadão.

	 Conclusões	finais

	 A	definição	de	polıt́icas	públicas,	bem	como	a	construção	de	editais	e	marcos	regulatórios	que	no	
futuro	nos	 leve	a	uma	manipulação	do	 lixo	desde	a	sua	produção	até	o	seu	destino	 final	de	maneira	
saudável	e	mais	humana,	bem	como	o	seu	Máximo	reaproveitamento	e	mıńimo	passivo	ambiental,	nos	
permitira	trilharmos	uma	firme	caminhada	rumo	a	uma	cidade	sustentável	para	as	futuras	gerações.

	 Estas	polıt́icas,	a	nosso	ver,	devem	estabelecer	três	processos	fundamentais	separados,	porém	
integrados	aos	mesmos	princıṕios	norteadores	desta	polıt́ica	(com	agentes	operadores	distintos).

	 Portanto,	 nos	 parece	mais	 seguro	 que	 empresas	 que	 se	 dedicarão	 à	 educação	 ambiental	 do	
processo,	bem	como	a	que	irá	implantar	e	operar	a	coleta,	transporte	e	"ecopontos",	e	as	que	irão	operar	o	
CTR,	deverão	ser	distintas,	pois	poderá	haver	relações	contraditórias	entre	estes	estágios.

	 Como	 recomendação	 final,	 sugerimos	 "PPPs"	 distintas	 para	 coleta/transporte	 e	 outra	 para	
operação	e	tecnologias	de	aproveitamento	do	lixo	aportado	na	CTR.

	 O	Fórum	Desenvolve	Londrina	espera,	humildemente,	ter	contribuıd́o	com	suas	proposições,	para	
abertura	de	um	constante	e	profıćuo	debate	em	torno	deste	tema	tão	relevante	nos	seus	reflexos	na	saúde	
pública	e	na	caminhada	civilizatória	rumo	a	um	ambiente	social	mais	saudável	e	agradável	a	nossa	e	as	
futuras	gerações.	Ao	invés	de	um	pesado	fardo,	podemos	e	devemos	entregar	um	bom	legado	a	elas.
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MODELO	DE	GESTÃO	DOS	RESÍDUOS	NA	ÁREA	METROPOLITANA	DE	BARCELONA

	 As	competências	a	nıv́el	da	gestão	dos	resıd́uos	na	área	metropolitana	de	Barcelona	se	repartem	
entre	diferentes	administrações.

	
	 A	gestão	dos	resıd́uos	na	área	metropolitana	de	Barcelona	vem	determinada	pela	hierarquia	da	
gestão	dos	resıd́uos	estabelecida	para	o	conjunto	da	união	européia.

UM	MODELO	DE	PLANEJAMENTO	E	GESTÃO
Instituto	Cerdà	–	Barcelona

Regulação																															Planificação																					Gestão	e	Exploração

União	Européia

Estado	Espanhol

Governo	da	Catalunha

Governo	da	Área	
Metropolitana	de	Barcelona

Prefeitura	de	Barcelona

x

x

xx

x
Resto	de	resıd́uos	são	

gestionados	pela	
iniciativa	privada

Resıd́uos	municipais	
mediante	concessão

TRATAMENTO

RECOLHIMENTO

Prevenção

Preparação	para	a	reutilização

Reciclagem

Outro	tipo	de	valorização,	por	exemplo,	a	valorização	energética

Eliminação
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	 Sendo	o	objetivo	do	planejamento	existente,	racionalizar	os	gastos	de	recursos	e	maximizar	a	
obtenção	dos	mesmos	a	partir	dos	resıd́uos	gerados.

SUSTENTABILIDADE	NA	COLETA	DE	RESÍDUOS

	 Acompanhamento	 do	 desenvolvimento	 dos	 serviços	 de	 recolhimento	 de	 resıd́uos	 e	 limpeza	 viária	 de	
Barcelona	em	relação	a	sua	sustentabilidade.

O	objetivo	do	modelo	de	
gestão	é	minimizar	a	geração	
de	resıd́uos,	uma	vez	que	
incrementamos	sua	
reutilização,	reciclagem	e	
outras	formas	de	valorização;

Reutilização

Resıd́uo

Recurso

Resıd́uos

Recursos

Produtos

Reciclagem

Outras	formas	
de	valorizaação

Reutilização

Reutilização Reutilização

3
	
+30	

ASPECTOS	CONSIDERADOS

Emissões	no	meio	atmosférico

Impacto	acústico

Impacto	de	odores

Consumo	de	água

Consumo	de	energia

Formação	e	desenvolvimento	do	
pessoal	que	realiza	os	serviços

RESULTADOS:

anos	de	serviços	
ininterruptos;

boas	práticas	
implementadas	no	
cerne	da	realização	
do	serviço



	 Os	sistemas	de	coleta	dos	resıd́uos	variam	em	função	do	 tipo	gerador	dos	mesmos.	Uma	vez	
recolhidos,	estes	se	classificam	em	diferentes	fluxos	de	materiais	destinados	a	tratamento.	O	princıṕio	
que	inspira	todo	o	modelo	de	gestão	é	a	obtenção	de	recursos	a	reintroduzir	no	tecido	socioeconômico		de	
Barcelona	e	Catalunha.

*	Existem	instalações	de	incineração	diferenciadas	para	resíduos	perigosos	e	não	perigosos.
**	Existem	depósitos	controlados	diferenciados	para	colocação	de	resíduos	perigosos,	não	perigosos	e	inertes.

	 Os	diferentes	fluxos	de	resıd́uos	que	são	coletados	seletivamente	são	os	que	compõem	o	quadro	
seguinte.	Cabe	destacar	que	a	gestão	dos	mesmos	se	desenha	desde	uma	ótica	de	maximizar	os	recursos	
obtidos,	independentemente	da	fonte	de	origem	dos	mesmos.
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Atividades

Atividades

Indústria

Indústria

Municípios	
(domicıĺ ios	e	comércio)

Municípios	
(domicıĺ ios	e	comércio)

Construção

Construção

Matérias	primas	
secundárias

Recursos	
energéticos

Recolhimento	seletivo	
dos	diversos	fluxos	de	

resıd́uos

Tratamento Sobras

Incinerador

Depósito	
controlado

Coleta	seletiva	
Fluxos	de	resíduos

Veıćulos	fora	de	uso

Resıd́uos	minerais	e	escórias

	Resıd́uos	têxteis

	Dissolventes	usados

	Resıd́uos	ácidos,	alcalinos	e	salinos

	Resıd́uos	sanitários

	Resıd́uos	de	tintas	e	adesivos

	Amianto

	Pilhas

	Aparelhos	elétricos	e	eletrônicos

	

	

Resıd́uos	de	papel	e	papelão

Resıd́uos	de	vidro

	Resıd́uos	de	plástico

	Resıd́uos	metálicos

	Vasilhames

	Resıd́uos	orgânicos	biodegradáveis

	Resıd́uos	quıḿicos	diversos

	Resıd́uos	de	madeira

	Hidrocarbonetos

	Pneus
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	 Neste	 sentido	existem	objetivos	numéricos	de	valorização	 e	outras	 formas	de	gestão	para	 as	
seguintes	tipologias	de	resıd́uos.	Na	maioria	dos	casos	estes	objetivos	são	fixados	a	nıv́el	europeu.

Como	exemplo,	abaixo	indicamos	alguns	dos	principais	objetivos	estabelecidos.

Objetivo	para	resíduos	municipais:

	 Antes	de	2020,	a	quantidade	de	resıd́uos	domésticos	e	comerciais	destinados	a	preparação	para	
reutilização	e	a	 reciclagem	das	 frações	de	papel,	metais,	 vidro,	plástico,	bioresıd́uos	e	outras	 frações	
recicláveis	deverão	alcanças,	em	seu	conjunto,	um	mıńimo	de	50%	em	peso	dos	resıd́uos	gerados.

Objetivo	para	resíduos	da	construção	de	demolição:

	 Antes	de	2020,	a	quantidade	de	resıd́uos	não	perigosos	da	construção	e	demolição	destinados	à	
preparação	para	a	reutilização,	reciclagem	e	outras	formas	de	valorização,	deverão	alcançar	um	mıńimo	
de	70%	em	peso	dos	resıd́uos	gerados.

SISTEMA	DE	COLETA	DOS	RESÍDUOS	INDUSTRIAIS

A	responsabilidade	da	gestão	e	posterior	tratamento	dos	resıd́uos	industriais	é	do	produtor	dos	mesmos.

	 •	Custear	toda	a	operação	mediante	a	contratação	de	um	gestor	privado.

	 •	Realizar	uma	declaração	anual	das	toneladas	produzidas.

	 •	 Sistema	 documental	 de	 controle	 e	 rastreabilidade	 do	 resı́duo	 que	 inclui	 produtores	
transportadores	e	gestores.

Papelão

Madeira

Aparelhos	elétricos	e	eletrônicos

Resıd́uos	de	vasilhame

Metais

Pilhas	e	baterias

Resıd́uos	da	construção

Plástico

O� leos	usados

Pneus

Vidro

Lodos	de	depuradora

Material	orgânico

Veıćulos	fora	de	uso

Solos	contaminados
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Determinação	do	tratamento	
em	função	do	catálogo	de	resíduos

Existência	de	um	sistema	documental	que	inclui	registros	consignados	
por	parte	dos	produtores,	transportadores	e	gestores	de	resíduos

Registro Registro Registro

Produtor Transportador Gestor

Disposição	final

Recuperação	material
e	valorização	energética

Tratamento	físico-químico

	 O	sistema	se	completa	com	um	corpo	de	inspeção:

	 Neste	 contexto,	 o	 quadro	 abaixo	mostra	 o	 sistema	documental	 estabelecido	para	 controlar	 a	
rastreabilidade	dos	resıd́uos	industriais.

PRODUTOR TRANSPORTADOR
GESTOR 

AUTORIZADO

Agência de 
resíduos da 
Catalunha

Prefeitura onde 
se localiza o 

gestor

1r Ficha de recepção

Documentação	prévia	da	transferência

Documentação	prévia	da	aceitação	de	titularidade

Documentação	posterior	à	aceitação	da	titularidade

Se	deve	formalizar	ficha	de	
recebimento	conforme	o	modelo	A

HS:	Hora	da	partida
JE:	Justificativa	de	entrega
HI:	Hora	de	partida	itinerante
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	 Neste	 contexto,	 46%	 dos	 resı́duos	 industriais	 gerados	 pelas	 atividades	 industriais	 são	
valorizados.

SISTEMA	DE	COLETA	DOS	RESÍDUOS	MUNICIPAIS

	 O	modelo	de	gestão	dos	resıd́uos	urbanos	de	Barcelona	se	baseia	na	coleta	seletiva	na	origem	dos	
mesmos,	com	o	objetivo	de	seu	direcionamento	para	as	plantas	de	tratamento	correspondentes.

O	modelo	requer	a	colaboração	dos	cidadãos,	tendo	dois	objetivos	fundamentais:

	 •	Separar	e	recuperar	a	maior	quantidade	de	materiais	recuperáveis;

	 •	 Diminuir,	 tanto	 quanto	 possıv́el,	 a	 quantidade	 de	 resı́duos	 que	 serão	 descartados	 pela	
incineração	e	depósito.

SITUAÇÃO	DA	GESTÃO	DOS	RESÍDUOS	INDUSTRIAIS

Fluxo

Valorização	material

Valorização	energética

Quantidade	total	valorizada

Depósito	controlado

Tratamento	fıśico-quıḿico

Incineração

Outros

Quantidade	total	destinada	a	eliminação

Situação	atual

42%

4%

46%

45%

3%

5%

1%

54%
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	 Na	área	metropolitana	convivem	dois	modelos	de	coleta	seletiva	de	resıd́uos,	sendo	o	que	contém	
cinco	frações	é	majoritário.	O	modelo	se	completa	com	outra	tipologia	de	instalações,	os	pontos	limpos,	
orientados	ao	recolhimento	de	outros	materiais	gerados	em	menor	quantidade,	ou	de	caráter	especıf́ico	
por	sua	potencial	periculosidade.

	
	 O	financiamento	por	parte	da	ECOVIDRO	e	ECOEMBES	das	coletas	de	vidro	e	vasilhames,	fazem	o	
modelo	de	cinco	frações	ser	mais	atrativo.

Vidro VidroPapel PapelOrgânico

OrgânicoVasilhames Inorgânico

RESÍDUO	MÍNIMO

Restos

CINCO	FRAÇÕES

Planta	de	seleção	de	
recipientes	e	vasilhames

Planta	de	reciclado	
de	papelão

Planta	de	
reciclados	de	vidro

Planta	de	
compostagem

Biometanização

Tratamento	
mecânico-biológico

Restos

Depósito	
controlado

Incineração
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	 Os	 pontos	 limpos	 são	 instalações	 de	 recepção	 seletiva	 de	 resıd́uos	municipais,	 destinadas	 a	
resıd́uos	 perigosos	 em	 pequena	 quantidade	 (pintura,	 solventes,	 baterias,	 etc.),	 resıd́uos	 volumosos	
(móveis,	 eletrodomésticos),	 restos	 vegetais,	 escombros,	 assim	 como	outras	 frações	 que	 não	 se	 pode	
recolher	seletivamente	e	aproveitar.

	 Neste	contexto,	40%	dos	resıd́uos	são	recolhidos	seletivamente	e	revalorizados,	destinando-se	os	
60%	restantes	de	forma	maioritária	a	operações	de	tratamento	mecânico	biológico,	onde	também	se	
produz	certa	recuperação	dos	mesmos.

COLETA	DE	RESÍDUOS	DA	CONSTRUÇÃO	E	DEMOLIÇÃO

	 Da	mesma	maneira	que	ocorre	com	os	resıd́uos	industriais,	a	responsabilidade	da	gestão	e	
posterior	tratamento	dos	resíduos	da	construção	é	do	produtor.

	 •	 Executor:	 Anteriormente,	 a	 execução	 da	 obra	 deverá	 apresenta	 um	 estudo	 da	 gestão	 dos	
resıd́uos	da	obra.

	 •	Contratante:	Plano	de	gestão	de	resıd́uos	na	obra	e	medidas	previstas	para	a	prevenção	da	
geração	e	a	correta	segregação	dos	resıd́uos	gerados	na	obra,	assim	como	uma	estimativa	das	quantidades	
que	serão	geradas.

Coleta	seletiva	nos	pontos	limpos

Coleta	seletiva	de	pequenos	vasilhames

Coleta	seletiva	de	vidros

Coleta	seletiva	de	papéis	e	embalagens

Coleta	seletiva	de	matéria	orgânica

Fração	restante
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As	obras	têm	a	obrigação	de	separar	os	seguintes	resıd́uos	que	superarem	os	limites	de	geração	indicados.

	 O	executor	da	obra	deve	repassar	o	encargo	do	transporte	e	tratamento	dos	resıd́uos	gerados	na	
mesma.	Para	isto,	deve	contratar	empresas	privadas	(que	previamente	devem	possuir	autorização	para	
operar	emitida	pela	administração	pública).

	 Com	o	objetivo	de	assegurar	que	os	resıd́uos	são	manipulados	de	forma	correta,	a	administração	
estabelecerá	um	sistema	de	documentos	que	permitirá	seguir	a	rastreabilidade	dos	mesmos.	Este	sistema	
inclui	registros	a	serem	elaborados	tanto	pelo	produtor	 	dos	resıd́uos	,	como	pelos	transportadores	e	
gestores	dos	mesmos.	O	sistema	se	completa	com	uma	equipe	de	fiscalização.

LIMITES	ESTABELECIDOS	PARA	A	OBRIGATORIEDADE	DE	COLETA	SEGREGADA

Fração

Concreto

Ladrilhos,	Telhas	e	Cerâmicas

Metal

Madeira

Vidro

Plástico

Papel	e	palepão

Limite	(t)

80

40

2

1

1

0,5

0,5
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Na	 figura	 abaixo	podemos	 ver	 o	modelo	de	 gestão	de	documentos	 exibidos	para	 resíduos	da	
construção	e	demolição.
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Atualmente,	mais	da	metade	das	quantidades	de	resıd́uos	da	construção	e	demolição	são	valorizadas.

EVOLUÇÃO	DA	GESTÃO	DE	RESÍDUOS	DA	CONSTRUÇÃO
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O	QUE	É	O	FÓRUM





	 Criado	 em	 2005,	 o	 FO� RUM	 PERMANENTE	 DE	 PLANEJAMENTO	 ESTRATE� GICO	 PARA	 O	

DESENVOLVIMENTO	SUSTENTA�VEL	DE	LONDRINA	-	FO� RUM	DESENVOLVE	LONDRINA,	é	o	resultado	da	

união	 de	 entidades	 e	 cidadãos	 com	 o	 objetivo	 de,	 conjuntamente,	 examinar	 soluções	 comunitárias,	

refletindo	 a	 crença	 compartilhada	 na	 importância	 da	 participação	 da	 população	 para	 edificar	 uma	

sociedade	mais	justa	e	humana.

O	Fórum	é	uma	organização	civil	não	partidária	que	reúne	

cidadãos	de	diversas	áreas	em	um	diálogo	aberto.

	 Sua	estratégia	é	estimular	a	participação	da	população	do	municıṕio	na	discussão	e	solução	dos	

problemas	da	comunidade,	sempre	buscando	um	ambiente	de	parceria	e	cooperação.	Isto	é	feito	de	forma	

sistemática	 para	 melhorar	 as	 condições	 que	 proporcionam	 a	 dinamização	 do	 desenvolvimento	

econômico	e	social.

Para	cumprir	esta	estratégia	o	Fórum	Desenvolve	Londrina	se	utiliza	de	dois	mecanismos:

A)	 Publicação	e	distribuição	anual	do	Manual	de	Indicadores	de	Desenvolvimento	que	apresenta	

os	 principais	 indicadores	 de	 desenvolvimento	 do	 municıṕio	 de	 Londrina	 de	 diversas	 áreas,	

comparando	 o	 seu	 desempenho	 nos	 últimos	 10.	 Estes	 indicadores	 são	 coletados	 de	 fontes	

secundárias.	 Desde	 2012	 são	 pesquisados	 indicadores	 de	 percepção	 junto	 a	 população	 de	

Londrina	sobre	vários	aspectos	que	influenciam	o	seu	desenvolvimento	do	municıṕio.

B)	 Realização	anual	do	Estudo	dos	Indicadores,	que	é	fruto	da	escolha	de	um	tema	ou	indicador,	

sobre	o	qual	o	conhecimento	é	aprofundado	e	suas	caracterıśticas,	limitações	e	potencialidades	

sejam	compreendidas	por	todos	os	participantes.

	 Ao	final,	esse	trabalho	dá	origem	a	um	documento,	que	junto	com	o	Manual	de	Indicadores	de	

Desenvolvimento,	é	distribuıd́o	e	divulgado	para	toda	sociedade	civil	organizada	e	para	o	setor	público,	

tornando	o	problema	e	também	as	possıv́eis	soluções	conhecidas	de	todos.

	 O	 Estudo	 constitui-se	 em	 um	 importante	 instrumento	 de	 planejamento	 para	 Londrina,	

disseminando	 o	 conhecimento	 sobre	 os	 problemas	 para	 uma	 parcela	 significativa	 da	 população,	

incentivando	o	debate	 sobre	 as	possıv́eis	 soluções	 e	 gerando	o	 impulso	necessário	no	 sentido	de	 se	

superar	 os	 entraves	 ao	 desenvolvimento.	 Essa	 iniciativa,	 portanto,	 é	 uma	 das	 mais	 importantes	

contribuições	que	o	Fórum	pode	oferecer	à	comunidade.

99

O	QUE	E� 	O	FO� RUM



A	VISÃO	DE	FUTURO	CRIADA	PELO	FÓRUM	PARA	LONDRINA	EM	2034

	 “Uma	 comunidade	 ativa	 e	 articulada,	 construindo	 uma	 cidade	 humana,	 segura	 e	 saudável,	

tecnologicamente	 avançada,	 integrada	 à	 região	Norte	 do	 Paraná	 e	 globalmente	 conectada,	 com	uma	

economia	diversificada	e	dinâmica,	promovendo	o	equilıb́ rio	social,	cultural	e	ambiental.”

QUAL	É	O	PAPEL	DO	FÓRUM:

·	 Prospectar	o	futuro.

·	 Promover	o	processo	permanente	de	planejamento	estratégico	integrado	e	participativo.

·	 Criar	e	manter	um	ambiente	favorável	para	o	desenvolvimento.

·	 Identificar	e	integrar	os	projetos	estratégicos	existentes	na	comunidade.

·	 Aglutinar	e	 articular	 as	 entidades,	promovendo	ações	para	o	desenvolvimento	de	Londrina	e	

região.

·	 Propor,	 influenciar,	 promover	 e	 apoiar	 polı́ticas	 e	 iniciativas	 públicas	 e	 privadas	 de	

desenvolvimento	sustentável.

·	 Realizar	acompanhamento	e	avaliação	permanente	de	projetos	e	ações.

·	 Ser	o	guardião	da	visão	de	futuro	de	Londrina.
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CONHECIMENTO	DO	PROBLEMA

	 Este	 estudo	 enfoca	 o	 tema	 Resíduos	 Sólidos,	 selecionado	 do	 conjunto	 de	 indicadores	 de	
percepção	da	pesquisa	realizada	pelo	Fórum	Desenvolve	Londrina	em	2012.	Nesse	ano	foi	a	primeira	vez	
que	a	entidade	realizou	a	pesquisa	de	percepção	junto	a	população	para	avaliar	aspectos	que	influenciam	
no	desenvolvimento	do	municıṕio.

	 Trata-se,	portanto,	da	continuidade	do	trabalho	de	levantamento	e	publicação	de	indicadores,	
que	é	realizado	anualmente	e	aborda	os	diversos	aspectos	da	qualidade	de	vida	no	municıṕio.

	 Este	tipo	de	trabalho	tem	como	pressuposto	metodológico	o	aprofundamento	do	conhecimento	
sobre	o	tema	escolhido,	de	forma	a	se	conhecer	as	causas	do	nıv́el	apresentado	pelo	indicador	e,	a	partir	
do	conhecimento	dessas	causas,	reunir	um	conjunto	de	possıv́eis	soluções	que	são	propostas	ao	final	do	
estudo.

	 A	partir	da	escolha	do	indicador	a	ser	estudado,	seguindo	a	metodologia	de	trabalho	utilizada	pelo	
Fórum,	foi	necessário	que	todos	os	seus	membros	ampliassem	o	seu	conhecimento	sobre	o	tema	e	que	
houvesse	no	grupo	certo	nivelamento,	possibilitando	assim	um	debate	mais	consistente	que	viabilizasse	
a	contribuição	de	todos	na	busca	das	possıv́eis	soluções	para	a	resolução	dos	problemas	identificados.
	
	 E� 	 importante	destacar	que,	dada	a	salutar	heterogeneidade	do	grupo	que	constitui	o	Fórum,	
poucos	participantes	são	especialistas	no	tema	representado	pelo	indicador	selecionado.	No	entanto,	
essa	grande	diversidade	de	formações	e	experiências	do	grupo	torna-se	uma	vantagem	no	processo	de	
discussão,	 pois	 permite	 que	 as	 mais	 distintas	 visões	 sejam	 levadas	 ao	 debate,	 enriquecendo	
sobremaneira	o	processo	de	busca	de	soluções	para	o	problema	levantado.

	 O	processo	escolhido	para	melhorar	o	nıv́el	de	conhecimento	do	grupo	sobre	o	tema	foi	o	da	
realização	 de	 palestras	 com	 pessoas	 da	 comunidade,	 especialistas	 no	 assunto	 e	 entidades	 locais	 e	
internacionais	que	pudessem	aportar	conhecimento	e	experiência	sobre	o	assunto.

	 Os	critérios	para	escolha	de	um	indicador	a	ser	estudado	pelo	grupo	são:

	 •	O	indicador	deve	ser	considerado	pelo	Fórum	como	o	de	grande	impacto	para	a	comunidade.
	
	 •	O	indicador	não	deve	ter	sido	estudado	anteriormente	pelo	Fórum.

PALESTRAS

	 Durante	todo	o	processo	de	aprofundamento	e	debate	do	tema	foram	realizadas	19	(dezenove)	
palestras,	com	profissionais	ou	especialistas	envolvidos	com	o	tema	Resíduos	Sólidos.



	 Inicialmente	foi	feita	uma	lista	com	possıv́eis	participantes,	sempre	tendo	em	vista	a	importância	

da	 presença	 de	 especialistas	 no	 assunto	 como	 também	 de	 autoridades	 municipais	 e	 estaduais	

responsáveis	pela	gestão	desse	setor.	Por	outro	lado,	não	se	pretendeu	que	a	lista	organizada	fosse	muito	

rıǵida,	havendo	sempre	a	possibilidade	de	novas	indicações	por	parte	dos	membros	do	Fórum	durante	o	

decorrer	do	processo,	na	medida	em	que	fosse	sentida	a	necessidade	de	se	buscar	alguma	informação	

especifica	ou	fosse	identificada	uma	experiência	que	pudesse	servir	de	referência	ao	trabalho.

	 Também	é	importante	destacar	que	não	existe	um	número	ideal	de	palestras.	O	que	se	percebeu	

pelos	estudos	já	realizados	pelo	Fórum	e	da	experiência	de	outras	cidades	que	se	utilizam	da	mesma	

metodologia,	é	que,	em	dado	momento,	depois	de	um	determinado	número	de	encontros,	70%	a	80%	das	

causas	e	soluções	identificadas	pelos	membros	do	Fórum	passavam	a	se	repetir	ao	final	das	palestras.

	 Para	 se	 obter	 o	 máximo	 retorno	 desse	 processo,	 tanto	 do	 ponto	 de	 vista	 da	 ampliação	 do	

conhecimento	 por	 parte	 dos	membros	 do	 Fórum,	 como	na	 identificação	 de	 problemas	 e	 geração	 de	

propostas	de	solução,	esses	eventos	foram	organizados	seguindo	algumas	recomendações.

	 Postura	dos	participantes	do	Fórum:	O	princıṕio	básico	 é	que	as	palestras	deviam	ser	uma	

oportunidade	de	busca	de	conhecimento.	Os	participantes	se	comprometeram	a	não	questionar	a	opinião	

do	palestrante	convidado	sobre	o	assunto,	a	não	ser	para	a	obtenção	de	esclarecimentos	adicionais.	Não	

ocorreu,	portanto,	qualquer	julgamento	ou	questionamento	por	parte	dos	integrantes	do	Fórum	sobre	

atitudes	e	ações	dos	palestrantes	ou	avaliações	quanto	à	qualidade	das	ações	e	atividades	realizadas.

	 Esse	enfoque	foi	discutido	entre	os	membros	do	Fórum	antes	das	palestras	e	todos	entenderam	a	

importância	desses	momentos	como	oportunidade	de	agregar	informações	e	conhecimento	ao	grupo.

	 Desenvolvimento	das	Palestras:	O	Fórum	 fez	 convites	 formais,	 por	 escrito,	 aos	palestrantes	

selecionados,	mencionando	o	indicador	estudado	e	as	duas	perguntas	que	seriam	abordadas	na	palestra.	

Junto	ao	convite	foi	enviado	um	exemplar	do	Manual	de	Indicadores	de	Desenvolvimento	do	Municıṕio	de	

Londrina,	elaborado	pelo	Fórum,	para	que	os	convidados	tivessem	conhecimento	antecipado	do	contexto	

das	palestras.	

	 Registro	das	idéias:	ao	final	de	cada	palestra	os	participantes	do	Fórum	anotaram	em	tarjetas	ou	

fichas,	todas	as	causas	e	soluções	apontadas	pelos	palestrantes	para	o	indicador	estudado.

	 Processamento	das	idéias:	Quando	terminou	o	processo	de	realização	de	todas	as	palestras	o	

grupo	analisou	se	as	anotações	de	causas	e	soluções,	colocadas	nos	painéis	durante	o	processamento	e	

discussão	 das	 mesmas,	 seriam	 de	 fácil	 entendimento	 tanto	 pelos	 participantes	 como	 pelos	 futuros	

leitores	do	Estudo,	ou	seja,	a	comunidade	local	e	outros	possıv́eis	interessados.
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	 Organizações	temáticas	das	idéias:	As	idéias	que	se	referiam	a	um	mesmo	assunto,	dentro	do	

tema	 geral	 do	 Estudo,	 foram	 organizadas	 em	 temas	 segundo	 sua	 similaridade,	 criando-se	 tópicos	

especıf́icos	para	facilidade	da	análise.	

	 Síntese	 dos	 problemas	 e	 soluções:	 após	 todas	 as	 idéias	 estarem	 agrupadas	 em	 tópicos	

especıf́icos,	os	participantes	do	Fórum	fizeram	uma	sıńtese	de	todas	estas	idéias	e	no	final	deram	origem	a	

priorização	de	problemas	e	soluções	por	assunto.

	 No	 item	Causas	e	Soluções	deste	documento	são	apresentadas	de	 forma	organizada	as	 idéias	

surgidas	 durante	 esse	 processo,	 sendo	 todas	 disponibilizadas	 aos	 interessados	 no	 site	 do	 Fórum	

Desenvolve	Londrina	(www.forumdesenvolvelondrina.org).

	

DIVULGAÇÃO	DO	ESTUDO

	 Por	melhor	que	possa	ter	sido	o	processo	de	geração	de	propostas	neste	tipo	de	estudo,	de	nada	

valeria	sem	o	passo	essencial	que	é	o	de	sua	divulgação.	Os	resultados	serão	melhores	e	maiores	quanto	

maior	for	à	divulgação,	isto	é,	quanto	maior	for	o	número	de	pessoas	da	comunidade	que	tiver	acesso	ao	

material	produzido	pelo	Fórum.

	 O	Fórum	segue	um	plano	de	divulgação	para	este	estudo	conforme	descrito	abaixo:

	 •	Lançamento	do	Estudo:	Realiza	um	evento	com	representantes	da	sociedade,	entidades,	ou	

seja:	igrejas,	clubes	de	serviço,	associações,	sindicatos,	escolas,	Prefeitura,	Câmara	Municipal,	etc...

	 •	 Ciclo	 de	 reuniões	 ou	 palestras:	 a	 serem	 realizadas	 nas	 entidades	 ou	 instituições	 acima	

mencionadas	para	ampliar	a	divulgação	do	material.

	 •	Distribuição	do	Material:	entregar	o	material	para	entidades	públicas	e	privadas,	meios	de	

comunicação,	 lideranças	 polı́ticas	 e	 empresariais,	 entre	 outros,	 no	 total	 são	 distribuı́dos	

aproximadamente	2.000	cadernos	de	estudos.

	 •	Publicação	 no	 site:	o	 estudo	 é	 publicado	 no	 site	 		www.forumdesenvolvelondrina.org.br

onde	poderá	ser	obtido	por	download	por	todos	os	 interessados.	Além	deste	estudo,	todo	o	material	

original	produzido	e	cópias	das	palestras	estarão	disponıv́eis	no	mesmo	site.
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RESULTADOS	DO	FO� RUM

	 O	 trabalho	 do	 Fórum	 consiste	 em	 estimular	 a	participação	 da	 população	 do	municıṕio	 na	

discussão	e	solução	dos	problemas	da	comunidade,	através	de	um	ambiente	de	parceria	e	cooperação,	

de	forma	sistemática,	para	melhorar	nossas	condições	de	desenvolvimento	econômico	e	social.

	 Este	 trabalho	 é	 feito	de	duas	 formas:	através	do	monitoramento	e	publicação	do	Manual	dos	

Indicadores	e	da	realização	do	Estudo	dos	Indicadores.	

	 Neste	sentido,	não	 se	 trata	de	uma	nova	entidade	criada	para	 realizar	ações,	mas	sim	de	um	

movimento	voluntário,	que	após	ouvir	vários	especialistas	e	debater	entre	seus	participantes	sobre	um	

determinado	 indicador	 propõe	 soluções	 para	 sociedade,	 cabendo	 as	 entidades	 públicas	 e	 privadas	

analisarem	se	as	propostas	são	pertinentes	e	viáveis	para	implantação	na	busca	da	solução	dos	problemas	

e	melhoria	do	ambiente.

	 Algumas	das	soluções	apresentadas	são	inovadoras	e	inéditas,	outras	são	experiências	aplicadas	

em	outras	localidades	nacionais	e	internacionais,	e	também	tem	aquelas	que	já	vinham	sendo	discutidas	

ou	mesmo	implantadas	por	entidades	do	próprio	municıṕio	e	quando	apresentadas	ao	Fórum	durante	as	

palestras	foram	incorporadas	como	uma	proposta	de	solução,	isto	pelos	resultados	já	apresentados	ou	

mesmo	para	ampliar	e	intensificar	sua	atuação.

	 Assim	os	resultados	aqui	apresentados	não	foram	implantados	pelo	Fórum	e	sim	pelas	entidades	

públicas,	principalmente	pelo	poder	público	municipal,	e	entidades	privadas,	que	viram	nas	mesmas	uma	

oportunidade	de	melhorar	as	condições	sociais,	econômicas	ou	ambientais.

	 Outro	aspecto	importante	de	destacar	foi	à	criação	de	núcleos	temáticos	que	surgiram	de	forma	

espontânea	no	municıṕio	para	discutir	as	propostas	apresentadas	nos	estudos	e	verificar	como	estas	

poderiam	 ser	 viabilizadas.	 Normalmente	 algumas	 entidades	 participantes	 do	 Fórum	 acabam	

participando	também	destes	Núcleos,	isto	de	acordo	com	a	sua	missão	e	propósito,	facilitando	assim	o	

entendimento	do	estudo	realizado	e	implantação	das	ações.

	

	 Os	 Núcleos	 criados	 posteriormente	 aos	 estudos	 foram	 os	 seguintes:	 Mobilidade	 Urbana,	

Desenvolvimento	Empresarial,	Adolescentes	em	Conflito	com	a	Lei,	Segurança	e	Turismo.	

	 As	ações	implantadas	ou	que	estão	em	fase	de	implantação	no	municıṕio	e	que	fizeram	parte	dos	

estudos	publicados	são	as	seguintes:

•	 Escola	em	tempo	Integral	–	Prefeitura	vem	implantando	algumas	escolas	como	referência	para	

cidade.	

•	 Empreendedorismo	 na	 Escola	 –	 a	 metodologia	 Pedagogia	 Empreendedora	 para	 toda	 rede	

municipal;
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•	 Lei	Geral	das	Micro	e	Pequenas	Empresas	–	Comitê	formado	por	entidades	públicas	e	privadas	

formalizado	e	funcionando;	

•	 ISS	Tecnológico	–	lei	criada	e	processo	implantado;

•	 TECA/INFRA� REO	–	implantado	em	dezembro	2008;

•	 Curso	de	engenharia	–	proposta	de	criação	de	cursos	na	PUC,	PITA� GORAS,	UTFPR,	UNIFIL	e	UEL;

•	 Revitalização	do	Centro	–	inıć io	de	reforma	do	calçadão	e	projeto	da	Nova	Sergipe	–	Governança	

Própria;

•	 Implantação	de	Cursos	técnicos–	SENAI	e	SENAC;

•	 Arco	Norte	–	retomada	da	discussão,	apresentação	ao	governo	do	estado	e	federal,	criação	da	

Sociedade	de	Propósito	Especıf́ico	PE;

•	 Pé	na	faixa	–	criação	de	um	grupo	liderado	pelo	Ministério	Público	que	já	implantou	a	campanha	

para	respeito	e	utilização	da	faixa	de	pedestre;

•	 Corredor	de	ônibus	–	criação	de	em	algumas	vias;

•	 Trânsito	Legal	–	campanha	de	melhoria	do	trânsito	com	apoio	dos	meios	de	comunicação;

•	 O� nibus	de	turismo	em	Londrina	–	projeto	pronto	e	aguardando	processo	licitatório;

•	 Centro	de	Convenção	–realização	de	projeto	de	viabilidade	para	busca	de	investidores;

•	 Fundo	Municipal	do	Turismo	–	lei	de	incentivo	sendo	debatida	pela	sociedade	e	poder	público.
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