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SOBRE A INICIATIVA CIDADES LIXO ZERO
São Paulo será o palco de três importantes
eventos sobre um dos temas mais urgentes
relacionado a sustentabilidade: o lixo. De 12 a 14
de maio, acontecerá na cidade, respectivamente,
o Seminário Legislação para o Lixo Zero, o 5º
Fórum Nacional de Resíduos Sólidos e o Fórum
Internacional Cidades Lixo Zero.
No dia 12, o debate ocorre em âmbito local e
reúne legisladores de São Paulo e palestrantes
numa conversa aberta ao público sobre o
plano municipal de resíduos sólidos. Além do
presidente da Câmara, José Américo, e Ricardo
Young , Presidente da Frente Parlamentar pela
Sustentabilidade, estarão presentes também
palestrantes internacionais que vão apresentar
experiências para a constituição de cidades lixo
zero.
O conceito é usado para designar cidades que
recolhem de forma adequada todos os seus

resíduos e realizam o processo de forma a fazêlos retornar a cadeia produtiva, evitando o envio
de materiais para aterros ou incineradores.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é o
tema do encontro, no dia 13 de maio, entre gestores
públicos e de empresas privadas, industriais,
construtoras, acadêmicos e investidores que vão
compartilhar experiências sobre a implantação
da lei. Nesta edição, serão discutidos temas como
a viabilidade econômica da indústria recicladora,
oportunidades de negócios para as empresas
de saneamento e de tratamento de resíduos,
impactos na competitividade da indústria com os
acordos de logística reversa, entre outros. Entre
os palestrantes, estarão presentes Fernando Von
Zuben, da Tetra Pak, Mauricio Moura Costa,
Bolsa Verde Rio e Boanesio Cardoso URBAM
(Prefeitura de São José dos Campos).

Especalistas estrangeiros apoiam o movimento Painel discute os impactos ecônomicos da logística
social “Fiscal do Lixo”.
reversa na indústria e os acordos setoriais.
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SOBRE A INICIATIVA CIDADES LIXO ZERO
Já o Fórum Internacional Cidades Lixo Zero, no dia 14, irá apresentar os diversos aspectos de uma
sociedade que opta por estabelecer a meta para um mundo sem lixo. Especialistas mundiais em
gestão de resíduos sólidos e gestores de cidades que implementaram o Programa Lixo Zero contarão
experiências concretas. O público ainda terá acesso a tecnologias e inovações aplicadas nos cinco
continentes. A programação conta também com palestras, painéis, apresentação de casos, atividades
e oficinas.
Os eventos fazem parte da iniciativa do Instituto Lixo Zero Brasil, uma organização da sociedade
civil autônoma sem fins lucrativos, integrante da ZWIA - Zero Waste International Alliance (Aliança
Internacional para o Lixo Zero) movimento internacional de organizações que disseminam o conceito
no mundo, e da VIEX Americas, a primeira organização brasileira especializada na distribuição de
informações empresariais para os setores de energia elétrica, recursos naturais e infraestrutura.

Primeiro dia da iniciativa, na Câmara Municipal Vereador Ricardo Young (PPS-SP), Secretário
de São Paulo.
Municipal de Serviços Simão Pedro Chiovetti e
Rodrigo Sabatini presidente do ILZB.
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público presente
Durante os três dias de Iniciativa Lixo Zero, contamos com a participação de mais de 150 pessoas.
Com base no perfil real de participantes podemos projetar a
audiência entre os seguintes setores:

Associações
Consultorias
Construtoras
Inst. Financeiras
Escritórios de Advocacia
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ABINEE
Abrelpe
ALESC
Angatiba
ARES-PCJ
ARSESP
Atk Rental
BNDES
Bolei
Braskem
BVRio
Camara os Vereadores de Barueri
Central da Reciclagem
CLARIANT
Corpus Saneamento e Obras
CTRW
Ecofalante
Envolverde
FAAP
Fórum Lixo e Cidadania
Foxx Participações
Giron
IBDS
Inova Gestão de Serviços Urbanos
Instituto Ethos
Istoe
Lei - Laboratório de Empreend. Inovadores
Living Construtora
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Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica
Prefeitura de Tubarão
Prefeitura Municipal de São José de Ribamar
Prefeitura Municipal Três Lagoas
Rede Resíduo
Resíduos Com Valor
Resolution
Revista Reciclagem Moderna
Royal Canin
Saae de Vilhena
Secretaria de Serviços Municipais
Secretaria Meio Ambiente - BA
SEMA/MA
Semma Castanhal PA
SENAI
SinfoniaAceti
Siqueira Castro Advogados
Succespar Real Estate Desenv.
Tabet Advogados
Tetra Pak Ltda
Umicore Brasil Ltda
Universidade Braz Cubas
Universidade Federal de São Paulo
Unnafibras
Urbam
Veirano Advogados
Vemos o que somos
Wisewood
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CRÉDITOS PELA ELABORAÇÃO do relatório
TOMÁS DOTTI
Estudante de Engenharia Civil na Universidade Braz
Cubas de Mogi das Cruzes. Trabalha há mais de 7
anos na área financeira, mas sempre se interessou por
assuntos relacionados a preservação do meio ambiente.
Desde o ingresso na faculdade realiza pesquisas sobre
gestão de resíduos sólidos em empresas e municípios.
Idealizou um projeto para coleta seletiva dentro do
Campus de sua faculdade com integração de outros
cursos e atualmente lidera a sua implantação.
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primeiro dia:
Seminário Legislação
para o Lixo Zero
Câmara municipal de sp

Palestrantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vereador José Américo (PT-SP) – Presidente da Câmara Municipal
Vereador Ricardo Young (PPS-SP) – Presidente da Frente Parlamentar pela Sustentabilidade
Rodrigo Sabatini – Presidente do Instituto Lixo Zero Brasil
Leslie Lukacs – L2 Environmental
Tracie Bills – California Resource Recovery Association
Simão Pedro Chiovetti – Secretário Municipal de Serviços de São Paulo
Pål Mårtensson – Kretsloppsparken
Camille Duran – Compostory

Seminário Legislação para o Lixo Zero
O Vereador José Américo realiza a abertura do seminário saudando e agradecendo a
todos os presentes. Ele alerta para o fato de São Paulo ainda enxergar no lixo um
problema, enquanto outras cidades estão gerando receitas a partir dele.

Vereador José
Américo (PT-SP)
Presidente da
Câmara Municipal
Ainda no espaço reservado à abertura, o Vereador Ricardo Young diz que o grande
desafio do ainda problema lixo é a complexidade da questão e adverte que é
praticamente impossível um município abordar o tema “cidade sustentável”, o que,
para ele, é fundamental. De acordo com Ricardo, a gestão dos resíduos sólidos
envolve toda a cadeia de produção, que precisará analisar seus produtos sob a ótica
da logística reversa, repensando embalagens e o que mais não é aproveitado pelos
consumidores finais.
Vereador Ricardo
Young (PPS-SP)
Presidente da Frente
Parlamentar pela
Sustentabilidade

www.viex-americas.com

Seminário Legislação para o Lixo Zero

Rodrigo Sabatini
Presidente do
Instituto Lixo
Zero Brasil

Rodrigo Sabatini inicia o seminário esclarecendo que o termo “lixo zero” é uma meta, com
valores éticos, econômicos, eficientes e visionários, para orientar as pessoas a mudarem
seus estilos de vida e práticas, a fim de emular os ciclos naturais sustentáveis, onde os
produtos sejam concebidos de modo que possam ser totalmente reaproveitados quando
descartados. Em seguida, pontua importantes entraves do cenário nacional com relação
à gestão de resíduos como: I) por acreditarem na prorrogação do prazo, menos de 30%
das cidades e municípios entregaram seus planos de gestão de resíduos; II) descrença na
educação e conscientização do povo brasileiro por ele próprio, embora uma pesquisa da
Philips, realizada em 2009, tenha apontado os brasileiros como os mais bem preparados
em todo o mundo para mudanças pró-sustentabilidade; III) soluções paliativas e urgentes,
que sem planejamento a médio e longo prazo, são ineficientes; IV) O Poder Público
delega às cooperativas e catadores a obrigação de coletar e reciclar, se eximindo de suas
responsabilidades; V) “lobby” para a aceitação da incineração de resíduos (que diversos
estudos provam ser pouco eficaz frente a outras técnicas mais baratas e sustentáveis)
como a melhor alternativa aos aterros.
Ele menciona um problema corriqueiro mas de simples solução: o conceito que temos de
lixo. Explica de maneira surpreendentemente lógica que o lixo quando separado deixa de
sê-lo, não há mais urgência em descartá-lo, então denomina-se resíduo, tem maior valor
agregado e pode ser armazenado por mais tempo, o que permite coleta mais eficiente e
econômica, além do reaproveitamento de cada material por estarem separados. Partindo
desse elementar princípio elucida sobre o “sistema Lixo Zero para gestão de resíduos”, que
projeta um fluxo cíclico dos materiais dentro de uma cidade, na qual estes são processados,
comercializados, usados, descartados, selecionados, reciclados e retornam sob o formato
de “commodities.” A partir do modelo proposto é gerada uma economia circular, maior
renda e conservação dos recursos naturais, menores custos, menores investimentos e
novos empregos.

www.viex-americas.com

Seminário Legislação para o Lixo Zero

Leslie Lukacs
L2 Environmental

A americana abre sua apresentação explanando sobre o tema “zero waste” (denominado
lixo zero no Brasil), que para ela representa a concepção e gestão de produtos e processos
para evitar e eliminar o desperdício, conservar e recuperar todos os recursos, sem queimálos ou enterrá-los. A implementação do Lixo Zero irá eliminar todo o descarte de resíduos
na terra, água ou ar, que são ameaças à saúde do planeta e todos os seres vivos que nele
habitam. Leslie, que possui mais de 12 anos de experiência como consultora ambiental
de entidades públicas e privadas nos Estados Unidos, afirma não ter dúvidas quanto
à ineficácia de incineradores como alternativa para reaproveitamento de resíduos, já
que, segundo ela, a parcela inaproveitável de nossos resíduos é tão ínfima que o alto
investimento necessário para esse tipo de empreendimento se torna injustificável. Além
disso, essa prática desencoraja a reciclagem e reutilização, a energia não é renovável
e as cinzas resultantes do processo são tóxicas. Não à toa o governo americano vem
aumentando as metas de reutilização de materiais, forçando a diminuição do volume
encaminhado para a queima.
Outro ponto discutido debruçou-se sobre o atual sistema linear de gestão de resíduos
(também arraigado nos Estados Unidos) frente ao fluxo cíclico que preconizam os mais
diversos especialistas vinculados ao lixo zero, bem como a imprescindível mudança do
comportamento individualista de fabricantes, governantes e sociedade, que devem se
envolver e colaborar uns com os outros para que estes mecanismos sejam aperfeiçoados.

Atuando há mais de 18 anos na gestão de recursos materiais, Tracie empresta suas
experiências relativas à área na Califórnia, relatando que a primeira lei sobre resíduos
sólidos do estado data de 1972, e desde então foram tomadas várias medidas visando
a reutilização dos rejeitos humanos, tais como: estabelecimento de metas, prazos e
estímulos financeiros para a expansão da reciclagem, repressão das quantidades
endereçadas aos aterros, obrigatoriedade de recuperação e coleta de aparelhos
eletrônicos, juntamente com a definição de responsabilidade estendida por parte
dos produtores. Estas, segundo apontam as estatísticas, provaram ser poderosos
instrumentos rumo à almejada economia circular.
Tracie Bills
California Resource
Recovery Association

Tracie alega que o planejamento das ações parte de três princípios básicos:
desenvolvimento de mercado, infraestrutura para gerenciar materiais e mudança de
comportamento, fomentando a compra e fabricação com produtos reciclados. E, para
ilustrar, expõe os casos de San Jose, São Francisco e Alameda County, onde as políticas
anteriormente descritas foram implementadas com resultados positivos e incontestáveis.
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Seminário Legislação para o Lixo Zero
A americana abre sua apresentação explanando sobre o tema “zero waste” (denominado
lixo zero no Brasil), que para ela representa a concepção e gestão de produtos e processos
para evitar e eliminar o desperdício, conservar e recuperar todos os recursos, sem queimálos ou enterrá-los. A implementação do Lixo Zero irá eliminar todo o descarte de resíduos
na terra, água ou ar, que são ameaças à saúde do planeta e todos os seres vivos que nele
habitam. Leslie, que possui mais de 12 anos de experiência como consultora ambiental
de entidades públicas e privadas nos Estados Unidos, afirma não ter dúvidas quanto
à ineficácia de incineradores como alternativa para reaproveitamento de resíduos, já
que, segundo ela, a parcela inaproveitável de nossos resíduos é tão ínfima que o alto
investimento necessário para esse tipo de empreendimento se torna injustificável. Além
Simão Pedro Chiodisso, essa prática desencoraja a reciclagem e reutilização, a energia não é renovável
e as cinzas resultantes do processo são tóxicas. Não à toa o governo americano vem
vetti
Secretário Municipal aumentando as metas de reutilização de materiais, forçando a diminuição do volume
de Serviços da Pre- encaminhado para a queima.
feitura de São Paulo Outro ponto discutido debruçou-se sobre o atual sistema linear de gestão de resíduos
(também arraigado nos Estados Unidos) frente ao fluxo cíclico que preconizam os mais
diversos especialistas vinculados ao lixo zero, bem como a imprescindível mudança do
comportamento individualista de fabricantes, governantes e sociedade, que devem se
envolver e colaborar uns com os outros para que estes mecanismos sejam aperfeiçoados.

Irreverente, o Sueco Pål abre sua exibição com um enigma relacionado a futebol e
premia o participante que o decifrou com uma camiseta. A peça faz propaganda de
Kretsloppsparken, o primeiro eco-parque do mundo, idealizado e fundado por ele, onde
as pessoas podem levar produtos para reciclagem, comprar ou doar itens de segunda
mão, além de desfrutar de restaurante com alimentos orgânicos e diversas atividades
recreativas voltadas à educação ambiental. No local, os visitantes aprendem a separar
corretamente seus rejeitos e são estimulados a reusar e encaminhar seus itens para
este fim.
Pål Mårtensson
Kretsloppsparken

Para Pål, lixo zero é absolutamente possível e necessário. Ele acredita que resíduos
inaproveitáveis são indícios claros de uma sociedade não sustentável, que necessita
ainda reconsiderar hábitos e artefatos. Mas pondera ressaltando que lixo zero é mais
uma jornada que um destino.

O palestrante Camille traz dados alarmantes que mostram o quanto os aterros sanitários
contribuem para a degradação do solo e aquecimento global por meio das emissões
de gás metano e carbono, entre tantos outros importantes impactos ao meio ambiente.
Segundo pesquisa de órgãos ligados às Nações Unidas, existem na camada superior (até
1 metro abaixo da superfície) da terra mais de 2,2 trilhões de toneladas de carbono que,
por ação do homem, estão sendo liberadas para atmosfera. Camille apresenta estatísticas
que apontam perda superior a 55 milhões de toneladas de camadas superiores de solo
a cada ano no Brasil, gerando custo de 212 milhões de dólares somente no estado de
São Paulo, sendo a agricultura crucial contribuinte dessa adversidade.
Camille Duran
Compostory
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segundo dia:
5º FÓRUM NACIONAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
ESPAÇO ApAS

Palestrantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abilio Santos – Sir Company
Alexandre Citvaras – Foxx / Haztec
Alice Drummond – Plataforma Ituiutaba Lixo Zero
Ana Luci Grizzi – Veirano Advogados
Ana Soraya Sechinda – AMLURB
André Luiz Saraiva – ABINEE
Boanesio Cardoso – URBAM
Carlos Eduardo Prestes – Whirlpool
Daniela Damiati – Instituto ETHOS
Delaine Romano – Fórum Lixo e Cidadania
Francisco Biazini – RedeResíduo
Heloísa Paulino – Tabet Advogados
Juliana Seidel – Tetra Pak
Luiz Carlos Aceti – Aceti Advogados
Martin Mauro – Central da Reciclagem
Maurício Moura Costa – BVRio
Simone Nogueira – Siqueira Castro Advogados
Victor Lopes – Bolei

Acompanhamento da Política Nacional de
Resíduos Sólidos
Simone comenta que em 2014, abrindo um importante precedente nacional, São Paulo
inicia a implantação do plano municipal de resíduos sólidos, que contempla todas
as exigências da PNRS e estabelece metas para os próximos 20 anos. Mas, apesar da
regulamentação da política de resíduos sólidos ainda há muito o que se fazer com
relação às dificuldades de implementação, mudança de postura e lacunas quanto à
natureza jurídica. Prova disso é a baixa aderência dos municípios ao plano, a evidente
impossibilidade de erradicação dos lixões até 2014 e carência em se instituir a coleta
seletiva e aperfeiçoar a coleta domiciliar.
Simone Nogueira
Siqueira Castro Advogados

Daniela Damiati
Instituto ETHOS

Com relação à logística reversa, é fundamental que se crie a taxa de resíduos, de modo a
gerar recursos e incitar o mercado. Mas ela cita exemplos de negociações em avançado
processo de consolidação como os eletroeletrônicos, lâmpadas, embalagens, óleos
lubrificantes, agrotóxicos e medicamentos.

Daniela abre sua apresentação dizendo que o Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social é uma Oscip cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar
as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornandoas parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável. A seguir, faz breve
introdução ao histórico de importantes realizações da entidade, iniciando em 2007 com
o lançamento da publicação “vínculos de negócios sustentáveis em resíduos sólidos”,
além de significativas contribuições através de conferências e cartas de compromissos
relativas à gestão de resíduos sólidos aos candidatos a prefeito de São Paulo (2012)
e empresas (2013). Tais cartas têm por finalidade: I) a elaboração de um plano de
gerenciamento integrado de resíduos sólidos pós-consumo que siga as orientações dos
acordos setoriais dos quais os associados ao ETHOS fazem parte. Tal plano também
deve levar em conta a seguinte ordem de prioridade estabelecida pela PNRS: não
geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos; II) desenvolver sistemas de gestão
ambiental voltados para a melhoria dos processos produtivos, adotando tecnologias
limpas e inovadoras; III) dar destino ambientalmente adequado aos resíduos sólidos
gerados em nossas operações; IV) promover, sempre que possível, a coleta seletiva
também em projetos apoiados ou patrocinados por sua empresa, priorizando a inclusão
de cooperativas de catadores de materiais recicláveis; V) estimular pesquisas sobre
avaliação do ciclo de vida do produto; VI) estimular a criação de projetos e/ou negócios
inclusivos e sustentáveis nas cadeias de valor da empresa; VII) engajamento do governo,
sociedade civil e setores de atuação, no esforço de implantação dos acordos setoriais e
da PNRS.
Ademais, o Instituto ETHOS acompanha em 2014: I) sistema Nacional de Informações
sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), com o intuito de que seja implantado de
forma participativa, envolvendo os diversos setores da sociedade; II) discussão sobre
o ambiente fiscal e tributário, visando ampliar o mercado de reciclagem e de logística
reversa; III) acordos setoriais; IV) planos de gestão de resíduos.
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Acompanhamento da Política Nacional de
Resíduos Sólidos

Luiz Carlos Aceti
Aceti Advogados

Inicia sua apresentação abordando pontos cruciais da PNRS dentre os PRINCÍPIOS: I) a
cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais
segmentos da sociedade; II) a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos; III) o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um
bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania.
Posteriormente, os seguintes OBJETIVOS: I) incentivo à indústria da reciclagem, tendo em
vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e
reciclados; II) capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; III) prioridade
nas aquisições e contratações governamentais para produtos reciclados e recicláveis,
além de bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões
de consumo social e ambientalmente sustentáveis. E por fim, os INSTRUMENTOS: I)
os planos de resíduos sólidos; II) a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e
outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos; III) a educação ambiental; IV) o Sistema Nacional de
Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR); V) os acordos setoriais; VI)
o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes
federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e redução dos custos
envolvidos. Outro detalhe relevante destacado diz respeito ao decreto 7.404/2010, que
impõe a necessidade de articulação com os planos de Mudanças do Clima (PNMC),
Recursos Hídricos (PNRH), Saneamento Básico (Plansab), Produção e Consumo
Sustentável (PPCS) e Educação Ambiental (PNEA).
Luiz, no entanto, salienta que para que a PNRS seja eficaz e levada a efeito, os municípios
precisam do Fundo Municipal do Meio Ambiente (que muitos desconhecem) e estes
devem investir na capacitação de profissionais para que haja educação ambiental
permanente nas escolas, empresas e bairros, ademais, apoiar cooperativas locais.
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Gestão Municipal dos Resíduos Sólidos
Urbanos

Boanesio Cardoso
URBAM

Ana Soraya Sechinda
AMLURB

Boanesio traz para o seminário sua experiência na cidade de São José dos Campos,
referência nacional em gestão de seus resíduos, tendo implantado em 1990 a coleta
seletiva, que hoje abrange 95% do município e atende os 5% restantes através de
ecopontos. Ele explica que é da URBAM (sociedade de economia mista, da qual a
Prefeitura Municipal é a acionista majoritária) a responsabilidade pela gestão integrada
da limpeza urbana, que envolve a varrição de vias públicas, o sistema de coleta de resíduos
e todo o processo de tratamento e disposição final destes resíduos na ETRS (Estação de
Tratamento de Resíduos Sólidos), que compreende o Centro de Triagem de Recicláveis,
o Aterro Sanitário e a Estação de Tratamento de Biogás. Sua atuação contorna ainda
todo o serviço funerário da cidade, administração dos cemitérios, terminais rodoviários,
estádio Martins Pereira, desenvolvimento de informática e execução de obras em geral.
O palestrante alerta que muitos dos municípios que ainda não possuem o PGIRS não
o fizeram por medo das metas que serão impostas e acabam por perder a elementar
oportunidade de realizar um levantamento sobre suas características de geração e tipo
de resíduos. Mas reitera que embora o tema seja de grande complexidade traz valiosas
recompensas como geração de empregos, redução de custos, melhora na qualidade de
vida, limpeza da cidade, conscientização da população, entre outros.

Em posse do robusto PGIRS da cidade de São Paulo, Ana Soraya explica a forma
participativa como foi concebido, tendo reunido mais de 7 mil pessoas em 58 eventos,
divididos em conferência Municipal, conferência indígena, pré-conferências, reuniões
temáticas, reuniões preparatórias de delegados e oficinas técnicas com as cadeias
produtivas, resultando na criação do Comitê Intersecretarial para a Política Municipal
de Resíduos Sólidos, assessorado por cinco grupos de trabalho (GT) com as seguintes
missões: GT-1 - plano municipal de educação ambiental e comunicação em resíduos
sólidos; GT-2 - plano de gestão integrada de resíduos sólidos do Município de São Paulo
e plano para o sistema de coleta seletiva; GT-3 - programa de coleta seletiva solidária nos
próprios municípios, com a inclusão dos catadores; GT-4 - ações de manejo dos resíduos da
construção civil – RCC; GT-5 - instrumentos normativos e legais para a política Municipal
de resíduos sólidos. O plano também prevê ações de micro a macro impacto para os
grupos geradores DOMICÍLIOS, CONSTRUÇÃO E VOLUMOSOS, SERVIÇOS DE SAÚDE,
LOGÍSTICA REVERSA E OUTROS, divididos entre RESÍDUOS DOMICILIARES (ORGÂNICOS
– 51% do total): I) cessão de composteiras para domicílios; II) cessão de composteiras
para condomínios; III) fomento a iniciativas comunitárias para compostagem; IV)
fomento a negócios com compostagem; V) 4 centrais de processamento mecanizadas;
VI) 3 ecoparques para biodigestão e compostagem. RESÍDUOS DOMICILIARES (SECOS –
35% do total): I): apoio às cooperativas existentes; II) fomento para novas cooperativas;
III) 4 centrais de processamento mecanizadas; IV) fomento para a formalização de
sucateiros e catadores isolados; V) definição da logística reversa de embalagens; VI) 3
ecoparques segregação para reciclagem. RESÍDUOS DOMICILIARES (REJEITOS – 14%
do total), estratégia de três campanhas: PRIMEIRA CAMPANHA (início 2º Sem. 2014)
para expansão da coleta seletiva de secos; SEGUNDA CAMPANHA (início 1º Sem. 2015)
para início da cessão de composteiras; TERCEIRA CAMPANHA (início 1º Sem. 2016)
articulando coleta seletiva de orgânicos e coleta de rejeitos.
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Gestão Municipal dos Resíduos Sólidos
Urbanos

Ana Soraya Sechinda
AMLURB

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E VOLUMOSOS - RCC e VOL no Sistema de Coletas
Seletivas: I) ampliação dos ecopontos para 300 até 2020; II) ampliação da segregação
nas obras e ATT; III) discussão da logística reversa para volumosos. RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO E VOLUMOSOS - Adequação da destinação: I) recuperação obrigatória
dos resíduos captados na rede de ecopontos; II) implantação da limpeza corretiva em
3 frações; III) solução para resíduos de gesso e amianto; IV) viabilização do uso dos
agregados gratuitos disponibilizados pelos 3 aterros. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E
VOLUMOSOS - Modernização da fiscalização: I) fiscalização eletrônica (rastreamento)
transporte; II) implantação do CTR – Controle Eletrônico de Resíduos por geradores RCC
e autorizatárias. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E VOLUMOSOS - Fomento e incentivo: I)
aplicação do Decreto 48.075 para uso de agregados reciclados em obras públicas; II)
discussão de ajustes tributários para resíduos recuperados.
RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: I) sistema de gerenciamento maduro, mas
demandando melhorias na capacidade de gestão; II) promover coleta seletiva de
orgânicos e secos comuns; III) revisar procedimentos de controle dos RSS para simplificar
e uniformizar processos; IV) padronizar e regulamentar nos órgãos municipais os
procedimentos para apresentação dos Planos de Gerenciamento de RSS em formato
eletrônico; V) adequar os tratamentos de RSS ofertados aos usuários a todos os tipos
de RSS perigosos (inclusos alguns químicos e com presença de mercúrio); VI) visar
tecnologias de tratamento de resíduos que não impliquem na incineração e liberação
de dioxinas.
RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA: I) incorporar resíduos no Sistema de Coletas
Seletivas do MSP e negociar remoção dos Ecopontos; II) buscar cumprimento de metas
relacionadas aos mais significativos.
OUTROS RESÍDUOS: I) incentivar e implantar coleta seletiva integral (secos e orgânicos)
nos terminais de transporte; II) promover campanha contínua de comunicação em
todos os modais de transporte; III) incentivar processos de compostagem, biodigestão
e geração de energia na agropecuária; IV) eliminar ocorrências de descarte irregular
de resíduos industriais; V) exigir os planos de gerenciamento PGRS e monitorar sua
implementação e vinculação dos geradores de resíduos perigosos ao Cadastro Nacional
de Operadores de Resíduos Perigosos.
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Panorama da Indústria Recicladora

Alexandre Citvaras
Foxx / Haztec

Alexandre destaca alguns pontos vitais a serem criados ou aperfeiçoados para que
a revolução imposta pelo PNGRS seja efetivada, como educação ambiental contínua,
implantação de sistemas de regulação e controle social efetivos e eficazes sobre os
operadores do sistema (tanto público como privado), profissionalização e ampliação da
indústria da reciclagem, políticas públicas de apoio a cadeia produtiva da reciclagem
e da recuperação de resíduos, quebra da barreira setorial e mudança de paradigma
setorial, transferência de tecnologia e desenvolvimento de tecnologias nacionais. Ele
adverte que o modelo atual nos leva à escassez de recursos, à produção descontrolada
de lixo e à contaminação tóxica, enquanto a tendência nacional caminha em direção
oposta, buscando alternativas mais inteligente, saudáveis e lucrativas de se produzir.
O fluxo de consumo está deixando de ser linear e se tornando circular, empresas de
grande expressão mundial como PROCTER & GAMBLE, FORD, NIKE, PHILIPS, PUMA,
NESTLÉ e MAERSK já idealizam seus produtos sob o prisma da logística reversa e do
novo conceito “cradle to cradle”.
Alexandre lembra ainda que por conta do atraso do país com relação à gestão de
resíduos, existem inúmeras oportunidades e, corroborando o que outros palestrantes
defenderam anteriormente, afirma que (segundo estatísticas da EUROSTAT - 2011) os
países com as mais altas taxas (ferramenta para criação de demanda) de reciclagem
e compostagem de materiais são aqueles que mais geram energia através de seus
resíduos e menos os dispõe em aterros.

Delaine Romano
Fórum Lixo e Cidadania

Abrindo sua apresentação, a convidada informa que o Fórum Lixo e Cidadania
foi criado em 2001, é composto por instituições que se declararem participantes,
aberto para contribuições e participações e tem como foco as municipalidades, na
perspectiva de atuação regional. Seus objetivos são a implementação de planos de
gestão integrada e compartilhada de RS com visão socioambiental, garantindo sua
sustentabilidade técnica e econômica, incorporar catadores no sistema de coleta
seletiva e assegurar a aplicação criteriosa dos recursos públicos. Delaine comunica
que há grande número de catadores autônomos e de cooperativas não cadastradas,
responsáveis por reciclar quantidades consideráveis de materiais, sem que estes
sejam computados dentro das estatísticas oficiais. Por conta disso, acredita que o
percentual de reciclados da cidade de São Paulo, que hoje é estimado em 2,5%, já
ultrapasse os 10%.
Para finalizar ela usa uma frase de Victor Bicca Neto, presidente do CEMPRE, que
sintetiza a essência e as diretrizes do Fórum Lixo e Cidadania: “arranjos produtivos
que consideram os elos e engrenagens da atividade, desde o insumo básico até o
reprocessamento da sucata para fabricação de novos produtos, são estratégicos para a
expansão do mercado da reciclagem. Ou seja, a responsabilidade compartilhada pelos
resíduos, eixo central da nova legislação para o setor, reforça a importância dos atores
e seus diferentes papéis”.
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Panorama da Indústria Recicladora

Abilio Santos
Sir Company

O palestrante conta que na América do Norte, após a reativação da economia, o princípio
de troca de equipamentos eletrônicos que antes ocorria em média a cada seis meses,
hoje acontece no intervalo maior, de até um ano e meio, amostra clara da mudança de
hábitos da população. Após o descarte, a maioria dos equipamentos (quando atendidos
por grandes recicladores), são separados e moídos. As partes eletrônicas são enviadas
para Smelters nos USA, Canada e Europa, já o plástico destina-se a China e Índia, porém,
novos mercados (inclusive internos após a lei green-fence) estão sendo desenvolvidos.
No entanto, muitas empresas globais deixaram de pagar ou reduziram drasticamente a
oferta às recicladoras para que retirem e/ou recebam seus produtos, o que tem gerado
problemas à logística reversa.
A América Central que tem como seus maiores geradores de e-wates México, Guatemala,
Nicarágua e Panamá, possui processos com recicladores bastante precários, prevalecendo
sempre o interesse pela compra do cobre e alumínio. Sendo que as principais empresas
do setor se encontram no México, que aproveita o scrap dos USA e dos seus países
vizinhos industrializados. As empresas de reciclagem em geral têm dificuldades com
financiamentos para aquisição de equipamentos e acabam usando mão de obra sem
capacitação e processos arcaicos. Hoje a China é o maior comprador dos resíduos desta
região e o sobressalente é destinado aos aterros.
Na América do Sul, onde se observa crescimento exponencial do consumo de
eletroeletrônicos e consequente geração de e-scrap, os equipamentos que ainda
funcionam são revendidos e repassados antes de seu total descarte. Não existem grandes
recicladores de e-waste, ficando esse trabalho a cargo de cooperativas, sucateiros e
aterros abertos. Algumas razões para isso são a geração descentralizada, que eleva o
custo da logística e a legislação de alguns países que proíbe a exportação de e-waste.
Abilio aponta algumas tendências positivas em relação ao e-waste, como a
nanotecnologia que permite aparelhos cada vez mais compactos e “iCloud”, inovação
que deve diminuir a quantidade de servidores e computadores. Há ainda forte lobby
da indústria para instalação de empresas recicladoras na região e possibilidade de
exportar alguns e-wates específicos para reaproveitamento. Além disso, a logística
reversa está progressivamente sendo exigida através de instrumentos legais (como no
Brasil a PNRS) e pressão popular.

Martin conta que a PNRS estabelece uma nova classe no jogo social e econômico:
a Indústria do Pós-Consumo, da qual o alicerce é formado catadores, sucateiros e
recicladores. E é nesse “mercado” que atua a Central da Reciclagem, oferecendo serviços
de informação e educação online para o correto descarte de resíduos pós-consumo.
No site estão cadastrados e atualizados inúmeros pontos de descarte de 37 tipos de
materiais recicláveis, distribuídos em mais de 3.700 cidades no país. Além de vários
artigos e vídeos educacionais sobre reciclagem de cada material e seus impactos no
meio ambiente.
Martin Mauro
Central da Reciclagem

A Central da Reciclagem também possui uma função que otimiza a logística reversa
das empresas. Trata-se de um selo que indica a reciclabilidade do produto, oferecendo
no portal os links para sites dos fabricantes, distribuidores e clientes, visando facilitar
o acesso do consumidor final aos pontos de descarte, bem como otimizar logística e
retorno de embalagens.
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PAINEL LOGÍSTICA REVERSA
ACORDOS SETORIAIS E IMPACTOS NAS INDÚSTRIAS

André Luiz Saraiva
ABINEE

André inicia sua apresentação com uma breve explicação sobre a ABINEE (Associação
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica), que segundo ele foi fundada em 1963, abriga
mais de 600 empresas associadas, responde por mais de 15% da produção industrial
e representa 3,3% do PIB do país. A seguir traz dados que revelam o comportamento
dos consumidores brasileiros de eletroeletrônicos após estes apresentarem defeitos ou
estragarem, tais quais: 35% guardam os produtos, enquanto 29% doam, 19% vendem e
apenas 7% jogam no lixo. Outra interessante estatística diz respeito à representatividade
geográfica com relação a aquisição de produtos da categoria, na qual a região Sudeste
consome mais da metade de toda a produção, enquanto a região Sul, segundo colocada,
não passa de 15%. Por conta dessa grande concentração no Sudeste, a região conjuga
a maioria das recicladoras do país, enquanto o baixo número de empresas capacitadas
a processar eletroeletrônicos em outros estados acaba por onerar a logística reversa.
Por último, André lista 6 pontos que impedem a assinatura do Acordo Setorial dos
REEE, os quais já foram comunicados ao Ministério do Meio Ambiente, que por sua vez,
por entender que estes extrapolam sua área de atuação, oficiou os demais Ministérios
membros do CORI (Comitê Orientador para Implantação de Sistemas de Logística
Reversa) para que contribuam com o processo de negociação em curso. São eles: i)
criação de entidade(s) gestora(s) com sistema de governança; ii) reconhecimento da
não periculosidade dos produtos eletroeletrônicos pós-consumo enquanto não haja
alteração das suas características físico-químicas; iii) criação de norma legal que
discipline a renúncia da titularidade do REEE descartado; iv) envolvimento vinculante
de todos os atores do ciclo de vida dos produtos eletroeletrônicos não signatários do
acordo setorial; v) criação de documento auto declaratório de transporte com validade
em território nacional, de forma a documentar a natureza e origem da carga, dispensando
quaisquer outros documentos para sua movimentação; vi) a participação pecuniária do
consumidor para custeio da logística reversa, destacada do preço do produto e isenta
de tributação, bem como instrumentos e mecanismos de compensação e custeio para
produtos órfãos.

A palestrante concorda com os impasses expostos por André Luiz Saraiva anteriormente
e acautela que ainda não houve a formalização do Acordo Setorial dos REEE, tampouco
expirou o prazo para apresentação de propostas e que portanto, não há obrigatoriedade
legal de logística reversa para equipamentos eletroeletrônicos. E que mesmo legalmente
desobrigadas muitas empresas do setor como a Nokia investem em PEV’s (ponto de
entrega voluntária) e outros meios para fomentar a reciclagem de seus produtos.

Ana Luci Grizzi
Veirano Advogados

Entretanto, apesar da inexistência de Lei específica, alguns magistrados têm concedido
liminares contrárias aos fabricantes, prevendo severas sanções e multas, acompanhadas
de prazos e exigências impraticáveis.
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PAINEL LOGÍSTICA REVERSA
ACORDOS SETORIAIS E IMPACTOS NAS INDÚSTRIAS

Juliana Seidel
Tetra Pak

Heloísa Paulino
Tabet Advogados

Juliana inicia apresentando resultados de pesquisas que mostram a evolução da
reciclagem de embalagens Tetra Pak, que em 2003 era de 19,6% e saltou para 30,02%
em 2013, em trajetória predominantemente crescente. Para alcançar esse sucesso a
empresa investe em desenvolvimento e transferência de novas tecnologias, cessão
de equipamentos e materiais, capacitação de profissionais, auxílio às cooperativas
e PEV’s. Possui ainda um portal de educação ambiental na internet e colaboradores
encarregados de visitar as diferentes regiões do país a fim de identificar potenciais
recicladores, integrá-los aos programas de apoio da companhia, transformando-os em
novos agentes responsáveis por reaproveitar seus produtos. Segundo a palestrante as
tecnologias já em curso permitem a partir das embalagens Tetra Pak desenvolver papel
reciclado, placas, telhas e peças plásticas.

Tratando da logística reversa no âmbito das lâmpadas, Heloísa (que participa ativamente
das negociações para assinatura de acordo setorial), relata que após a aprovação pelo
CORI do estudo de viabilidade técnica e econômica em julho de 2012, foi emitido o
Edital de Chamamento. A seguir, em novembro de 2012 foram entregues duas propostas
pelas ABILUMI e ABILUX, que desde 2013 discutem com o Poder Público, tendo ocorrido
em abril de 2014 a última reunião presencial. Contudo, até a presente data o acordo não
foi firmado. Isso porque existem impasses determinantes entre as partes referente aos
passivos (lâmpadas comercializadas até 2010), incumbências dos consumidores, direitos
e deveres dos municípios, obrigações do MMA e participação dos catadores. Todavia,
a ausência de legislação para logística reversa das lâmpadas acarreta o grave risco
de enxurradas de ações judiciais, semelhante ao verificado com os eletroeletrônicos
(constatado anteriormente por Ana Luci Grizzi) e em outras categorias.

Mauricio esclarece que a BVRio é uma empresa que comercializa os créditos relativos
à logística reversa no estado do Rio de Janeiro. Para tanto é utilizado um sistema
documentado, rastreável e auditável, comitês de acompanhamento de mercado,
monitoramento e avaliação dos impactos socioambientais. O método permite a evolução
de um sistema assistencial baseado em doações e patrocínios, para um mecanismo
de remuneração pelo serviço prestado, menores custos operacionais e administrativos,
além de incremento na abrangência territorial.

Maurício Moura
Costa
BVRio

Ele defende que o debatido Acordo Setorial adote o procedimento de contratação
direta dos serviços de cooperativas e/ou geração de crédito de logística reversa, por
acreditar que essa medida traria melhor e mais justa gratificação a esses atores. E se
opõe a propostas que minimizem o valor dessa classe dentro da economia circular, como
reles capacitação e cessão de equipamentos, que apenas aumentaria a capacidade de
produção e evidenciaria auto-investimento por parte das empresas. Mauricio acredita
que os custos de um acordo setorial estarão basicamente vinculados à implementação
estrutural e devem variar em função do que for estabelecido. Entretanto, em última
instância, serão repassados aos consumidores.
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INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS
ATORES PÚBLICOS E PRIVADOS DE UMA CIDADE
LIXO ZERO

Francisco Biazini
RedeResíduo

O palestrante fala aos presentes acerca de sua empresa, a Rederesíduo, que propicia um
ambiente de negócios baseado nas nuvens. O sistema busca soluções personalizadas
para o tratamento, reuso, reciclagem e destinação final de resíduos sólidos industriais
e urbanos, com o intuito de encaminhar de forma sustentável os resíduos por meio de
reciclagem ou tratamento correto, gerar receita ou economia em seu endereçamento e
ainda rastreia atividades, podendo certificar a destinação final dos materiais. Ele lembra
que não se deve considerar apenas o preço final da venda dos materiais, pois além desse
fator também existem os benefícios econômicos, relativos à diferença entre os custos
da produção primária e os ganhos com reciclagem, além de benefícios ambientais, como
economia de energia, redução da emissão de GEEs e créditos de carbono, redução do
consumo de água, preservação da biodiversidade e de recursos não madeireiros. Como
exemplos cita o plástico, para o qual os benefícios econômicos correspondem até 153%
de seu preço atual no mercado e alumínio, com benefícios econômicos e ambientais
que chegam a 130% e 12,5% respectivamente.
Francisco, que possui como cliente a Odebrecht Panamá, apresenta ainda os resultados
expressivos sobre a utilização da Rederesíduo (desde 2011) pela construtora Camargo
Corrêa, organização de grande porte que conseguiu em 2012 reciclar 54% de seus
resíduos e aumentar vertiginosamente seu lucro com a venda destes.

Victor Lopes
Bolei

O palestrante conta que desde pequeno tinha o desejo de contribuir através de suas
ideias para um mundo melhor. E certo dia, ao analisar alguns de seus hábitos mais
comuns começou a fazer contas para mensurar o seu consumo e descarte de copos e
misturadores de café. Chegou a um número assombroso e decidiu buscar uma maneira
de minimizar esse impacto ao meio ambiente. Foi então que fez sua primeira e já
premiada invenção sustentável: um biscoito misturador de café, batizado de “ecookies”.
Pouco depois fundou a empresa Bolei, onde desenvolve produtos com design inovador
e muito bom gosto, utilizando materiais reciclados e criatividade ímpar. Tendo recebido
diversos prêmios de destaque nacional e internacional com produtos como o “Clipraia”
(suporte de encaixe em guarda-sol, feito a partir de chinelos descartados, no qual se
pode pendurar sacolas de lixo e roupas) e o “Gramocone” (um cone reciclado e fixado
em superfície de madeira revestida com disco em vinil, com uma pequena abertura para
encaixe de aparelhos celulares que têm o som amplificado como em um gramofone).
Por fim Victor aponta para iniciativas por vezes simples de redução do consumo de
energia, insumos e emissão de gases de grandes empresas, provando que a mudança
de velhos e nocivos hábitos é possível em pequena ou larga escala, para isso basta que
se repense ações, modifique (criando e testando novas alternativas) e multiplique bons
exemplos.

www.viex-americas.com

INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS
ATORES PÚBLICOS E PRIVADOS DE UMA CIDADE
LIXO ZERO

Carlos Eduardo
Prestes
Whirlpool

O palestrante, que é Gerente Coorporativo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da
Whirlpool Latin America, maior fabricante de eletrodomésticos da América Latina, abre
sua apresentação com uma pequena introdução sobre a empresa que segundo ele
possui 15.700 colaboradores e 3 grandes fábricas no Brasil (Joinville/SC, Manaus/AM
e Rio Claro/SP). Ele conta que sob o preceito da sustentabilidade e buscando atender
às expectativas dos stakeholders em 2011 foi lançado o projeto “Resíduo Zero”, com
o compromisso de zerar o envio de resíduos industriais para aterros até 2014 e os
resíduos não ligados ao processo produtivo até 2016. Na época representavam grandes
desafios a alocação de recursos e patrocínio de todos os níveis da organização, mudança
cultural, mudanças de processos, aplicações de novos materiais, implementar a “compra
verde” e parcerias com recicladores. Entretanto, a despeito de todas as adversidades,
90% das ações planejadas já foram cumpridas até maio de 2014 e as metas propostas
foram alcançadas dentro do prazo.

Alice, idealizadora da Plataforma Ituiutaba Lixo Zero e explicando sobre esta, diz tratarse de um ambiente colaborativo para a busca de soluções relativas à gestão integrada
de resíduos sólidos da cidade de Ituiutaba/MG, localizada no pontal do Triângulo
Mineiro. O projeto nasceu após muita reflexão e conversas com diversos atores locais,
atuantes e conhecedores da atual gestão de resíduos sólidos no Município, com foco na
articulação e mobilização da sociedade. Como estratégias utilizadas ela lista: i) fóruns
setoriais que foram e estão sendo realizados com grandes geradores e profissionais
ligados à Educação para integração de todos, bem como debates a fim de criar modelos
de contribuição adaptáveis à estrutura disponível; ii) mensagens que buscam incentivar
a população a participar da coleta seletiva, veiculadas nas quatro principais rádios locais
Alice Drummond
que abraçaram a Plataforma; iii) amostra de cinema com o tema “repensando nossas
Plataforma Ituiutaba ações”, que aborda a conscientização ambiental; iv) mutirão para correta separação dos
resíduos sólidos e identificação do que pode ser reciclado ou reusado; v) I Encontro
Lixo Zero
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
A palestrante conta ainda que não houve até o momento grande préstimo por parte
do Poder Público, mas que em contrapartida população e entidades privadas estão
rapidamente aderindo à iniciativa. Por isso e embora recente, a Plataforma Ituiutaba
Lixo Zero já apresenta resultados empolgantes.
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TERCEIRO dia:
FÓRUM INTERNACIONAL
CIDADES LIXO ZERO
ESPAÇO ApAS

Palestrantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodrigo Sabatini Instituto Lixo Zero Brasil
Leslie Lukacs – L2 Environmental
Tracie Bills – California Resource Recovery Association
Pål Mårtensson – Kretsloppsparken
Camille Duran – Compostory
Lisa Christensen (Hong Kong) – Ecozine
Larissa Kroeff – Meucopo Eco
João Carlos Godoy – Oeko
Marcos Badra – ABICOM
Jo-Anne St. Godard (Canadá) – RCO - Recycling Council of Ontario
Mateus Mendonça – Giral
Germano Gütter – Programa Lixo Orgânico Zero
Renata Amaral – Giral
Luciana Andréia – Coordenadora do Projeto Eco Cidadão

EVENTOS LIXO ZERO

Rodrigo Sabatini
Presidente do ILZB

Encarregado de abrir o painel Rodrigo recorre a imagens para mostrar o lixo humano
interferindo negativa e diretamente na vida marinha, evidenciando o quanto artigos
comuns e inofensivos podem afetar drasticamente o meio ambiente. Ele novamente se
vale de exemplos simples e de fácil compreensão, que expõe o quão descomplicado
pode ser a separação e a correta destinação dos resíduos domiciliares. Entretanto
repreende que a sociedade ainda esquece do seu lixo imediatamente após o serviço
de limpeza levá-lo para um aterro, lixão ou outro lugar qualquer, desde que não seja
próximo, ao alcance dos olhos. E assevera: a mudança desse tipo de atitude mesquinha
e de desinteresse pelos reflexos de nossas ações é com certeza o primeiro passo a se
dar.

A palestrante, sintetizando os pilares da implantação do “lixo zero”, declara que
comunidade, organizações privadas públicas devem assumir suas responsabilidades.
Sem que haja integração e participação de todos no processo este jamais será viável.
Ela relata o ocorrido na cidade de San Jose - Califórnia, 10ª maior cidade dos EUA, 3ª
maior do estado, com aproximadamente 1 milhão de habitantes, onde em 2008 foi
iniciada a campanha “lixo zero”, adotando as seguintes medidas: i) prosseguir a iniciativas
de responsabilidade estendida do produtor; ii) melhorar a separação e reciclagem
residencial; iii) redesenhar o fluxo de resíduos comerciais; iv) reforçar a reciclagem dos
restos de construção e demolição; v) desenvolver infraestrutura de apoio; vi) desenvolver
o mercado de materiais recuperáveis; vii) avaliar a viabilidade de digestão anaeróbica
Tracie Bills
dos restos de alimentos na fábrica; viii) prosseguir o desenvolvimento da conversão
Representando
de energia; ix) modificar fluxos de receitas ultrapassados; x) educar o público. Estas se
cidade São Francisco mostraram eficientes e capazes de gerar excelentes resultados.
(EUA) - California
Ao fim ela apresenta o exemplo de San Francisco, também na Califórnia, com 825 mil
Resource Recovery
habitantes e na qual “lixo zero” também existe. San Francisco foi eleita recentemente a
Association
“cidade verde” dos EUA, atingindo a marca de correto encaminhamento de 80% de seus
resíduos, enviando apenas 20% para aterros. E onde determinados produtos de difícil
reciclabilidade e reaproveitamento como plásticos e isopor estão tendo sua venda e
uso limitados, ou até mesmo proibidos em alguns casos.
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EVENTOS LIXO ZERO

Camille Duran
(França)
Compostory

Esclarecendo o que é e como funciona a Green Whitespace, organização sem fins
lucrativos da qual é Diretor Executivo, Camille explana que identificam novas formas
de transformação da sociedade, projetam produtos, serviços e experiências que trazem
missões sociais à vida, ajudam os governos e as organizações a alcançar metas.
Auxilia no desenvolvimento de ferramentas e estratégias que contribuam com o “Dia
Internacional Sem Sacos Plásticos”. Além de apoiar a “Zero Waste Europe” com divulgação
e comunicação de esforços para capacitar comunidades impulsionando a mudança
em sua região. Prosseguindo com a descrição de suas muitas atividades explica que
a “compostory.org” é um portal de educação on-line gratuita para os governos locais,
agricultores e profissionais ligados a compostagem em 26 países. Possui também a
“The Stream Orgânica (iTunes)”, um programa semanal de podcasts com entrevistas
de especialistas e histórias de sucesso sobre a reciclagem orgânica, manejo do solo e
agricultura.
Ele cita a oportunidade presente na reciclagem de colchões e diz que no EUA 20
milhões são descartados a cada ano e custam somente no estado da Califórnia $20
milhões. Enquanto isso, segundo estudos recentes, a reciclagem de 200.000 (1% do
que é dispensado anualmente) gera 300 empregos, renda e novos produtos. Ele finaliza
traçando um paralelo com a cidade de São Paulo que poderia facilmente reciclar 80.000
colchões por semana, resultando na criação de 7.000 “empregos verdes”.

A palestrante partilha com os presentes a incrível mobilização social que iniciou em
Hong Kong para limpeza de suas belíssimas praias, repletas de lixo humano. Ela conta
que apesar de toda a identificação da população com a natureza que é parte integrante
de suas vidas, o movimento começou com número pequeno de pessoas. Mas que aos
poucos foi se espalhando e conquistando mais adeptos e acabou dando origem a
diversas ações e até mesmo eventos. E que o crescimento constante da quantidade de
envolvidos também ajuda a mostrar para o governo, empresas e para o mundo que a
comunidade de Hong Kong está disposta a agir e liderar o caminho para um ambiente
mais limpo.
Lisa Christensen
(Hong Kong)
Ecozine

Como tática foram criados diversos eventos para gerar competição e premiar os melhores
resultados. Entre eles ela destaca os desafios de limpeza costeira, limpeza do país e
limpeza da cidade. Mas já pensa em ferramentas para conscientizar com relação ao
uso de energia elétrica, aumentar o percentual de reciclados, reduzir o uso de plástico,
papel e desperdício de comida, que são desafios impostos pela meta assumida do “Lixo
Zero”.
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EVENTOS LIXO ZERO
Leslie acrescenta ao evento seus casos de sucesso de implantação do conceito Lixo
Zero em grandes estádios americanos. Ela diz acreditar que esse conceito vai além
da reciclagem, pois estimula a reformulação de produtos e processos para eliminar o
desperdício, melhorar a eficiência, conservar e recuperar recursos. E quando empregado
em grandes geradores como nas arenas, além de evitar que enormes quantidades de
resíduos deixem de ser reaproveitados também ensina bons hábitos a um número
considerável de pessoas.

Leslie Lukacs (EUA)
L2 Environmental

Falando sobre suas conquistas em meio aos estádios ela cita o New Jersey Performing
Arts Center, onde houve redução de 61% na geração de resíduos e a maior taxa já
registrada de correto encaminhamento num jogo, expressivos 98,2%. E também o
Seattle Mariners Stadium, onde em 2005 meramente 12% do lixo era reciclado e em
2012 apenas 14% não eram reaproveitados, representando economia de $95.000 e
reciclagem de 974 toneladas de materiais. Os Mariners adotaram uma inovadora e
eficiente estratégia: conduzir a mudança através do engajamento dos fãs. Para isso
utilizam a imagem de seus jogadores mais famosos para vender produtos reciclados e
compostados oriundos de jogos em seu próprio estádio.

Larissa, idealizadora da empresa Meucopo Eco, revela que trouxe a ideia de outros países
e que a criação data de 20 anos atrás, na Alemanha. Ela explica que sua empresa atua
principalmente em casas noturnas, festas e eventos fornecendo copos inquebráveis,
reutilizáveis e personalizáveis à base de prolipopileno. Os copos são distribuídos aos
participantes sob consignação (ao preço sugerido de R$ 3,00) e quando eles os devolvem
recebem o ressarcimento total do valor. Esclarece ainda que não há custo algum para
o contratante, que ao servir bebidas diretamente nos copos e retendo os recipientes no
bar também reduz os gastos com limpeza.
Larissa Kroeff
Meucopo Eco

A palestrante informa que também possui muitas empresas como clientes, estas
normalmente compram os copos para usufruto de seus funcionários e dessa forma
reduzem despesas e descarte de copos descartáveis.
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TECNOLOGIA PARA RESÍDUOS ORGÂNICOS:
COMPOSTAGEM E BIODIGESTORES
João aclara a que a Oeko, por ele representada, fabrica produtos à base de bioplástico
e comunica que todos os descartáveis presentes no evento (organizado para ser “lixo
zero”) foram fornecidos por sua empresa. E que embora estejam há pouco tempo no
mercado e sua produção ainda não seja em larga escala os preços praticados já podem
ser considerados competitivos.

João Carlos Godoy
Oeko

Ao fim, em breve e suficiente comparação, observa que os usuais plásticos da cadeia do
petróleo emitem de 2,5 a 5,5 kg de CO2 para serem produzidos, enquanto o bioplástico
de fonte renovável agrícola sequestra de 1,5 a 6,0 de CO2/kg. Ele afirma que as taxas e
escalas de tempo de utilização do CO2 estão em equilíbrio utilizando matérias-primas
de fontes renováveis (1-10 anos) ao invés das provenientes de fontes fósseis.

Marcos apresenta o projeto piloto realizado em Mogi Mirim/SP, no qual foi testada
em um bairro da cidade a coleta seletiva de orgânicos e posterior encaminhamento
à compostagem. Para a concretização deste foram feitas diversas reuniões com
associações, alunos e profissionais de escolas locais, que participaram ativamente do
projeto. Ao fim da coleta e após a análise dos sacos encaminhados pela população foi
constatado que a segregação dos orgânicos estava absolutamente de acordo com o
requisitado nos treinamentos.

Marcos Badra
ABICOM

Ainda foi aplicada uma pesquisa de opinião a fim de levantar os índices de aprovação/
rejeição da coleta seletiva de orgânicos e dados relacionados. De acordo com os
resultados obtidos a esmagadora maioria aprovou e se sentiu contente em participar e
poder contribuir com a preservação do meio ambiente. Como pontos negativos apenas
foram mencionados o tamanho dos sacos (alguns queriam sacos maiores) e desconfiança
quanto à continuidade da coleta.

A palestrante traz para a discussão informações sobre a gestão de resíduos no Canadá,
onde os rejeitos humanos são compostos principalmente de papel (40%), além de
orgânicos (27%), metais (15%) e outros (18%). Ela faz críticas aos modelos existentes em
algumas cidades que não preveem metas nem consequências para o não cumprimento
das normas, bem como a falta de supervisão das ações.

Jo-Anne St. Godard
(Canadá)
RCO - Recycling
Council of Ontario

No entanto ela aponta para significativas tendências que estão surgindo no país: i) a
emancipação de governos locais, que poderão criar seus próprios estatutos; ii) empresas
com maior consciência de seus impactos ambientais e respondendo às exigências dos
consumidores quanto a sustentabilidade de seus produtos; iii) organizações procurando
se vincular à imagem de sustentáveis por enxergá-la como vantagem competitiva.
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TECNOLOGIA – PARQUES DE RECICLAGEM

Pål Mårtensson
Kretsloppsparken

Pål exibe mais detalhes sobre o Kretsloppsparken, primeiro eco-parque do mundo, por
ele idealizado. Segundo ele o empreendimento possui 30.000 m², custou € 4.000.000 e
a inauguração ocorreu em 05 de maio de 2007. Atualmente recebe de 300 a 400 pessoas
por dia de 50 diferentes países, gera 25 empregos diretos e faturou em 2013 € 1.200.000.
Logo na entrada uma equipe recepciona e informa os visitantes sobre a possibilidade de
doarem produtos para que sejam recondicionados (quando necessário) e vendidos nas
lojas de segunda-mão. Nestas podem ser adquiridos móveis, eletrodomésticos, louças,
roupas, materiais para construção, bicicletas entre outros artigos também provenientes
de doações e transformados em arte pelas mãos de artesãos. O parque ainda conta
com restaurante que só utiliza alimentos orgânicos, playground e inúmeras atividades
recreativas relacionadas à educação ambiental.
Ele diz acreditar que Kretsloppsparken foi e é fundamental para a mudança de
comportamento da cidade e do país, já que as lições que ensinam são práticas, concretas,
são multiplicadas e atingem mesmo os que não conhecem o eco-parque. Mas adverte
que as batalhas são árduas e diárias, e que para isso não há “app”, portanto é capital
colocar a mão na massa.

Agora com enfoque em eco-parques, Leslie conta sobre a estação Acre Ecopark Retail
Store, situada na cidade de Berkeley (Califórnia), na qual são recebidas de 2 a 6 toneladas
de resíduos por dia, emprega 38 pessoas e revende materiais de construção, móveis,
eletrodomésticos, joias, arte, eletrônicos, roupas, etc. E também fala sobre a estação
de transferência de Sonoma County (Califórnia), onde existe no mesmo local além da
central de reutilização, um aterro sanitário e uma instalação de compostagem. Esta
possibilita o reuso de 84 toneladas de materiais e composta 8.350 toneladas por mês,
desviando por ano aproximadamente 1,6 milhões de toneladas de orgânicos do aterro.
Leslie Lukacs (EUA)
L2 Environmental

Por último ela lista alguns inovadores aplicativos para celular que contribuem para o
meio ambiente e logística reversa, entre eles o “Litterati”. Com este ao usuário fotografar
ou indicar a localização e características de algum resíduo ele é imediatamente
compartilhado e mostrado em um mapa, disponível a qualquer pessoa. O que notabiliza
repetidas ocorrências e permite identificar os geradores e produtores, facilitando a
cobrança por logística reversa e responsabilidade estendida.
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EDUCAÇÃO LIXO ZERO
Matheus trata do “Giral viveiro de projetos”, que segundo ele representa uma
metodologia de intervenção educativa em cooperativas de catadores de materiais
recicláveis, com foco no diálogo, empoderamento e autonomia. Ele afirma que nas
cadeias atuais a situação ainda é predominantemente de miséria e fome, submissão à
exploração, baixo acesso a informação e trabalho precário. Ele acredita que estão em
processo de estruturação e por isso há muito no que avançar, principalmente no que
tange economia formal, habilidades de negociação, acesso a informação, regularidade
e volume de oferta, apelos ambientais e RSC.
Mateus Mendonça
Giral

O palestrante ainda apresenta dados (Censo Demográfico 2010 - IBGE - Análise do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA) que retratam mais objetivamente
quem são os catadores: i) atuam no Brasil cerca 390 mil catadores que, somados aos
seus dependentes, compõem uma população de mais de 1,43 milhão de pessoas; ii)
a média de idades desses profissionais é de 39,4 anos; iii) a renda média mensal por
catador é de R$ 571,56; iv) índice de Gini entre os catadores é 0,42; v) apenas 4,5%
dos domicílios com pelo menos 1 catador caracterizam-se como extremamente pobres
(menos de R$ 70,00 per capita); vi) a maioria dos catadores (93,3%) reside em áreas
urbanas; vii) 20,5% é a taxa de analfabetismo entre esse extrato da população; viii)
75,4% não tem ensino fundamental completo; ix) 17,7% dos domicílios, com pelo
menos 1 catador, têm acesso a computador; x) 66,1% se autodeclaram como Negros e
Pardos; xi) 31,1% são mulheres.

O palestrante Camille traz dados alarmantes que mostram o quanto os aterros sanitários
contribuem para a degradação do solo e aquecimento global por meio das emissões
de gás metano e carbono, entre tantos outros importantes impactos ao meio ambiente.
Segundo pesquisa de órgãos ligados às Nações Unidas existem na camada superior (até
1 metro abaixo da superfície) da terra mais de 2,2 trilhões de toneladas de carbono, que
por ação do homem estão sendo liberadas para atmosfera. Camille apresenta estatísticas
que apontam perda superior a 55 milhões de toneladas de camadas superiores de solo
a cada ano no Brasil, gerando custo de 212 milhões de dólares somente no estado de
São Paulo. Sendo a agricultura crucial contribuinte dessa adversidade.
Camille Duran
Compostory
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EDUCAÇÃO LIXO ZERO
O Professor Germano traz ao encontro a receita que utilizou para revolucionar a
cidade de Lajes/SC, com 160 mil habitantes, com índices sociais e econômicos bem
abaixo das outras cidades do mesmo porte na Região Sul do Brasil. Ele preconiza a
segregação diretamente na fonte (seja ela domicílio ou órgão público/privado) dos
resíduos orgânicos e tratamento destes in loco, através do sistema batizado de “Mini
Compostagem Ecológica (MCE)”. A MCE consiste em criação de um canteiro no próprio
local para depósito dos orgânicos, que depois de 30 a 40 dias já pode receber mudas e
sementes.
Germano Gütter
Programa Lixo Orgânico Zero

Germano alega que em um período de 14 meses (março de 2013 a maio de 2014)
conseguiu a adesão de 50 escolas, abrangendo cerca de 70% dos estudantes da rede
pública de ensino. Foram criados de 1000 a 1500 pontos de MCE’s espalhados pelo
município (referentes a 3% dos domicílios). Com isso foram retiradas aproximadamente
uma tonelada (por dia) de resíduos sólidos orgânicos da coleta municipal, economizando
cerca de R$ 60 a 80 mil por ano dos cofres públicos e “liberando” aproximadamente R$
40 mil em materiais recicláveis.
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SOCIAL LIXO ZERO

Renata Amaral
Giral

Sob a perspectiva do Giral viveiro de ideias, Renata analisa maneiras de apoiar
a construção de soluções para os desafios ambientais, sociais, educacionais e
econômicos enfrentados por cooperativas e catadores. Ela afiança que o primeiro passo
é caracterizar as cooperativas, para tornar possível o desenvolvimento de um plano
de ação baseado na realidade de cada uma. O procedimento de avaliação classifica o
desempenho da cooperativa através da ponderação dos requisitos entre a relevância do
item analisado com o grau de atendimento da instituição. Entretanto alega que para o
sistema funcionar é imprescindível que haja empresas e consumidores co-responsáveis,
conscientizados, engajados e reconhecidos, somados a centrais de triagem eficientes,
autônomas, transparentes e com boa governança, aliadas a coleta seletiva bem
planejada, estruturada e com ocorrência regular.

Acerca do projeto que coordena, Luciana exprime ser um conjunto de ações que visa
sensibilizar o cidadão para a redução, reutilização e a reciclagem, promovendo a
consciência socioambiental e o desenvolvimento sustentável com responsabilidade
social. Como estratégia buscam integrar a comunidade com oficinas de artesanato,
promoção a cultura, esporte e lazer. Possuem diversos núcleos solidários e 6 empresas
parceiras que incentivam a separação e destinação correta dos resíduos.

Luciana Andréia
Coordenadora do
Projeto Eco Cidadão

Ela afirma que o programa abrange centenas de famílias, já reciclou 17 toneladas de
materiais (papel, plástico, vidro, metais e lixo eletrônico), comercializou mais de 1.800
peças de reuso e coletou cerca de 1.000 peças para a campanha do agasalho.
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ENCERRAMENTO: MESA REDONDA – DESCREVENDO
UM CENÁRIO PARA O FUTURO DO PAÍS EM RS
O palestrante agradece a todos os palestrantes e participantes pela presença e fulcral
contribuição ao que fora discutido. Ele acredita que os principais âmbitos da gestão
de resíduos sólidos foram amplamente explorados e debatidos, desde os avanços e
imbróglios jurídicos, tecnologias disponíveis, boas práticas de diferentes atores. Tendo
ficado claro que embora haja muito por fazer o país está evoluindo e aos poucos
dissociando o lixo, passando a tratá-lo por resíduo ou derivações (prova disso é a
PNRS). Contudo Rodrigo Sabatini ratifica que dando continuidade à integração entre
Sociedade, Poder Público e Iniciativa Privada o nosso futuro tende a ser de passos mais
largos rumo ao tão sonhado Brasil Lixo Zero.
Rodrigo Sabatini –
ILZB
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TERCEIRO dia:
sEMINÁRIO ESPECIAL
RECUPERAÇÃO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
ORGÂNICOS URBANOS
universidade de são paulo

Palestrantes:
•
•

Rodrigo Sabatini - Instituto Lixo Zero Brasil
Francisco Biazini – Rederesíduo

Em evento realizado com o intuito de viabilizar a criação da
primeira associação brasileira de empresas ligadas a compostagem
de resíduos sólidos orgânicos urbanos, Rodrigo Sabatini (Instituto
Lixo Zero Brasil) e Francisco Biazini (Rederesíduo), gentil e
atenciosamente emprestam suas experiências aos pesquisadores
da área e representantes das principais empresas ligadas ao
segmento, presentes na reunião. Dentre elas Mirna Suzin (Agrodkv
Compostagem), Marco Aurélio (Composul Compostagem), Luiz
Felipe (Horizonte Fértil), Wagner Clayton (Ophicina Orgânica),
Luiza Amaral e Livia Baldo (Tera Ambiental), Marcos Rangel
(Vide Verde Compostagem). Também participam do encontro,
aprendendo e compartilhando seu conhecimento Camille Duran (França), Jo-Anne St Godard (Canadá), Lisa
Christersen (Hong Kong), Leslie Lucaks (EUA), Pal Martenson (Suécia), Tatiana McPartland (EUA) e Tracie Bills
(EUA).
Rodrigo, auxiliado por Francisco, enceta buscando estabelecer uma definição comum para o termo “lixo”.
Então esclarece que para ele lixo são resíduos comuns ao dia-a-dia (que nada têm de nojento) acrescidos de
restos orgânicos. Nossos rejeitos em geral são plásticos, papéis e embalagens, que depois de limpas podem
até ser armazenadas em nossas próprias residências por tempos, não têm mal cheiro, nem oferecem risco
à saúde, são apenas resíduos. No entanto, se misturadas a restos de comida a separação se torna difícil,
insalubre, o descarte ganha máxima urgência, e são essas as medulares características do malfadado termo
“lixo”. Com todos absolutamente de acordo ele prossegue e acautela que a urgência atrelada ao lixo é o
maior trunfo dos empresários e lobistas pró aterros, além de elevar os preços da coleta por requerer maior
frequência.
Posteriormente, adentrando o âmbito da compostagem eles informam que o Brasil importa apenas 7% dos
produtos agrícolas que consome, no entanto, mais de 70% dos fertilizantes utilizados no país são trazidos do
exterior. Sendo que destes, muitos tem como finalidade a preparação do solo, sendo portanto substituíveis
sem maiores prejuízos por resíduos orgânicos urbanos compostados. Fertilizantes provenientes de resíduos
domiciliares podem ainda ser utilizados em parques e praças. Mas para alavancar o setor é primordial que
se criem mecanismos de incentivo e até mesmo obrigatoriedade de compostagem de orgânicos, uma vez que
estes representam mais de 50% da constituição de tudo que é dispensado das residências em nosso país.
Ainda citam os seguintes fatores favoráveis a compostagem: i) gastos inferiores ao que se desembolsa com o
descarte em aterros; ii) espaços pequenos e urbanos podem ser empregados, o que garante economia logística;
iii) a separação dos orgânicos torna praticamente todo o restante dos resíduos domiciliares recicláveis e
agrega valor. Todavia, importantes barreiras se interpõe à aceitação da compostagem como alternativa mais
viável para descarte dos orgânicos e principalmente sua implementação, tais quais: i) ausência de regras
quanto a formação e qualificação dos compostos; ii) conformismo da maioria dos municípios com o atual
modelo de gestão de resíduos; iii) demora na adequação às exigências da PNRS.
Ao fim e após muita troca de informação entre os empresários, pesquisadores e especialistas estrangeiros
(contando com a essencial tradução de Amanda Bordin), foi assumido o compromisso de um novo concílio
para dar continuidade à criação da associação.
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