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Incineração polêmica
Técnicos do Ministério do Meio
Ambiente consideram a inclu-
são da possibilidade de incine-
ração de lixo um fator positivo,
se for considerado o estimulo
dado à inclusão de municípios
em programas de coleta e desti-
nação correta dos resíduos.
Atualmente, só 13% dos muni-
cípios têm aterros sanitários.
Essa é considerada a melhor so-
lução para evitar a contamina-
ção do lençol freático.

O senador Cícero Lucena
(PSDB-PB), um dos parlamen-
tares mais envolvidos com o
tema, acredita que o projeto

deverá ser votado pelo Senado
antes das eleições deste ano.
Ele avalia que o texto vindo da
Câmara é “moderno, abran-
gente e responsável”, definin-
do obrigações dos governos,
cidadãos e empresários no ge-
renciamento do lixo. Lucena
lamenta que o lixo urbano te-
nha se tornado um dos grandes
gargalos para as prefeituras,
mas vê na coleta seletiva o
ponto de partida para sua solu-
ção. “Em 1994, apenas 81 mu-
nicípios faziam a coleta seleti-
va. Em 2004, o número avan-
çou para 237 e, em 2008, já era
de 405”, lembra. ■

LEIA MAIS Mesmo aprovada, lei
precisará de regulamentação.

Por enquanto, legislação
municipal e estadual de meio
ambiente rege coleta, reciclagem
e tratamentos de material.

O Carrefour cobra
para retirar eletros da

casa do cliente. A Whirlpool
fez parcerias com companhias
energéticas para tirar do
mercado geladeiras velhas.

A fabricante de PCs
Itautec reciclou 527,7

toneladas de equipamentos
no ano passado. A empresa
exporta as placas usadas
para Bélgica e Cingapura.

COLETA PÚBLICA

Outros materiais recicláveis descartados ao final da sua 
vida útil deverão ser reaproveitados sob a responsabilidade 
do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos. Para isso, o poder público deverá estabelecer   
a coleta seletiva, implantar sistema de compostagem 
(transformação de resíduos sólidos orgânicos em adubo)  
e dar destino adequado a resíduos da limpeza urbana. 
Catadores de baixa renda serão priorizados

RECICLAGEM

Incentivos ao 
investimento de artigos 
recicláveis e que gerem a 
menor quantidade possível 
de resíduos sólidos. A 
criação de cooperativas de 
reciclagem será 
incentivada

INCINERAÇÃO

Possibilidade de se 
permitir a prática da 
incineração como forma de 
eliminar os resíduos sólidos. 
Medida gerou protestos de 
catadores e entidades que 
defendem políticas de 
inclusão social

HISTÓRICO

A proposta do deputado Dr. Nechar (PP-SP), aprovada quarta-feira 
(dia 17) no plenário da Câmara, é fruto de amplo acordo, construído há 
anos. O deputado tomou como base a redação preparada pelo grupo 
de trabalho suprapartidário coordenado pelo deputado Arnaldo Jardim 
(PPS-SP). Ela retoma o Projeto de Lei 203/1991, do Senado, que institui  
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, fixando obrigações aos 
empresários, governos e cidadãos na gestão dos rejeitos. O texto volta 
ao Senado para nova votação

FIM DOS LIXÕES

Fixação de 
metas para acabar 
com os lixões e 
para construir 
aterros sanitários 
destinados ao 
tratamento 
adequado do lixo

● O Brasil gera cerca de
150 mil toneladas de lixo
urbano por dia. Delas, 60%
ainda são destinadas a lixões.

● Do total de resíduos, apenas
1% é incinerado, incluindo-se aí
resíduos de serviços de saúde.

● Apenas 13% dos municípios
do país contam com
aterros sanitários, considerados
o melhor método para
evitar a contaminação
do lençol freático.

O TAMANHO DA BAGUNÇA

Fabricantes e varejistas
de eletroeletrônicos discutem
como reciclar os produtos

Martha San Juan França
mfranca@brasileconomico.com.br

A demora na aprovação do proje-
to da Política Nacional de Resí-
duos Sólidos trouxe pelo menos
um benefício. No caso dos ele-
troeletrônicos, fabricantes e
grandes empresas de varejo asso-
ciadas ao Compromisso Empre-
sarial pela Reciclagem (Cempre),
como Intel, HP, Dell, Philips,
Walmart, Carrefour e Pão de
Açúcar, formaram um comitê de
trabalho voltado para estudar
iniciativas de reciclagem.

O grupo tem debatido ques-
tões relacionadas ao reaproveita-
mento de eletroeletrônicos e à
possibilidade de incentivos fis-
cais para a sua realização. Atual-
mente, também está para ser vo-
tada na Câmara a Medida Provi-
sória 476/09, que concede crédi-
to presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
para empresas que usem resíduos
sólidos como matéria-prima na
fabricação de seus produtos. Esse
crédito só poderá ser aproveitado
na aquisição de resíduos direta-
mente de cooperativas de cata-
dores de materiais recicláveis.

Manuseio diferente
Segundo André Vilhena, diretor
executivo do Cempre, a criação
de um comitê para discutir o rea-
proveitamento da sucata de ma-
terial eletroeletrônico se justifica
pelas particularidades do setor.
“Trata-se de um material que ne-
cessita de manuseio diferenciado
e que exige uma tecnologia mais
complexa e cara do que aquela
usada, por exemplo, nas embala-
gens”, afirma. Para tratar lixo
eletroeletrônico, são necessárias
empresas especializadas com au-
torização de órgãos ligados ao
meio ambiente, evitando a con-
taminação por materiais tóxicos.

Para Vilhena, essas particula-
ridades fazem com que cada em-

presa de eletroeletrônicos ofere-
ça alternativas diferentes pós-
consumo. Ele cita a Philips que,
na terça-feira passada, iniciou
um programa de reciclagem de
seus produtos, estabelecendo 40
pontos de coleta em 25 cidades
de quase todos os estados do
país, em parceria com a Oxil.
Outras empresas, como a HP e a
Dell recuperam parte dos cartu-
chos, hardwares e baterias. E a
Whirpool investe na recuperação
de refrigeradores velhos.

Conceder incentivos fiscais
para o trabalho de logística re-
versa, como é chamado o retorno
desses materiais, pode ser uma
forma de reforçar a indústria de
reciclagem e aumentar os ganhos
registrados com a Lei do Bem,
que prevê benefícios fiscais a
quem desenvolve inovações tec-
nológicas na agregação de novas
funcionalidades ou característi-
cas ao produto ou processo. O se-
tor também discute como deve
ser feito o transporte desse mate-
rial e a definição do que constitui
um produto obsoleto. “A relação
do consumidor com esse mate-
rial usado é diferente do que
ocorre com os outros resíduos”,
lembra Vilhena. Assim que todas
essas questões forem definidas,
os planos de atuação serão apre-
sentados ao governo. ■
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Centro de reciclagem de Jaguariúna:
em 2008, somente 405 municípios

faziam coleta seletiva no país

“Trata-se de um
material que necessita
de manuseio
diferenciado, exigindo
uma tecnologia
mais complexa
e cara do que aquela
usada, por exemplo,
nas embalagens

André Vilhena,
diretor executivo do Cempre

O desafio do
século XXI
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