
Nova "lei do lixo" pode elevar preços 
Samantha Maia 
 
Indústria começa a debater logística necessária para recolher produtos usados. 
 
O custo da implantação da logística reversa, que é o retorno dos produtos à indústria depois 
do consumo, uma exigência da Lei de Resíduos Sólidos, pode acabar elevando os preços das 
mercadorias se não houver incentivos do governo. Segundo as empresas que estão 
formulando os acordos setoriais para se adequar à lei, em muitos casos o retorno com o 
reaproveitamento dos resíduos não compensará o investimento em transporte dos resíduos e 
de reciclagem, como por exemplo para lâmpadas e eletrodomésticos. A Lei de Resíduos Sólidos 
foi regulamentada em dezembro de 2010. Entre suas metas estão a coleta seletiva em todo o 
país, fim dos lixões até agosto de 2014 e responsabilização dos fabricantes pelos produtos pós-
consumo. 
  
Segundo Silvano Costa, diretor de ambiente urbano do Ministério do Meio Ambiente, porém, a 
intenção é evitar aumentos de custo. "Precisamos discutir e formular propostas de incentivo", 
diz. Eventuais isenções tributárias estão sendo analisadas no comitê formado pelos ministérios 
da Fazenda, Agricultura, Saúde, Meio Ambiente e de Desenvolvimento. 
  
 

 
 
As metas para adaptação à lei, regulamentada no fim de 2010, serão estabelecidas nos 
acordos setoriais, a serem apresentados pelas empresas no primeiro semestre de 2012. Os 
primeiros setores chamados pelo governo federal para apresentar propostas foram os de 
lâmpadas fluorescentes, eletroeletrônicos, embalagens, remédios e embalagens de 
lubrificantes. "Cada um vai discutir o seu modelo. Tem produtos com altíssima atratividade 
econômica na reciclagem, outros com menos", diz Costa. 
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André Vilhena, diretor do Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre), diz que o 
segredo para a viabilidade econômica no reaproveitamento dos produtos é a escala. "É preciso 
ter grandes volumes de material e isso vai levar um tempo para acontecer." 
  
Hoje poucas empresas reciclam o que poucos consumidores se dispõem a levar em postos de 
entrega e a coleta seletiva chega a apenas 8% das cidades do país. Como a lei torna a adoção 
da logística reversa obrigatória, só poderá ser descartado em aterro o que não puder ser 
reutilizado nem reciclado. 
  
A maioria dos setores pretende centralizar a coleta dos materiais no varejo e organizar 
campanhas para incentivar o descarte correto. Outra frente será no desenvolvimento de 
tecnologias que permitam a reutilização dos materiais, repensando inclusive a forma com que 
os produtos são fabricados e os insumos utilizados. 
  
Quem está com a proposta mais estruturada é o setor de lâmpadas. A ideia é que todas as 
fabricantes e importadoras contribuam para uma entidade privada que administrará o processo 
desde a coleta das lâmpadas até a venda do resíduo final. A contribuição seria feita na hora 
que as empresas colocam o produto no mercado, segundo o volume vendido. "A intenção é 
que a indústria cubra o custo e ele seja repassado uniformemente aos produtos", diz Alexandre 
Cricci, presidente da Abilumi, associação que reúne os importadores de produtos de 
iluminação. 
  
O custo da destinação final correta das lâmpadas, com a trituração do vidro, chega próximo ao 
da sua fabricação, segundo as empresas. Ou seja, há chances de a logística reversa trazer 
aumento de preço para o consumidor em até R$ 1 por produto, segundo a Abilumi. "Existe um 
estudo apresentado ao governo que mostra que o custo da logística reversa chegaria ao 
consumidor valendo mais que o dobro investido por conta dos impostos", diz o presidente da 
Abilumi. 
  
A variedade no setor de eletroeletrônicos exige mais de uma solução para a logística reversa. 
Se pode funcionar para celulares e notebooks, o descarte dos produtos velhos no varejo não 
vai dar certo para produtos maiores como eletrodomésticos. Além da dificuldade de transporte, 
poucas lojas possuem espaço disponível para receber produtos de grande volume. 
  
Segundo André Saraiva, diretor de responsabilidade socioambiental da Abinee, entidade que 
representa a indústria de eletroeletrônicos, é preciso buscar alternativas para que a logística 
não encareça o processo de reciclagem. "Pensamos em trabalhar a entrega de produtos novos 
com o recolhimento do velho, por exemplo." 
  
A bitributação dos reciclados também será questionada nos acordos setoriais. "A indústria 
paga imposto na fabricação e depois na reciclagem", diz Luis Carlos Machado, coordenador de 
sustentabilidade da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). 
  
Segundo Luciana Pellegrino, diretora-executiva da Associação Brasileira de Embalagens (Abre), 
é essencial estimular o consumo dos materiais reciclados com redução de tributos. "Hoje o 
impacto tributário faz com que o produto reciclado não seja mais barato que os demais", diz 
ela. 
  
Outra questão é o que fazer com os produtos piratas, já que a cadeia da logística reversa será 
bancada pelas empresas formais. "Dar a destinação adequada aos produtos piratas vai onerar 
a indústria", diz Machado, da Eletros. 
  
A capacidade industrial para reciclar os eletroeletrônicos no país também está sendo avaliada 
no acordo setorial. De acordo com entidades representantes do setor, há poucas empresas 
nesse ramo no Brasil, concentradas no Sudeste. Isso exigiria um investimento em ampliação 
do parque industrial de desmontagem e reciclagem dos eletroeletrônicos. Por falta de 
empresas, os celulares recolhidos hoje são reciclados fora do país. 
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Para vidro, PET, alumínio e papelão ondulado há uma cultura de reciclagem mais avançada em 
relação a outros produtos. Reunidos pelo setor de embalagem, o grupo deve entregar no 
mínimo três propostas de logística reversa, diz a diretora-executiva da Abre. 
  
O grande foco, segundo Luciana, é a responsabilidade compartilhada entre as prefeituras, 
catadores, varejo e indústria. "A reciclagem de embalagens no Brasil já acontece há décadas e 
faz parte da produção da indústria, economiza energia. Mas é preciso melhorar a 
conscientização da sociedade sobre o descarte e implantar a coleta seletiva", diz ela. O 
desafio, assim como nos outros setores, é conseguir recolher todo o material. 
  
Costa, do Ministério do Meio Ambiente, diz que o descarte irregular dos resíduos será 
enquadrado na Lei de Crimes Ambientais. Há uma grande dificuldade, no entanto, em saber 
quem é o responsável pelo lixo doméstico. 
  
O setor de embalagens defende a participação das cooperativas de catadores na triagem dos 
materiais. As prefeituras, por sua vez, terão o desafio de passar dos atuais 8% das cidades 
com coleta seletiva para 100%. O aumento do volume arrecadado permitirá a reciclagem de 
uma variedade maior de produtos que hoje não são considerados interessantes para o 
mercado. 
  
O setor de medicamentos ainda não está convencido de que é preciso implantar a logística 
reversa. Segundo Nelson Mussolini, vice-presidente executivo do Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma), não é possível comparar os 
medicamentos com os demais produtos. "Temos que verificar que risco eles causam ao 
ambiente. E o volume de medicamento descartado tem que ser mínimo, pois quando a 
medicação é comprada com receita médica, não há sobra", diz. 
  
O setor está discutindo o tema com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas 
algumas redes de farmácia e laboratório já possuem postos de recolhimento de remédios, que 
são encaminhados para incineração. 
 
País precisa de mais 448 aterros 
Bettina Barros  
 
Está tudo no papel: se o Brasil quiser dar a destinação correta ao seu lixo terá de construir 448 
aterros de pequeno a grande porte pelo país. Hoje, apenas 800 dos cerca de 5.500 municípios 
brasileiros são atendidos.  
 
Os cálculos foram feitos pela Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública 
(ABLP). Sem esse raio-x é impossível atender à nova Lei Nacional de Resíduos Sólidos.  
 
"Até então não havia um mapeamento preciso do setor. Mas o relógio está andando", disse 
Tadayuki Yoshimura, presidente da ABLP. "Precisamos agir rápido para cumprir a meta." De 
acordo com ele, o documento já foi entregue aos ministérios do Planejamento, do Meio 
Ambiente e das Cidades. 
  
O governo federal pretende investir R$ 1,5 bilhão em projetos de tratamento de resíduos 
sólidos, na substituição de lixões e implantação da coleta seletiva e no financiamento de 
cooperativas de catadores. O recurso está previsto no Plano de Aceleração do Crescimento 
(PAC) 2.  
 
Para dar apoio a essa estratégia, o governo publicou um edital com previsão de R$ 70 milhões 
para que Estados, municípios e consórcios façam seus planos de resíduos sólidos - a lei pede 
para que esses planos estejam delineados até agosto de 2012, dois anos antes do prazo para a 
execução dos aterros. Segundo o Departamento de Ambientes Urbanos, ligado ao Ministério do 
Meio Ambiente, foram apresentadas 270 propostas, que agora passarão por uma análise 
técnica. 
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De acordo com o documento encaminhado à Brasília, a região mais carente de aterros em 
proporção à densidade populacional é o Nordeste - onde faltariam 137 novos aterros de 
pequeno, médio e grande porte para atender o recebimento das 33 mil toneladas por dia de 
lixo.  
 
Em seguida vem o Norte, com 135 aterros previstos para 9,9 mil toneladas diárias de lixo. O 
Sudeste, região mais povoada do Brasil, produz uma exorbitância de lixo - são 63,4 mil 
toneladas de lixo em um único dia -, mas está também mais munida de áreas licenciadas para 
o descarte correto. Por isso, o estudo da ABPL prevê uma necessidade menor de construção na 
região - 42 aterros de diferentes portes seriam suficientes, diz o estudo. O Centro-Oeste 
necessitaria de 90 novos aterros para receber os 10,6 mil toneladas de lixo diários, enquanto 
para o Sul, com suas 19,7 mil toneladas de lixo por dia, seriam outros 44 aterros. 
  
A geração de resíduos foi estimada pela multiplicação da população urbana pelo índice per 
capita de 0,85 kg/ habitante x dia. 
  
De acordo com Yoshimura, o investimento médio para a construção de um aterro de médio 
porte, com recebimento mínimo de 300 toneladas de lixo por dia, é de cerca de R$ 6 milhões. 
  
O dinheiro é desembolsado pelo Ministério do Planejamento, via Ministério das Cidades. 
Procurado, o Ministério do Planejamento afirmou que ainda não há posição oficial do governo 
federal sobre o assunto. O Ministério do Meio Ambiente, diretamente ligado ao assunto, 
respondeu ao Valor que o tema está sendo tratado em audiências públicas. 
  
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos é considerado ousado pelo setor, mas factível. "Só 
precisa de vontade política", diz o executivo. Ele cita como exemplo o caso de Portugal, país 
que em seis anos conseguiu erradicar 293 lixões como condicionante para entrar na União 
Europeia. Os recursos foram destinados para consórcios municipais. Além disso, o governo 
português trabalhou com alternativas aos aterros sanitários, como reciclagem e incineração. 
"O que ocorreu lá foi um laboratório político. Com vontade e recursos é possível dar uma 
destinação 100% correta ao lixo", afirma Yoshimura. 
 
Eletroeletrônico já realiza coleta, mas volume está muito abaixo da produção 
 
Algumas empresas de eletroeletrônicos já seguem, no Brasil, as diretrizes de sustentabilidade 
das suas matrizes. O investimento em coleta e destinação de produtos para a reciclagem é 
visto por essas empresas como um capital social. O volume coletado, no entanto, ainda está 
muito abaixo do que é produzido, e com a Lei de Resíduos Sólidos, o trabalho dessas empresas 
terá de ser ampliado, exigindo maiores esforços para convencer os clientes a devolver os 
produtos velhos.  
 
A Vivo, que recicla hoje cerca de 1,2% do que produz no Brasil, pensa em conceder bônus nos 
serviços para que os consumidores entreguem os aparelhos velhos de celular. "Lidamos com 
uma questão emocional. As pessoas guardam seus produtos porque gostam e não vão 
devolver sem ganhar nada em troca", diz a consultora de sustentabilidade da empresa, Juliana 
Limonta. 
  
A Vivo possui um programa de logística reversa em prática desde 2006. Sua abrangência 
cresceu de 58 pontos de coleta nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, em 
2006, para 3,4 mil pontos em todo o país em 2008. Em janeiro de 2009, a empresa investiu 
cerca de R$ 10 milhões para divulgar seu trabalho, mas segundo Juliana, isso não elevou o 
recebimento de materiais nas lojas. Nos últimos três anos, enquanto a empresa colocou 80 
milhões de aparelhos celulares no mercado, foi reciclado apenas 1 milhão.  
 
"O maior desafio é conscientizar as pessoas de que guardando o produto ela impede que ele 
volte para a cadeia produtiva, e assim vamos continuar tendo que retirar as matérias-primas 
da natureza", diz Juliana. A venda dos materiais obtidos na reciclagem dos celulares, metais 
nobres principalmente, cobre o custo do processo. Em 2011, a empresa arrecadou R$ 215 mil 
com os materiais recolhidos. A ut
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A HP mudou a fabricação de alguns produtos para facilitar a logística reversa, adotada pela 
empresa em 1998. Hoje 50% dos seus notebooks são feitos com plástico reciclado de 
cartuchos de tinta. Produtos químicos que impedem a reciclagem do produto também foram 
descartados da produção. 
  
Segundo Valéria Rossetti, coordenadora do Programa de Sustentabilidade Ambiental da 
empresa no Brasil, diferente do caso da Vivo, as contas para esses investimentos ainda não 
fecham. "Temos vários desafios, como ter um volume que gere receita, uma capacidade 
logística que deixe o processo mais barato. Hoje ainda temos mais gastos do que receita com 
a reciclagem", diz. Dessa forma, a obrigatoriedade da reciclagem pode fazer com que a 
empresa consiga gerar receita na venda, por exemplo, de materiais residuais de cartuchos de 
tinta para a indústria de cimento, hoje doados devido à quantidade irrisória.  
 
O grande volume de produtos piratas no mercado será um desafio para essas empresas 
universalizarem a reciclagem. Para Luciane Furukawa, especialista em sustentabilidade da 
Itautec, o consumidor tem um papel fundamental nesse processo, para ter consciência na hora 
de descartar e também na hora de comprar. "Os produtos piratas vão ficar sem a destinação 
final correta", diz. A Itautec recicla 92% dos produtos coletados. Em 2010 e 2011, a 
companhia reciclou 3.842 toneladas de resíduos eletroeletrônicos. 
 
Recicladoras e catadores planejam ampliar trabalho 
 
Empresas de reciclagem e cooperativas de catadores estão de olho na ampliação do mercado 
que será gerado com a lei de resíduos sólidos. E ninguém quer perder espaço. A Apliquim, 
empresa recicladora de lâmpadas fluorescentes, recebe os produtos de prédios comerciais que 
pagam para dar um destino sustentável ao resíduo. Hoje, diz o presidente Mario Sebben, a 
empresa recicla 8 milhões de lâmpadas por ano, mas tem capacidade para chegar a uma 
produção de 13 milhões no ano. O plano é passar para 20 milhões em 2013. A maior escala 
deve baratear o custo da reciclagem.  
 
A GM&C Log, empresa que transporta e mói resíduos eletroeletrônicos para encaminhá-los à 
reciclagem, quer passar das atuais seis unidades industriais para 14 nos próximos anos. 
Segundo Marcelo Oliveira, presidente da companhia, apesar de hoje serem moídas 800 
toneladas de eletroeletrônicos nas suas unidades, a empresa tem capacidade para processar 
até 2 mil toneladas. "Conseguimos um retorno de 20% a 30% em relação à receita com a 
venda de materiais. O restante é coberto pelas empresas que mandam os resíduos para nós", 
diz Oliveira.  
 
O grupo Estre, que atua com construção e operação de aterros sanitários, também está de 
olho no mercado de manufatura reversa de eletroeletrônicos. Segundo Fernando Bau, diretor 
de gestão total de resíduos, esse mercado já estava em crescimento em função de padrões de 
sustentabilidade adotados por algumas empresas, mas a nova legislação deve acelerar esse 
processo. "Nossa maior perspectiva de negócios está justamente nas áreas de gerenciamento 
e valorização de resíduos." Hoje, 80% dos negócios da empresa são nessa área. 
  
Severino Lima Júnior, representante da Articulação Nacional dos catadores de materiais 
recicláveis, defende a implantação da nova política de resíduos sólidos considerando o trabalho 
dos catadores. Segundo ele, é preciso capacitar as cooperativas para que elas possam lidar 
com todos os tipos de resíduos que devem receber. "Mesmo que queiram estabelecer pontos 
de coleta para cada tipo de produto, o consumidor vai acabar jogando no lixo comum, e isso 
vai chegar nas cooperativas", diz ele. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A16. 
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