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Falta de Saneamento



Problema de saúde pública, ambiental e social



Problema de saúde pública, ambiental e social





5.570 municípios 

3.920 (70,3%) < 20.000 hab.

581 (10,5%) – 20.001 a 30.000 hab.

786 (14,1%) – 30.001 a 100.000 hab.

283 (5,1%) – acima 100.001 hab.

Fonte: IBGE-PNSB, publicado em agosto/2010.

 1989 2000 2008 

Vazadouro a céu aberto 88,2 72,3 50,8 
Aterro controlado 9,6 22,3 22,5 

Aterro sanitário 1,1 17,3 27,7 
 

Municípios por tipo de unidade de disposição final (%)

Cenário dos Resíduos Sólidos



 Ausência de desenvolvimento institucional;

 Fraca capacidade operacional;

 Desatualização tecnológica;

 Escala inadequada dos empreendimentos;

 Manutenção inadequada dos empreendimentos;

 Insustentabilidade econômico-financeira;

 Entre outros . . . 

Dificuldades dos Municípios



Lei nº 12.305/2010

Política Nacional de 

Resíduos Sólidos

Decreto nº 7.404/10

Lei nº 11.445/2007  

Saneamento Básico

Decreto nº 7.217/10

Lei nº 11.107/2005 

Consórcios Públicos

Decreto nº 6.017/07 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Arcabouço Legal



A gestão dos resíduos sólidos é de competência 
municipal,

mas...

um problema de toda sociedade

⇩
responsabilidade compartilhada.



Serviços Públicos de Resíduos Sólidos

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
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destaque

Art. 33 – Obrigatoriedade para implementação LR em 6
cadeias produtivas:

• Agrotóxicos

• Pilhas e baterias

• Pneus

• Óleos lubrificantes

• Lâmpadas fluorescentes

• Eletroeletrônicos

Logística Reversa

PNRS – 12.305/2010



Logística Reversa

PNRS – 12.305/2010

Veja o que diz o § 1o do art. 33 da PNRS...

§ 1o Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais

e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor

empresarial, os sistemas previstos no caput serão estendidos a

produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de

vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando,

prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e

ao meio ambiente dos resíduos gerados.



Responsabilidade Compartilhada



Desafio

Implementar a coleta seletiva como política pública

por meio de ALIANÇA PÚBLICO-PRIVADA

entre o Poder Público e as organizações de 

catadores, em parceria com a iniciativa privada.

⇩
Responsabilidade compartilhada.



Desafio

 Implementar a coleta seletiva como política pública;

 Promover condições dignas de trabalho e acesso à renda

(infraestrutura, segurança no trabalho);

 Promover a inserção produtiva dos catadores –

empreendedores (beneficiamento dos materiais para 

comercialização);

 Orientar para o fortalecimento organizacional dos grupos e o 

trabalho em rede;

 Promover programas de capacitação;

 Acesso aos programas sociais municipais e federais.

Emancipação do trabalho dos catadores



Karin.segala@ibam.org.br

www.ibam.org.br

www.aliancaspublicoprivadas.org.br

Tel. (21) 2142-9797       (21) 2142-9784

OBRIGADA!

Karin Segala


