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MMA faz balanço de um ano da PNRS

Nessa edição especial do aniversário de um 
ano da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), o secretário de Recursos Hídricos e 

Ambiente Urbano, Nabil Bonduki, fez um balanço 
dos avanços e dos desafios enfrentados pelo Gover-
no Federal na implementação das ações, diretrizes e 
prazos propostos. 

Avanços da PNRS

Grupos Técnico Temáticos (GTTs) foram criados 
para estudar propostas de modelagem para a Logística 
Reversa de cinco cadeias produtivas prioritárias. As 
discussões tem sido profícuas porque há troca de 
informações e experiências entre os participantes 
dos grupos, que são representantes de entidades 
nacionais das cadeias produtivas em estudo; de 
prefeituras; organizações estaduais e municipais 
de prefeitos; governo e sociedade civil, todos em 
busca de consenso e alternativas socioeconômicas 
e tecnicamente viáveis para formulação de uma 
proposta de Edital de Chamamento da Logística 
Reversa.

A expectativa é que, no início de setembro, seja 
lançado o primeiro Edital de Chamamento para adesão 
das empresas que atuam na cadeia de embalagens 
de óleos lubrificantes. E possivelmente em outubro 
seja lançado o edital para a cadeia de lâmpadas 
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio de luz 
mista. Além dessas cadeias produtivas, há GTTs 
estudando propostas de modelagem da Logística 
Reversa e subsídios para o Edital de Chamamento 
do Acordo Setorial de descarte de medicamentos, 
embalagens em geral e eletroeletrônicos.

Prazos da lei 

De acordo com a PNRS, os municípios tem até 
agosto de 2014 para eliminar os lixões e implantar 
aterros sanitários, que receberão apenas rejeitos. Até 
agosto de 2012, para elaborar seus Planos de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos e continuar a ter acesso 
aos recursos do Governo Federal. A recomendação 
é que devem iniciar imediatamente os programas de 
coleta seletiva e campanhas de educação ambiental.

Primeira versão do Plano

A primeira versão do Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos está em discussão no Grupo de Trabalho, do 
Comitê Interministerial. Posteriormente será colocada 
em debate e receberá contribuições da sociedade nas 
audiências públicas regionais, que ocorrem nos meses 
de setembro a novembro deste ano. O documento 
também poderá receber contribuições da sociedade, 
durante o período de realização das audiências públicas, 
por meio da consulta pública na internet. A versão 
final do Plano será apresentada na Audiência Pública 
Nacional prevista para novembro, em Brasília. 

Coleta Seletiva

Os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento 
Básico (PNSB/2008) revelam que 994 municípios 
brasileiros dispõem do serviço de coleta seletiva, ou 
seja, cerca de 18% dos municípios. Além disso, para 
fortalecer a gestão, o Governo Federal tem privilegiado 
a aplicação de recursos na área de resíduos sólidos por 
meio de consórcios públicos interfederativos. Desde 
2007, o MMA, por meio da Secretaria de Recursos 
Hídricos e Ambiente Urbano, firmou parceria com 17 
estados: AL, MG, BA, PE, SE, PI, SC, PR, MT, CE, 
RN, PB, RO, AC, PA, RJ e GO. 

Campanha de Educação Ambiental 

O Governo Federal lançou a campanha Separe 
o Lixo e Acerte na Lata.  O objetivo da campanha 
é preparar a sociedade brasileira para uma mudança 
de comportamento em relação à coleta seletiva do 
lixo, ressaltando os benefícios ambientais, sociais e 
econômicos do reaproveitamento dos resíduos sólidos 
para o País. Acesse o hotsite www.separeolixo.com 
e conheça a campanha, as peças e a importância da 
separação do lixo.

O secretário Nabil Bonduki
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Grupo de eletroeletrônicos volta a se reunir em agosto

A primeira proposta de edital de chamamento 
da logística reversa para eletroeletrônicos deverá 
ser divulgada no dia 25 de agosto. A decisão 
foi tomada durante reunião do grupo técnico 

temático (GTT), dia 6 de julho, 
composto por entidades que atuam 
no setor, no Ministério da Indústria 
e Comércio (MIDC). 

Essa primeira minuta, segundo 
o coordenador do GTT e diretor 
de Competitividade Industrial do 
MDIC, Alexandre Comin, será 
importante para que todos os 
setores envolvidos com a logística 
reversa possam trazer sugestões e 
contribuir com o acordo setorial. 
“Algumas entidades apresentaram 
propostas como alternativa para 
a logística reversa, que estão 
sendo estudadas pelo grupo. 

Depois de consolidada como a proposta do 
grupo será apresentada ao Comitê Orientador 
para deliberação, ainda no segundo semestre”, 
informou o coordenador.  

Reunião com representantes estrangeiros  

Na primeira quinzena do mês (13/07), 
o secretár io de Recursos Hídr icos 
e Ambiente Urbano, do MMA, Nabi l 
Bonduki, também se encontrou com os 
representantes estrangeiros de empresas 
como a IBM, Apple, CA Technologies, 
Qualcomm, Research in Motion, entre 
outras. Os empresários se mostraram 
interessados na troca de experiências 
com as novas tecnologias e as soluções 
verdes para o País, que sediará eventos 
importantes nos próximos anos, 
como a Rio+20 (2012), a Copa do 
Mundo (2014) e as Ol impíadas (2016).

Primeira reunião do PNRS

Já foi dado o primeiro passo para o início do 
debate público entre o Governo e as entidades 
civis para a implementação do Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos. Em junho, (28/06), o 
secretário de Recursos Hídricos e Ambiente 
Urbano do MMA, Nabil Bonduki,  participou 
da primeira reunião para a formação do  grupo 
de trabalho. Ele informou que, na ocasião, 
também foi apresentado o primeiro diagnóstico 
de resíduos sólidos no País. Em parceria com o 
MMA, o Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada vem realizando estudos para subsidiar 
o Plano que estabelece metas e cenários para 
os diferentes resíduos sólidos no Brasil.

A PNRS é apresentada em encontro de secretários de saúde 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

foi apresentada a mais de três mil e quinhentos 
gestores, técnicos, educadores e pesquisadores 
de todo o Brasil que participaram do XXVII 
Congresso Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde, realizado em Brasília, na primeira quinzena 
de julho (12/07). 

“A campanha para que a população aprenda 
a separar o lixo em casa vai durar cerca de dois 
anos”, informou o gerente da Secretaria de 
Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, do MMA, 
Ronaldo Hipólito. Ele também abordou questões 
como responsabilidade compartilhada, acordos 
setoriais e logística reversa. 


