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RESUMO 

 

O avanço tecnológico dos últimos anos trouxe diversos equipamentos 
eletroeletrônicos com muitas variedades e utilidades, fazendo com que as 
necessidades da humanidade sejam supridas e facilitando o seu dia a dia, reduzindo 
esforços. Esta expansão no consumo de produtos eletrônicos cada vez melhores e 
mais atuais tem contribuído para uma ágil obsolescência dos mesmos e, 
consequentemente, gerando um maior acréscimo dos resíduos eletrônicos 
descartados da maneira incorreta, causando uma piora no problema ambiental. O 
presente estudo busca analisar, a partir de um estudo de caso utilizando leis, 
documentos oficiais e publicações, se a gestão dos resíduos eletroeletrônicos do 
município de Viamão está de acordo com a Lei 12.305 que institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos. Constatou-se que o município de Viamão se enquadra dentro 
da Lei que institui a PNRS; porém, existem alguns pontos que precisam ser ajustados 
como a melhoria na participação da sociedade, divulgação do Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), gerenciamento de resíduos, 
educação ambiental, entre outros. Pode-se considerar que é necessária a participação 
assídua da prefeitura de Viamão na promoção da educação ambiental para a 
conscientização sobre o consumo indiscriminado, danos e perigos que podem ser 
causados ao meio ambiente e à saúde humana caso os eletroeletrônicos, e também 
os demais resíduos, sejam descartados de forma inadequada, a ampliação dos 
Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) nos bairros. 
 
Palavras-chave: Gestão Pública. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Resíduos 
Eletroeletrônicos. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Technological advances in recent years have brought various electrical and electronic 
equipment with many varieties and uses, making humanity's needs met and facilitating 
its day-to-day, hard-fought efforts. This expansion in the consumption of increasingly 
better and more current electronic products has contributed to their rapid obsolescence 
and, consequently, generating a greater increase in electronic waste disposed of 
incorrectly, causing a worsening of the environmental problem. The present study 
seeks to analyze, from a case study using laws, official documents and publications, 
whether the management of electronic waste in the municipality of Viamão is in 
accordance with Law 12,305, which establishes the National Policy on Solid Waste. It 
was found that the municipality of Viamão fits the Law establishing the PNRS; however, 
there are some points that need to be adjusted, such as improving society's 
participation, publicizing the Municipal Plan for Integrated Solid Waste Management 
(PMGIRS), waste management, environmental education, among others. It can be 
considered that the assiduous participation of the City Hall of Viamão in the promotion 
of environmental education is necessary to raise awareness about indiscriminate 
consumption, damage and dangers that can be caused to the environment and human 
health if electronics, and also the other waste, discarded outside the home, the 
extension of the Voluntary Delivery Points (PEVs) in the neighborhoods. 

 
Keywords: Public Management. National Solid Waste Policy. Electronic Waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, um dos maiores problemas mundiais está relacionado diretamente com 

as questões ambientais devido ao alto consumo dos recursos da natureza que os 

seres humanos utilizam (JAHN; JACQUES; LEHMANN, 2013). O avanço tecnológico 

dos últimos anos trouxe diversos equipamentos eletroeletrônicos com diversas 

variedades e utilidades, fazendo com que as necessidades da humanidade sejam 

supridas e que facilitem o seu dia a dia  reduzindo esforços (NATUME; SANT’ANNA, 

2011). Os resíduos de equipamentos eletroletrônicos (REEE) encontram-se em uma 

ágil expansão e essa crescente inovação tecnológica está diretamente ligada com a 

diminuição da vida útil dos equipamentos, ambos são fatores que contribuem para o 

aumento do descarte dos resíduos eletreletrônicos (FRANCO; LANGE, 2011). Este 

crescimento no consumo de produtos eletroeletrônicos cada vez melhores e mais 

atuais, têm contribuído para uma ágil obsolescência dos mesmos e, 

consequentemente, gerando um maior acréscimo dos resíduos eletroeletrônicos 

descartados da maneira incorreta, causando uma piora no problema ambiental 

(SELPIS; CASTILHOS; ARAÚJO, 2011).  

Em vista disso, os REEE têm recebido uma maior atenção da sociedade em 

geral, pois são resíduos que contêm uma vasta diversidade de materiais que os 

formam e um descarte inadequado desse tipo de resíduo pode causar diversos danos 

aos seres humanos e meio ambiente (SANTOS; NASCIMENTO; NEUTZLING, 2014). 

Após séculos de exploração e danificação do meio ambiente, a humanidade se viu em 

uma nova realidade que a obriga a usufruir dos recursos de uma forma mais 

sustentável; caso contrário, estaria colocando em risco a sua própria existência, o que 

fez com que houvesse uma modificação completa no comportamento e atitudes de 

exploração da sociedade (FITTIPALDI, 2008 apud ROCHA et al, 2016). 

De acordo com o Art. 225 da Constituição Federal de 1988, 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988, p. 68). 

 
Visando atender ao art. 225 da Constituição Federal, a Lei Federal 12.305 - 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), de 2 de agosto de 2010, foi instituída 
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e estabelece que estados e municípios são responsáveis e têm o dever de cumprir 

com todos os processos pertinentes ao tema da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Os objetivos da PNRS são: a proteção da saúde pública e de qualidade 

ambiental; a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 

resíduos sólidos; a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; o 

desenvolvimento de padrões sustentáveis do consumo da sociedade; a utilização de 

tecnologias limpas para diminuir os danos ambientais; o incentivo da indústria de 

reciclagem; a melhoria dos processos produtivos; a destinação correta dos resíduos 

sólidos; e a integração dos catadores de materiais (BRASIL, 2010). A lei estrutura e 

implementa sistemas de logística reversa, dispondo sobre a não geração, redução, 

reutilização e tratamento de resíduos sólidos, bem como destinação final 

ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).  

Porém, de acordo com Machado (2013), muitos municípios brasileiros ainda 

não conseguiram se adequar à PNRS e não estão cumprindo o que é proposto por 

ela. Inicialmente, o prazo estabelecido pela PNRS para a implantação da disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos era até 2014, mas foi postergado. As 

prefeituras tinham até o dia 31 de dezembro de 2020 para elaborar o plano de gestão 

de resíduos sólidos e assegurar o descarte correto dos resíduos (BRASIL, 2010). O 

relatório de avaliação dos resíduos sólidos da Controladoria Geral da União   (CGU) de 

2017 afirma que, mesmo existindo a Lei que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, muita coisa ainda falta para ser implementada e aperfeiçoada. O gerente de 

resíduos sólidos do Departamento de Ambiente Urbano do Ministério do Meio 

Ambiente, Eduardo Rocha, acredita que as dificuldades encontradas para a 

implementação total da PNRS se dão pelo fato de que se tem um alto custo do 

processo e pela falta de verba destinada ao setor (THATY, 2017). 

No ano de 2019, foram descartados cerca de 53,6 milhões de toneladas de 

aparelhos eletroeletrônicos no mundo e, mesmo que toda essa quantidade possa 

passar por um processo de reciclagem, apenas 17,4% foram reciclados para servir de 

matéria-prima para novos produtos, o restante que não foi reciclado foi descartado de 

forma incorreta nos aterros sanitários ou lixões irregulares (FORTI, 2020). De acordo 

com o relatório The Global E-Wast (FORTI, 2020), o Brasil se encontra na quinta 

posição os países que mais geraram resíduos eletrônicos no ano de 2019, ocupando 

o primeiro lugar em relação aos países da América Latina. De todos os países no 

mundo, o Brasil gerou mais de 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico e apenas 3% 
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desse volume foi reciclado (FORTI, 2020). De acordo com o Panorama de Resíduos 

Sólidos no Brasil (ABRALPE, 2021), em 2020 o Brasil sofreu um aumento na geração 

dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) por influência direta da pandemia da COVID-

19, gerando aproximadamente 82,5 milhões de toneladas, ou 225.965 toneladas 

diárias, sendo a região sul do Brasil responsável por 10,8% dos resíduos gerados 

anualmente no país. Nas cidades brasileiras, há uma crescente geração de resíduos 

sólidos em geral, causando um alto custo de armazenagem e, consequentemente, 

elevando o volume e acúmulos destes resíduos nos lixões, podendo causar diversos 

problemas de saúde pública, como contaminação do solo, dos lençóis freáticos, 

dengue, leishmaniose, leptospirose, esquistossomose e diversas outras doenças 

(IPEA, 2021). De acordo com Jacobi, Besen e Silva (2021), ainda há no Brasil mais 

de 3 mil lixões a céu aberto, sendo que deveriam ter sido eliminados dos municípios 

desde 2014, conforme estabelecido pela PNRS e menos de 60% de todos os 

municípios brasileiros (são 5.570 ao todo) possuem o Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos Sólidos que é responsável por estabelecer um conjunto de diretrizes 

responsáveis pela correta limpeza urbana e manejo dos RSU. 

A problemática dos resíduos eletroeletrônicos é de responsabilidade conjunta, 

empresas públicas e privadas, União, Estado, Municípios e sociedade devem 

trabalhar juntos, assumindo o compromisso quanto ao ciclo de vida completo destes 

equipamentos (SILVA, 2010). Deste modo, este estudo se propõe a responder, por 

parte da responsabilidade do Municípios, mesmo que parcialmente, a seguinte 

questão de pesquisa: a gestão de resíduos eletroeletrônicos no município de Viamão, 

orientada pelas suas normativas, está de acordo com a lei 12.305 que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)?  

A pesquisa busca através de documentos públicos, relatórios e leis municipais, 

além de fontes bibliográficas como livros e artigos, analisar se a gestão dos resíduos 

eletroeletrônicos do município de Viamão está de acordo com a Lei 12.305 que institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para se atingir o objetivo geral, foram 

definidos três objetivos específicos que são: a) Avaliar o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos de Viamão e analisar suas deficiências e possíveis 

melhorias; b) descrever quais são os pontos de entrega voluntária e coleta dos 

resíduos eletroeletrônicos e fotografar as Unidades de Triagem; c) analisar quais são 

as divulgações que a prefeitura de Viamão promove referente a eventos, incentivos e 

orientação ao correto descarte dos resíduos eletroeletrônicos. 
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A pesquisa se torna pertinente, pois visa contribuir para o melhor entendimento 

de todos os cidadãos de Viamão sobre o real problema que está ocorrendo no meio 

ambiente. O problema central é o que fazer com aparelhos obsoletos? Questões 

relacionadas com o impacto ambiental de resíduos eletrônicos têm recebido atenção 

crescente nos últimos anos. Townsend (2011) classifica os resíduos eletroeletrônicos 

como: “uma categoria distinta e importante de resíduos sólidos em função de suas 

características pelos seus componentes tóxicos e metais nobres e pesados”; devido 

a estas características, estes resíduos podem vir a ser um grande problema à saúde 

humana e ambiental caso dispostos de maneira inadequada na natureza. Silva (2010) 

destaca que a liberação de substâncias tóxicas que podem causar sérios impactos à 

natureza, são um sério problema ao se tratar de REEE, pois se descartados no lixo 

comum, as substâncias químicas presentes nos componentes eletroeletrônicos, como 

mercúrio, cádmio, arsênio, cobre, chumbo e alumínio, entre outras, penetram no solo 

e nos lençóis freáticos. 

Santos e Silva (2010) evidenciam que a falta de divulgação quanto ao descarte 

correto destes equipamentos e a inutilização de equipamentos que possam ser 

reaproveitados por pessoas sem acesso à informatização são alguns dos principais 

agravantes desse cenário. Além da preocupação ambiental, o “e-lixo” corretamente 

descartado pode vir a produzir reflexos socioeconômicos: na cadeia de reciclagem, 

gerando empregos e entrando novamente na cadeia produtiva ou no 

reaproveitamento de equipamentos para que possam voltar à condição de uso e 

auxiliar na inclusão digital da população de baixa renda, auxiliando, assim, na melhoria 

da qualidade laboral de determinadas comunidades, além de resguardar o meio 

ambiente da ação dos produtos nocivos destes equipamentos, ocorrendo ganhos nas 

três dimensões da sustentabilidade (SANTOS; SILVA, 2010). 

O presente estudo foi estruturado da seguinte forma: inicialmente uma breve 

introdução, onde se apresentam o problema de pesquisa; objetivo geral; objetivos 

específicos; e justificativa do estudo. O capítulo 2 apresenta o referencial teórico que 

foi composto pelos seguintes assuntos: Desenvolvimento Sustentável; Resíduos 

eletroeletrônicos; Obsolescência Programada; Logística Reversa; Reciclagem dos 

Resíduos Eletroeletrônicos; Política Nacional dos Resíduos Sólidos; Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; e Política Nacional de Educação Ambiental. 

Após isso,  no 3º capítulo foi descrita a metodologia utilizada na pesquisa, no 4º 
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capítulo é apresentado a análise dos resultados e, por fim, as considerações finais 

seguida das referências e anexo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Visando aprofundamento teórico do presente estudo, este capítulo está dividido 

da seguinte forma: Desenvolvimento Sustentável; Resíduos eletroeletrônicos; 

Obsolescência Programada; Logística Reversa; Reciclagem dos Resíduos 

Eletroeletrônicos; Política Nacional dos Resíduos Sólidos; Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos; e Política Nacional de Educação Ambiental. 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Segundo a Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(BRUNTLAND, 1988, p. 46), o conceito de desenvolvimento sustentável se dá por: 

"[...] aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades". Ainda neste 

conceito, desenvolvimento sustentável deve contribuir para a volta do crescimento 

como condição de eliminar a pobreza; tornar o crescimento justo, equitativo e de 

menos usos de recursos como matéria-prima e energia; atender às necessidades 

essenciais de sobrevivência dos seres humanos como emprego, segurança, 

alimentação e saneamento básico; manter o nível da população sustentável; 

conservar os recursos; administrar os riscos; e incluir o meio ambiente e a economia 

na tomada de decisão (BRUNTLAND, 1988). 

Camargo (2003) define desenvolvimento sustentável como um processo de 

transformação onde vários aspectos se harmonizam entre si, como a exploração dos 

recursos, direcionamento dos investimentos, desenvolvimento tecnológico e a 

mudança institucional, essa combinação reforça o potencial presente e futuro 

atendendo às necessidades e aspirações humanas. Segundo Elkington (2012), a ideia 

geral de desenvolvimento sustentável era a harmonia entre a questão econômica, 

ambiental e social, logo, muitas empresas implementaram o conceito de 

sustentabilidade e acreditavam que seria um desafio de “esverdeamento” dos 

negócios o que os tornariam eficientes e de menor custo. 

 

Mesmo que todas as empresas no mundo desenvolvido alcançassem níveis 
de emissão de poluição zero até o ano 2010, a Terra ainda estaria 
estressada além do que os biólogos se referem como capacidade de 
suporte. De forma crescente, os flagelos do final dos anos 20 – terras 
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assoladas, pesca predatória e florestas devastadas, poluição urbana, 
pobreza, doenças infecciosas e migração – estão indo além das fronteiras 
geopolíticas. O fato é que, ao atendermos às nossas necessidades, 
estamos destruindo a capacidade das gerações futuras atenderem às delas 
(HART apud ELKINGTON, p. 74, 2012). 
 

Sendo assim, Elkington (2012), apresenta o conceito dos Três Pilares da 

Sustentabilidade – Triple Bottom Line (TBL), um modelo de gestão da sustentabilidade 

organizacional que integra as dimensões econômica, ambiental e social que pode ser 

implementada em diversos setores. Com a contribuição dos autores Munck, Munck, 

Borim-de-Souza (2011), elaborou-se o Quadro 1 no qual se conceituam os três pilares 

do desenvolvimento sustentável separadamente: 

 

Quadro 1 - Pilares do Desenvolvimento Sustentável 

              Fonte: Adaptado de Munck, Munck e Borim-de-Souza (2011) 

 

De acordo com Santos, Nascimento e Neutzling (2014), pode-se verificar que 

os resíduos eletroeletrônicos têm reflexos nos âmbitos ambiental, social e econômico, 

pois ao serem descartados corretamente, possibilitam a geração de ganhos nas três 

dimensões do Triple Bottom Line (TBL). Na dimensão ambiental a natureza é 

preservada da toxidade dos materiais químicos que compõem os REEE; na dimensão 

social, pode ocorrer a eficácia da inserção socioeconômica e a justiça socioambiental; 

e, na dimensão econômica, é possível geração de lucro por conta do valor recuperado 
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com a reciclagem dos REEE inutilizados, possibilitando a geração de emprego 

(SANTOS NASCIMENTO; NEUTZLING, 2014). Percebeu-se que a sustentabilidade 

não era apenas o controle da poluição, mas, sim, uma questão que deveria ser tratada 

nos âmbitos ambiental, econômico e social (ELKINGTON, 2012). 

2.2 RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS 

 

Para a compreensão e continuação deste trabalho é necessário conceituar o 

termo “resíduo sólido”, “lixo eletrônico” ou “e-resíduo”. Para Bandyopaghyay (2010, p. 

794): 

 

E-resíduo é um termo popular informal, utilizado para designar equipamentos 
eletrônicos (EE) descartados e em fim-de-vida incluindo equipamentos de 
tecnologia de comunicação e informação, eletrodomésticos, produtos de 
áudio e vídeo e todos os seus periféricos. 
 

De acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 

2012), eletroeletrônicos são todos os equipamentos que dependem de energia elétrica 

ou campo de magnetismo para funcionar, que são divididos em quatro categorias, 

conforme Figura 1. 

 

Figura 1 - Categorias dos Equipamentos Eletroeletrônicos 

            Fonte: ABDI (2012) 

 

Quando esses exemplos de eletroeletrônicos expostos na Figura 1 chegam ao 

fim da sua vida útil, passam a ser considerados como Resíduos de Equipamento 
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Eletroeletrônico (REEE) e esse conceito só é considerado nos equipamentos quando 

não existem mais as condições de reparos, atualização ou reuso (ABDI, 2012). 

Para Acosta, Padula e Wegner (2008), a rápida evolução das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), constantes inovações e versões atualizadas fazem 

com que os equipamentos de informática como computadores, impressoras, software, 

e periféricos tenham uma vida útil cada vez menor. Os equipamentos eletroeletrônicos 

da linha verde têm uma vida útil consideravelmente curta, de 2 a 5 anos, 

aproximadamente, e, por ter uma vida útil menor, consequentemente possuem uma 

maior diversidade nos componentes de fabricação em relação a outras linhas, o 

motivo principal disso é porque os produtos da linha verde estão diretamente ligados 

às práticas de obsolescência programada induzida pelo mercado (MUSSER et.al. 

2016). 

Com isso, a quantidade de e-resíduos espalhados pelo mundo é muito grande, 

apesar de os países desenvolvidos terem mostrado uma maior preocupação com o 

assunto, essa preocupação é muito recente, isso faz com que a gestão de resíduos 

sólidos seja merecedora de uma atenção especial (PUCKETT, 2002). Neste cenário, 

Celinsk et. al. (2013) destacam a pouca instrução dos catadores de recicláveis, que, 

muitas vezes, se deparam com os resíduos eletroeletrônicos no seu dia             a dia de 

trabalho e fazem a separação manual desses componentes sem o conhecimento dos 

perigos nocivos que estão sendo expostos e das formas adequadas de manuseio e 

proteção. 

Complementarmente a este sentido, Baker et al. (2004, p. 24) caracterizam os 

resíduos eletrônicos perigosos e que se apresentam em vários estados, podendo ser 

líquidos, sólidos ou gasosos.  

 

Inflamabilidade: resíduos inflamáveis podem desencadear queimadas 
acidentais sob certas condições ou são espontaneamente inflamáveis. Os 
exemplos incluem óleos e solventes. 
Corrosividade: resíduos corrosivos são os ácidos ou bases capazes de 
corroer o metal, como tanques de armazenamento, recipientes, tambores e 
barris. O ácido de bateria é um bom exemplo. 
Reatividade: resíduos reativos são instáveis sob condições "normais". Eles 
podem causar explosões, fumaça, gases tóxicos ou vapores quando 
misturados com água. Exemplos incluem as baterias de lítio-enxofre e 
explosivos. 
Toxicidade: os resíduos tóxicos são prejudiciais ou mesmo fatais quando 
ingeridos ou absorvidos. Quando os resíduos tóxicos são eliminados em 
terra, o líquido contaminado pode escorrer a partir de resíduos (lixiviação) e 
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poluir as águas subterrâneas. Certos resíduos químicos e metais pesados 
são exemplos de potenciais resíduos tóxicos. 
 

O Quadro 2 apresenta algumas substâncias que podem ser encontradas nos 

equipamentos eletroeletrônicos e os impactos que podem causar na saúde humana e 

ao meio ambiente: 

 

Quadro 2 – Principais danos causados à saúde humana 

Metal Pesado Principais danos causados à saúde humana 

Alumínio 

Solos ricos em alumínio são ácidos e as plantas adaptadas nestes solos 
armazenam uma certa quantidade deste metal, como no Ecossistema do 

Cerrado; algumas plantas podem ter suas funções vitais afetadas (absorção 
pela raiz). Alguns autores sugerem existir relação da contaminação crônica do 
alumínio como um dos fatores ambientais da ocorrência de mal de Alzheimer. 

Arsênio 
Pode ser acumulado no fígado, rins, trato gastrointestinal, baço, pulmões, 
ossos, unhas; dentre os efeitos crônicos: câncer de pele e dos pulmões, 

anormalidades cromossômicas e efeitos teratogênicos (deformação fetal). 

Cádmio 

Acumula-se nos rins, fígado, pulmões, pâncreas, testículos e coração; possui 
meia-vida de 30 anos nos rins; em intoxicação crônica pode gerar 

descalcificação óssea, lesão renal, enfisema pulmonar, além de efeitos 
teratogênicos (deformação fetal) e carcinogênicos (câncer). 

Bário 
Não possui efeito cumulativo, provoca efeitos no coração, constrição dos vasos 
sanguíneos, elevação da pressão arterial e efeitos no sistema nervoso central 

(SNC). 

Cobre Intoxicações como lesões no fígado. 

Chumbo 

É o mais tóxico dos elementos; acumula-se nos ossos, cabelos, unhas, 
cérebro, fígado e rins, em baixas concentrações causa dores de cabeça e 

anemia. Exerce ação tóxica na biossíntese do sangue, no sistema nervoso, no 
sistema renal e no fígado, constitui-se veneno cumulativo de intoxicações 

crônicas que provocam alterações gastrintestinais, neuromusculares, 
hematológicas podendo levar à morte. 

Mercúrio 

Atravessa facilmente as membranas celulares, sendo prontamente absorvido 
pelos pulmões, possui propriedades de precipitação de proteínas (modifica as 
configurações das proteínas) sendo grave suficiente para causar um colapso 

circulatório no paciente, levando a morte. É altamente tóxico ao humano, 
sendo que doses de 3g a 30g são fatais, apresentando no sistema nervoso 

central e teratogênicos. 

Cromo 
Armazena-se nos pulmões, pele, músculos e tecido adiposo, pode provocar 

anemia, alterações hepáticas e renais, além de câncer do pulmão. 

Níquel  Carcinogênico (atua diretamente na mutação genética). 

Zinco 
Efeito mais tóxico é sobre os peixes e algas; experiências com outros 

organismos são escassas. 

Prata 10g como Nitrato de Prata é letal ao humano. 

Fonte: Silva; Martins; Oliveira (2007) 
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De acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 

2012), além dos materiais citados no quadro 2, os resíduos eletroeletrônicos são 

compostos também por plásticos, vidros, componentes eletrônicos, mais de vinte 

metais pesados, entre outros. Estes materiais são fixados por solda ou cola e alguns 

ainda recebem jatos de substâncias químicas para evitar a corrosão e para proteção 

ou retardamento de chamas (ABDI, 2012). Para que seja feita a reciclagem destes 

equipamentos, a extração dos componentes exige um procedimento específico, 

denominando-se como uma reciclagem mais complexa e de custo e impacto maiores 

do que os demais resíduos sólidos (ABDI, 2012). 

2.3 OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA 

 

Para Zanatta (2013), obsolescência programada é definida como a diminuição 

da vida útil de um bem ou produto, sendo projetado para que sua duração e 

funcionamento se dêem apenas por um curto período, fazendo com que os 

consumidores tenham que fazer mais compras de um mesmo produto em um espaço 

de tempo menor, aumentando o lucro das empresas. 

Assim, produtos duradouros acabam se tornando praticamente descartáveis, 

isso faz com que a utilização dos recursos naturais, produção de lixo e emissão de 

gás carbônico (CO2) sejam consideravelmente aumentados, resultando na 

deterioração do meio ambiente (ZANATTA, 2013).  

Enquanto essa substituição de aparelhos eletrônicos ocorre com grande 

frequência, os custos da reciclagem dos mesmos continuam em valores muito altos 

e a lei que institui a PNRS ainda não responsabiliza totalmente os fabricantes de 

eletrônicos a terem responsabilidade com seus produtos do início ao fim da sua vida 

útil e a maioria dos consumidores destes eletrônicos desconhecem a forma de 

proceder em relação ao descarte adequado (SELPIS; CASTILHOS; ARAÚJO, 2011). 

Existem três formas nas quais um bem ou produto podem se tornar obsoleto, 

são elas: a) obsolescência de função, quando os produtos são trocados por outros 

que desempenham melhor determinada função, tornando ultrapassado o produto 

anterior; b) obsolescência por qualidade, quando o produto é produzido justamente 

para que seja gasto ou quebrado em um tempo menor do que o normal; e c) 

obsolescência por desejabilidade, quando o produto atual ainda funciona 

normalmente, mas passa a ser considerado ultrapassado ou “fora de moda” devido 
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ao lançamento de produtos mais modernos ou com outro estilo (PACKARD, 1965 

apud ZANATTA, 2013). 

O contínuo impulso pela necessidade de se apropriar de um produto mais novo 

e atual não se dá apenas aos produtos eletrônicos, isso acontece também em imóveis, 

carros e eletrodomésticos (CONCEIÇÃO; CONCEIÇÃO; ARAÚJO, 2014). Estratégias 

de marketing fazem com o que o consumidor esteja sempre insatisfeito com o seu 

produto atual (CONCEIÇÃO; CONCEIÇÃO; ARAÚJO, 2014). 

A partir deste contexto, pode-se dizer que a obsolescência programada é uma 

estratégia usada até os dias de hoje por empresas e indústrias para impulsionar a 

economia mundial (ZANATTA, 2013). Com a geração de demanda e uma maior 

produção de produtos, se abrem mais oportunidades de trabalhos e melhores salários 

(ZANATTA, 2013). No entanto, este ritmo muito acelerado de produção de 

equipamentos eletroeletrônicos (EE) tem causado sérios problemas para o meio 

ambiente e muitos deles irreversíveis (ZANATTA, 2013). 

2.4 LOGÍSTICA REVERSA 

 

Antes de iniciar com os conceitos de logística reversa, é necessário que se 

apresente o conceito de logística. Entende-se por logística o processo gerencial do 

fluxo de produtos, serviços e informação, entre fornecedores e clientes ou clientes e 

fornecedores, fazendo com que os clientes recebam produtos ou serviços que foram 

solicitados (MOURA, 2006). 

Para a definição de Logística Reversa (LR), é importante citar esta passagem 

de Chaves e Batalha (2006, p.424-425): 

 
Nos anos 80, o conceito de logística reversa ainda estava limitado a um 
movimento contrário ao fluxo direto de produtos na cadeia de suprimentos,foi 
na década de 90 que novas abordagens foram introduzidas e o conceito 
evoluiu impulsionado pelo aumento da preocupação com questões de 
preservação do meio ambiente. Esta pressão, induzida pelos consumidores, 
implicou em ações legais dos órgãos fiscalizadores. Além disso, a partir deste 
período, as empresas de processamento e distribuição passaram a ver a 
logística reversa como uma fonte importante de redução de perdas. Desta 
forma, as atividades de logística reversa passaram a ser utilizadas em maior 
intensidade nos Estados Unidos e Europa, países onde os conceitos e 
ferramentas clássicas de logística já eram mais disseminados. 
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Segundo Guarnieri (2011), o conceito de logística reversa ampara-se nos três 

pilares da sustentabilidade, comprovando que os lados econômico e ambiental podem 

andar juntos, ou seja, as empresas podem gerar lucros e riqueza e, ao mesmo tempo 

,adotar a sustentabilidade como forma de garantir a preservação do meio ambiente 

para o futuro, além de possibilitar a sustentabilidade social, respeitando a sociedade, 

gerando empregos e renda. 

Ainda para Guarnieri (2011), a logística reversa tem a função de operacionalizar 

a volta dos resíduos de pós-venda e pós-consumo ao ambiente organizacional como 

matéria-prima. A revalorização e reutilização destes resíduos geram retorno 

econômico, ambiental e ecológico para as organizações, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 - Processo Logístico Direto versus Processo Logístico Reverso 

                            Fonte: Guarnieri (2011, p. 36) 

 

O principal objetivo da logística reversa é fazer a gestão e distribuição dos 

materiais descartados para que seja possível que estes retornem ao ciclo produtivo, 

visando ao valor econômico, ecológico e legal (GUARNIERI, 2011). O valor 

econômico refere-se à economia nas operações de indústria pelo reaproveitamento 

da matéria-prima; quanto ao valor legislativo, refere-se ao cumprimento da lei que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). O valor ecológico diz 

respeito ao auxílio na preservação do meio ambiente, considerando o impacto que 

produtos e serviços causam ao ecossistema durante todo o seu ciclo de vida útil 

(WILLE; BORN, 2012). 
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Leite (2009) entende a logística reversa como uma área das organizações que 

possuem a função de planejar, operar e controlar o fluxo e as operações da logística 

referentes ao retorno dos bens de pós-venda e pós-consumo ao ciclo produtivo a partir 

dos canais de distribuição reversa. Na Figura 3 está a demonstração destas duas 

principais áreas da logística: pós-consumo e pós-venda. 

 

Figura 3 - Logística Reversa de Pós-Consumo e Pós-Venda 

                   Fonte: adaptado de Leite (2009) 

 

O objetivo principal da logística de pós-venda é acrescentar valor ao produto 

que foi devolvido por acontecimentos como erro de pedido, garantia e avarias em geral 

que ocorreu no transporte do produto, enquanto a logística de pós-consumo é 

direcionada aos produtos que já alcançaram o fim da sua vida útil, com o objetivo de 

agregar valor a esses produtos que não serão mais utilizados pelo proprietário e, 

assim, poderão seguir pelas etapas de reciclagem, desmanche ou reuso (LEITE, 

2009). 

Com os desastres ecológicos cada vez mais presentes, os impactos que estão 

sendo causados ao ecossistema pelos produtos e serviços de cunho industrial, 

tornaram-se mais visíveis na vida de todos os cidadãos e organizações, fazendo com 

que sejam mudados alguns hábitos de consumo em países e a mudança na visão das 

empresas quanto à importância da implementação da logística reversa (LEITE, 2009). 

Ainda nesse contexto, Celinsk et. al. (2013) evidenciam a necessidade de 

proporcionar procedimentos que garantam a logística reversa dos resíduos 

eletrônicos, que seria o processo de logística reversa do início ao fim: coleta, 

reciclagem e retorno às fábricas como matéria-prima. Este processo diminuiria o 

descarte incorreto do lixo eletrônico. 
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A logística reversa está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos em 

seu art. 3º: 

 

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 
a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 
para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). 
 

A partir desse conceito, é necessário que haja um trabalho em conjunto 

envolvendo todos os atores responsáveis pelos eletroeletrônicos para que se crie uma 

rede de logística reversa eficiente. Para isso, é preciso que haja infraestrutura 

adequada para o descarte voluntário e coleta do lixo eletrônico (MOI; et al, 2014). 

2.5 RECICLAGEM DOS RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS 

 

Mesmo considerando que a desigualdade e a pobreza são um problema no 

país, pode-se reconhecer que nos últimos anos houve um significativo crescimento 

dos padrões de consumo da população brasileira em todas as classes sociais, até 

mesmo dos mais pobres e isso explica-se pela ampliação de acesso ao crédito voltado 

ao consumo (SANTOS, 2017). A partir deste contexto, interessa entender como se 

estabelece a reciclagem dos REEE no Brasil. 

De acordo com Jacobi e Santos (2021), no Brasil, existem três maneiras 

principais de coletar REEE, são eles: 

 

• A entrega voluntária ao reciclador que ocorre diretamente nas instalações 
de reciclagem por cidadãos, empresas ou associações independentes de 
catadores; 
• Arrecadação em pontos de entrega voluntária: ocorre em pontos 
estratégicos das cidades, como prefeituras e secretarias ambientais, redes 
de varejo, hospitais, escolas e universidades; 
• Coleta domiciliar e nas empresas: ocorre diretamente nas residências dos 
cidadãos ou nas empresas que descartam seus resíduos. Essa coleta 
geralmente é feita pelos caminhões dos recicladores e pode ser cara para os 
doadores, dependendo da quantidade oferecida. 

 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (2007 

apud JACOBI; SANTOS, 2021), o processo de reciclagem dos resíduos 

eletroeletrônicos são realizados em três níveis: no nível 1 ocorre a destruição de dados 

que ainda podem estar em algum equipamento, a classificação de acordo com a 

presença de componentes para reutilização ou substâncias tóxicas e desmontagem; 
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no nível 2, os equipamentos que foram desmontados no nível 1 continuarão em 

processo de trituração, passando por máquinas que trituram materiais como plástico, 

cobre e alumínio; no nível 3, são triturados os materiais considerados preciosos como 

ouro, prata e paládio. As máquinas utilizadas para trituração no nível 3, normalmente, 

são de empresas fora do Brasil, isso dificulta a finalização do processo de reciclagem 

e faz com que ocorram irregularidades com os resíduos eletroeletrônicos depois de 

coletados, pois a maioria das empresas recicladoras atuam com um alto estoque de 

eletrônicos ociosos porque não conseguem seguir em frente com a reciclagem quando 

chegam no nível 3, prejudicando as condições de lucro e capitalização (MAZON, 2014 

apud JACOBI; SANTOS, 2021). 

2.6 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) 

 

De acordo com o art. 3 da Constituição Federal, é preciso que o direito ao bem-

estar seja sempre a prioridade quando se trata de políticas públicas, deste modo, se 

faz necessário que as pautas políticas sejam ajustadas para que atendam e priorizem 

o bem de todos (FREITAS, 2022). Para que o acesso ao bem-estar seja 

universalizado, os agentes públicos e privados devem exercer um engajamento 

maciço nesta causa, sendo os catalisadores da garantia da Constituição guiada e 

orientada pelo princípio da sustentabilidade (FREITAS, 2022). 

Já o art. 225º da Constituição Federal de 1988, assegura que: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 
 

Posto isso, Freitas (2022) considera que o art. 3º, juntamente com o art. 225º, 

ambos da Constituição Federal de 1988, são os objetivos fundamentais do princípio 

constitucional da sustentabilidade. Sendo assim, é necessário que se faça o controle 

das políticas públicas para que atendam ao bem-estar como o ponto central; por isso, 

é preciso que se incorporem instrumentos que possam detectar variados tipos de 

risco, inclusive os climáticos, de preferência antes do fato ocorrer, para que se possa 

trabalhar com um tratamento preventivo de variados tipos de problemas 

socioambientais (FREITAS, 2022). A partir disto, pode-se considerar que a lei que 
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institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos é um exemplo de instrumento de 

prevenção. 

A lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos é a 12.305, entrou 

em vigor no dia 2 de agosto de 2010, altera a Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, 

e dá outras providências, definindo os princípios, objetivos e instrumentos a serem 

adotados pelo Governo Federal de forma individual ou em cooperação com os 

Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, visando à gestão integrada e o 

gerenciamento dos resíduos sólidos, incluindo os perigosos, tornando-se 

responsabilidade dos geradores dos resíduos e do poder público (BRASIL, 2010). 

Conforme afirma o Programa Sustentare (2017, p.112): 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal 
no 12.305, de 2 de agosto de 2010, estabeleceu a necessidade de 
estruturação e implementação de sistemas de logística reversa, mediante o 
retorno dos produtos, que ao final de sua vida útil tornam-se resíduos  
sólidos, aos processos produtivos, com a incorporação de seus constituintes 
em novos processos produtivos, devendo ser regrado a partir de acordos 
setoriais com as entidades envolvidas, sujeitando às pessoas físicas e 
jurídicas, de domínio público ou privado, que tenham relacionamento direto 
ou indireto com a geração de resíduos sólidos, instituindo a 
responsabilidade solidária. 

 

De acordo com o art. 4º da Lei Federal 12.305 (BRASIL, 2010): 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, 
objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo Governo 
Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito 
Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao 
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos (BRASIL, 
2010). 

 

Entre os princípios da PNRS, podem-se destacar: a prevenção e a precaução: 

sendo o desenvolvimento sustentável a responsabilidade de todos com o ciclo de vida 

dos produtos e entre os principais objetivos destacam-se: a proteção à saúde pública 

e a qualidade ambiental: sendo a boa influência para a adoção de padrões 

sustentáveis tanto nas empresas quanto para os cidadãos visando a redução do 

volume e da periculosidade que causam os resíduos perigosos (BRASIL, 2010). 

De acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, pode-se 

concluir que: 
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A PNRS representa um marco para a sociedade brasileira no que toca à 
questão ambiental, com destaque para uma visão avançada na forma de 
tratar o lixo urbano. Traz uma concepção de vanguarda, ao priorizar e 
compartilhar, com todas as partes relacionadas ao ciclo de vida de um 
produto, a responsabilidade pela gestão integrada e pelo gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Dessa forma, o setor 
público, iniciativa privada e população, ficam sujeitos à promoção do retorno 
dos produtos às indústrias após o consumo e obriga o poder público a 
realizar planos para o gerenciamento do lixo. A lei também consagra o viés 
social da reciclagem, com o estímulo à participação formal dos catadores 
organizados em cooperativas (ABDI, 2012). 
 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos declara que todos são responsáveis 

na cadeia de geração de resíduos, tendo a necessidade de procurar formas 

adequadas para a destinação final dele. Dentre os principais aspectos abordados por 

esta lei, pode-se destacar a responsabilidade compartilhada, quando fabricantes, 

distribuidores, importadores, comerciantes e consumidores são responsáveis pelo 

resíduo gerado, bem como pela correta destinação pós-consumo e a cooperação 

entre as diferentes esferas do poder público, setor empresarial e demais segmentos 

da sociedade civil para o cumprimento desta lei (BRASIL, 2010), conforme Figura 4. 

 

Figura 4 - Responsabilidade Compartilhada 

                Fonte: ABDI (2012) 
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A PNRS ainda contempla, em seus instrumentos, a cooperação entre os 

setores para o desenvolvimento de novas pesquisas, produtos, métodos, programas 

e tecnologias que auxiliem na reutilização de resíduos sólidos, bem como em 

programas de educação ambiental, além de a reutilização de materiais recicláveis ter 

um nível de prioridade alta nos planos nacionais e estaduais de resíduos sólidos 

(BRASIL, 2010). 

Desde que a PNRS foi instituída, houve muitas dificuldades para o seu 

desenvolvimento ao longo dos anos e o principal agente que contribuiu para estes 

empecilhos foi o poder público, visto que gestores estaduais e municipais acusaram 

que a Lei era inexequível devido ao pouco tempo que era previsto para sua execução. 

(JACOBI; BESEN; SILVA, 2021). Inicialmente, a PNRS estabeleceu 5 anos para que 

os estados e municípios a colocassem em prática, mas foi concedido mais tempo após 

o pedido de alguns municípios, isso fez com que as empresas entendessem que 

poderiam fazer esta implementação mais devagar e fez com que muitos serviços de 

logística reserva fossem desativados e reciclagens foram à falência (JACOBI; BESEN; 

SILVA, 2021). 

Ainda de acordo com Jacobi, Besen e Silva (2021, p. 17), “A PNRS é o que 

temos e dela devemos partir e fazer ajustes necessários para que possamos 

progredir, sem saneamento ambiental permanecemos medievais”. 

 

2.6.1 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) 

 
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) é a 

condição necessária para que os municípios obtenham o acesso aos recursos da 

União que são destinados à limpeza da cidade e manejos dos resíduos sólidos 

(BRASIL, 2010). De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para que os 

municípios sejam priorizados com estes recursos, eles devem: 

 

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos 
resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano 
intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos 
microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1o do art. 16;  
II - implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou 
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. (BRASIL, 2010) 
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O PMGIRS deve conter um conjunto de ações que visam alcançar as soluções 

para a limpeza urbana e para que o manejo dos resíduos sólidos seja feito de forma 

correta, considerando as perspectivas ambientais, econômicas, culturais, políticas e 

sociais, em busca do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010).  

De acordo com o Art. 18 da Lei federal 12.305 (BRASIL, 2010): 

 

Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos, no termos previstos por esta Lei, é condição do Distrito Federal e os 
Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, 
destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e 
ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou 
financiamentos de entidades federais de critério ou fomento para tal 
finalidade. 

 

A Lei Federal 12.305 exige, no seu art. 19º que os planos municipais devem 

seguir uma série de requisitos e de conteúdo mínimo: 

 

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo 
território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as 
formas de destinação e disposição final adotadas; 
 II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente 
adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 
182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver;  
III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas 
ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de 
economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de 
prevenção dos riscos ambientais;  
IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de 
gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística 
reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu 
regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama 
e do SNVS;  
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados 
nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e 
observada a Lei nº 11.445, de 2007;  
VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  
VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 
sólidos de que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da 
legislação federal e estadual;  
VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e 
operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público;  
IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua 
implementação e operacionalização;  
X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, 
a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;  
XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em 
especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 
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materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 
renda, se houver;  
XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, 
mediante a valorização dos resíduos sólidos;  
XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de 
cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007;  
XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre 
outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para 
disposição final ambientalmente adequada;  
XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local 
na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e 
de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos;  
XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito 
local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento 
de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa 
previstos no art. 33;  
XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa 
de monitoramento;  
XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos 
sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;  
XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de 
vigência do plano plurianual municipal. 
XIX - periodicidade de sua revisão, observado o período máximo de 10 (dez) 
anos.          (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) (BRASIL, 2010). 
 

Para que o Plano Municipal de Gestão Integrada tenha sua eficácia garantida 

é necessário que ele atenda a todos os requisitos mínimos apresentados acima, com 

isso, os objetivos propostos pela PNRS que visam à utilização adequada e racional 

dos recursos ambientais e ao combate a todas as formas de desperdício e 

minimização da geração dos resíduos sólidos serão alcançados (BRASIL, 2010). 

2.7 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A PNRS (2010), em seu art. 5º, evidencia que em relação à educação 

ambiental, está articulada com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada 

pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. A Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA) ressalta em seu art. 3° que todos têm direito à educação ambiental, 

incumbindo:   

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição 
Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, 
promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o 
engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio 
ambiente; 
II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira 
integrada aos programas educacionais que desenvolvem; 
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III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, 
promover ações de educação ambiental integradas aos programas de 
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; 
IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e 
permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre 
meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação; 
V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, 
promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à 
melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre 
as repercussões do processo produtivo no meio ambiente; 
VI - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de 
valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva 
voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas 
ambientais (BRASIL, 1999). 
 

Segundo o art. 7° da PNEA (1999), os órgãos públicos municipais são uma das 

instituições que devem atuar promovendo a educação ambiental formal e não formal. 

Entende-se por educação ambiental não formal: 

 

Art. 13°. ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade 

sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa 

da qualidade do meio ambiente. (BRASIL, 1999). 

 

Ainda sobre o art. 13º, em seu parágrafo único, apresenta alguns tipos de 

incentivos que devem ser apresentados pelo poder público, como:  

 

I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em 
espaços nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações 
acerca de temas relacionados ao meio ambiente; 
II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-
governamentais na formulação e execução de programas e atividades 
vinculadas à educação ambiental não-formal; 
III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de 
programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade 
e as organizações não-governamentais; 
IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de 
conservação; 
V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às 
unidades de conservação; 
VI - a sensibilização ambiental dos agricultores; 
VII - o ecoturismo (BRASIL, 1999). 
 

Por último, fica instituído na PNEA (1999), em seu art. 13º, que deve ser 

promovido anualmente, pelo poder público federal, estadual, distrital e municipal, o 

evento Junho Verde como um dos eventos da educação não formal, cujo objetivo é 

conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente e 

saúde dos seres vivos, controle da poluição e degradação dos recursos naturais. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta parte do trabalho são descritos os procedimentos e etapas adotados na 

pesquisa. 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada no município de Viamão, localizado na Mesorregião 

metropolitana de Porto Alegre no estado do Rio Grande do Sul (IBGE, 2021). 

Localizado nas coordenadas de Latitude -30.080833º e Longitude -51.022778, se 

encontra a 111 metros do nível do mar (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2014).  

 

Figura 5 - Mapa de Viamão 

                

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada Viamão - RS; Ambiativa Consultoria Ambiental (2014) 
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Os municípios que fazem limite com Viamão são: Alvorada, Gravataí, Glorinha, 

Santo Antônio da Patrulha, Capivari do Sul e Porto Alegre (PREFEITURA DE 

VIAMÃO, 2014). 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para dar desenvolvimento à pesquisa e responder às questões da mesma, foi 

escolhido como principal procedimento o estudo de caso. Gil (2002) classifica o estudo 

de caso como uma modalidade de pesquisa que consiste em um estudo profundo 

e exaustivo de um ou poucos objetos para que, desta maneira, se permita ter um 

amplo      e detalhado conhecimento. 

Gil (2002) classifica os objetivos do estudo de caso: 

 

 explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 
 preservar o caráter unitário do objeto estudado; 
 descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação; 
 formular hipóteses ou desenvolver teorias; e 

explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 
complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 
experimentos. (GIL, 2002). 
 

Sendo assim, o trabalho é considerado um estudo de caso porque propõe-se a 

explorar uma situação da vida real, com a aquisição de conhecimento profundo sobre 

o fenômeno estudado, a partir da exploração do tema sobre a gestão dos resíduos 

eletroeletrônicos no município de Viamão – RS.  

Quanto à abordagem do presente estudo, foi utilizado o método qualitativo para 

a análise de seus dados, visto que se deseja analisar como é feita a gestão dos 

resíduos eletrônicos no município de Viamão e se corresponde à regulamentação da 

Lei 12.305 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. De acordo com 

Gerhart e Silveira (2009), “a pesquisa qualitativa não se preocupa com números, mas 

sim com o com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-

se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”.  

Quanto à sua natureza, pode-se classificá-la como uma pesquisa aplicada pois 

tem o objetivo de gerar conhecimentos para uma possível aplicação prática, 

conduzidos à solução de problema específicos e envolve verdades e interesses locais, 

sendo o desenvolvimento sustentável e a gestão para o correto descarte dos resíduos 
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eletroeletrônicos importantes para a preservação do meio ambiente no município de 

Viamão (GERHART E SILVEIRA, 2009). 

Esta pesquisa também se classifica como exploratória, visto que Gil (2002)  a 

caracteriza como uma forma de proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com o intuito de torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. também se caracteriza 

como bibliográfica, pois de acordo com Fonseca (2002) qualquer trabalho científico 

inicia-se com este modelo, visto que é necessário conhecer o que já foi publicado e 

estudado sobre o assunto. Este tipo de procedimento é feito por levantamento de 

referências já analisadas e publicadas, como livros, artigos e sites (FONSECA, 2022). 

Para o referencial teórico foram utilizados estudos pertinentes ao tema desenvolvido 

neste trabalho. Essas buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados: Scielo, 

Google Acadêmico e Lume: Repositório Digital da UFRGS, utilizando uma 

combinação das palavras-chave: “desenvolvimento sustentável; “resíduos 

eletroeletrônicos”; “logística reversa”; “obsolescência programada”; e “Política 

Nacional de Resíduos Sólidos”; “Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos”; e “Política Nacional de Educação Ambiental”. 

Ainda sobre os procedimentos da pesquisa, pode-se classificá-la também como 

uma pesquisa documental porque utiliza fontes como instrumentos legais, manuais e 

relatórios para os Resultados e Discussões como a Lei Federal 12.305/2010 e o Plano 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Viamão, obtidos no site do Portal da 

Legislação – Planalto e via contato por e-mail com a Secretaria do Meio Ambiente de 

Viamão, respectivamente.  

Para que se consiga fazer uma análise da Gestão dos Resíduos 

eletroeletrônicos, é necessário avaliar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos como um todo, uma vez que os resíduos eletroeletrônicos se constituem em 

uma das classificações dos resíduos sólidos urbanos, conforme o art. 13 da PNRS. 

Para se responder ao objetivo “a) Avaliar o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos de Viamão e analisar suas deficiências e possíveis 

melhorias”, foi utilizada a metodologia proposta por Chaves, G. L.,  Siman, R. R. e 

Sena, L. G. publicada em 2020, que propõem uma ferramenta para avaliação de 

Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com o intuito de identificar o 

cumprimento da PNRS em relação aos requisitos mínimos exigidos no art. 19 desta 

lei para a elaboração de Planos de Gestão locais. A ferramenta de avaliação é um 

conjunto de 21 indicadores adaptados da metodologia de Cloquell-Ballester et al. 
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(2006), conforme mostra no Anexo A deste trabalho, realizada em três etapas 

conforme o Quadro 3: 

 

Quadro 3 - Etapas de criação da Ferramenta 

                                Fonte: Chaves; Siman; Sena (2020) 

 

Inicialmente, construíram-se novos indicadores elaborados com base no 

conteúdo dos requisitos mínimos do art.19 da PNRS, descrito no item 2.5.1 deste 

trabalho, com orientação do guia para elaboração de planos de gestão de resíduos 

sólidos (CHAVES; SIMAN; SENA, 2020). A segunda etapa envolveu a avaliação de 

coerência conceitual e operacional da ferramenta por especialistas na área de 

resíduos e a terceira etapa foi a validação da ferramenta por aplicação da mesma em 

municípios distintos (CHAVES; SIMAN; SENA, 2020). 

Baseado em Dronco (2016), os indicadores do Anexo A foram avaliados por 

três critérios: atendimento; suficiência e condição, cada um com suas notas descritas 

no Quadro 4: 

 



39 
 

 

Quadro 4 - Critério de avaliação dos indicadores 

Fonte: Chaves; Siman; Sena (2020) adaptado de Warchow; Duarte; Mansur (2011) 

 

Primeiramente, observa-se o atendimento dos indicadores a cada item da 

legislação; se foi realizado, atribui-se a nota 1, se não realizado atribui-se a nota 0 

(CHAVES; SIMAN; SENA, 2020). O indicador, sendo atendido, procede-se a 

avaliação para o critério suficiência, devendo avaliar se as informações contidas no 

Plano de Gestão são claras e completas, se suficiente nota 2, se insuficiente nota 1 

(CHAVES; SIMAN; SENA, 2020). Quando as informações são consideradas 

suficientes, procede-se avaliando as condições do atendimento que são estabelecidas 

de acordo com a qualidade das informações, condição boa nota 3, condição regular 

nota 2 e condição ruim nota 1 (CHAVES; SIMAN; SENA, 2020). Considera-se uma 

condição boa quando o conteúdo analisado previsto no art. 19 é descrito por completo, 

caso não tenha sido descrito completamente, atribui-se nota regular ou ruim 

(CHAVES; SIMAN; SENA, 2020). 

 

Quadro 5 - Fluxograma de avaliação 

                                         Fonte: Chaves; Siman; Sena (2020) 

 

Portanto, cada indicador avaliado obteve três notas, conforme Quadro 6 

(CHAVES; SIMAN; SENA, 2020). Os indicadores que somarem a nota 6 atendem por 

completo o que pede na legislação, não necessitando de melhorias (CHAVES; 

SIMAN; SENA, 2020). Indicadores que totalizarem notas 4 e 2 significam que foram 

atendidos; porém, por terem a sua condição como “regular” e “ruim”, necessitam de 
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alguma adequação ou atualização no Plano de Gestão (CHAVES; SIMAN; SENA, 

2020). Os indicadores que receberam a nota 1 foram atendidos, porém, não são 

suficientes no atendimento aos requisitos mínimos da legislação (CHAVES; SIMAN; 

SENA, 2020). Por fim, os indicadores que receberam a nota 0 não foram realizados e 

não estão cumprindo com a PNRS e o seu art. 19 (CHAVES; SIMAN; SENA, 2020). 

 

Quadro 6 - Notas parciais dos indicadores 

                                     Fonte: Chaves; Siman; Sena (2020) 

 

De acordo com Chaves, Siman e Sena (2020), a ferramenta de avaliação de 

PMGIRS ainda se complementa com quatro índices de análise complementar, sendo 

eles: o Índice de Atendimento do PMGIRS (IAP), que avalia se o PMGIRS atende ao 

conteúdo mínimo da PNRS e sua nota será o resultado da soma das notas do critério 

“atendimento” de cada indicador, conforme o Anexo A; o Índice de Qualidade do 

PMGIRS (IQP) avalia a qualidade das informações presentes no PMGIRS, sua nota 

se dá pela multiplicação das notas parciais de cada indicador do Anexo A;  Índice de 

Complexidade do PMGIRS (ICP) avalia a complexidade do tempo e recursos 

utilizados para elaborar cada um dos itens exigidos contemplados pelo PMGIRS e sua 

nota se dá pela multiplicação do resultado do IQP e o peso dos fatores de ponderação 

elaborado para o ICP, para cada indicador; e por fim o Índice do Potencial do PMGIRS 

(IPP) que avalia a potencialidade da implementação e também e o prosseguimento 

das ações do plano nas trocas de gestão e sua nota se dá pela multiplicação do 

resultado do IQP e o peso dos fatores de ponderação elaborado para o IPP, para cada 

indicador.  

Os  fatores de ponderação citados acima para os índices ICP e IPP foram 

elaborados medidos por pesos (CHAVES; SIMAN; SENA, 2020). Indicadores 

considerados como muito importantes recebem o peso 2, essenciais 1,5 e menos 

importantes 1 (CHAVES; SIMAN; SENA, 2020). Já os índices IAP e IQP não possuem 
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diferenciação na importância dos indicadores, logo, os fatores de ponderação serão 1 

para todos (CHAVES; SIMAN; SENA, 2020). Conforme Quadro 7: 

 

Quadro 7 - Fatores de ponderação dos indicadores 

Fonte: Chaves; Siman; Sena (2020) 

 

As notas máximas dos índices, neste caso, para o município de Viamão que 

possui mais de 20 mil habitantes, são: IAP – 21; IQP – 126; ICP – 171; e IPP – 195. 

Se a avaliação de cada índice chegar em um percentual de no mínimo 67% considera-

se que o desempenho do PMGIRS é adequado (CHAVES; SIMAN; SENA, 2020). 

3.3 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Para responder ao objetivo específico “a) Avaliar o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos de Viamão e analisar suas deficiências e possíveis 

melhorias”, primeiramente, fez-se a pesquisa documental para obter o Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Viamão, Manual de 

Orientação para Planos de Gestão de Resíduos Sólidos (2012) e as demais leis que 

foram utilizadas para complementar a avaliação. O PMGIRS foi obtido através de uma 

solicitação via e-mail para a Secretaria do Meio Ambiente de Viamão. A leitura e 

análise do PMGIRS foi realizada entre setembro e outubro de 2022. Após a leitura e 

análise do documento, aplicou-se a ferramenta de avaliação e realizou-se a avaliação 

de cada indicador descrito no Anexo A deste trabalho. Após a avaliação foi realizado 

o procedimento de pontuação e a análise das deficiências e possíveis melhorias de 

cada indicador que foi considerado insatisfatório. 

Também se classifica o procedimento como um estudo de campo, visto que foi 

realizada uma visita nas três Unidades de Triagem de Viamão que também são uma 

parte dos locais de entrega voluntária dos resíduos eletroeletrônicos. Para descrever 

os demais pontos de entrega voluntária foi feita uma busca por essas informações no 

site da Cooperativa de Trabalho Viamonense de Catadores e Recicladores, assim foi 

respondido o segundo objetivo do presente trabalho: b) “descrever quais são os 
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pontos de entrega voluntária e coleta dos resíduos eletroeletrônicos e fotografar as 

Unidades de Triagem”.  

Para responder ao terceiro objetivo específico do trabalho, “c) analisar quais 

são as divulgações que a prefeitura de Viamão promove referente a eventos, 

incentivos e orientação ao correto descarte dos resíduos eletroeletrônicos”, foi feita 

uma busca no web site da prefeitura de Viamão pelas palavras-chave: “resíduos 

sólidos”; “lixo eletrônico”; “resíduos eletrônicos” e “resíduos eletroeletrônicos” fazendo 

um levantamento das notícias e informações que a prefeitura disponibiliza em relação 

aos resíduos eletrônicos. 

Quadro 8 - Etapas e Procedimentos da Pesquisa 

Fonte: Autora (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ETAPAS PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

a)Avaliar o Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos de Viamão 

e analisar suas deficiências e possíveis 
melhorias; 

Implementação de Ferramenta de 
Avaliação de Planos Municipais de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Pesquisa Documental

Levantamento de dados por meio de 
website;                                                 

Fotografar Unidades de Triagem
Fundamentação teórica com a Lei  que 
institua a política Nacional de Educação 

Ambiental
Levantamento de dados por meio de 

website 

b)Descrever quais são os pontos de 
entrega voluntária e coleta dos resíduos   

eletroeletrônicos e fotografar as Unidades 
de Triagem; 

Estudo de Campo; Pesquisa 
Documental

c)Analisar quais são as divulgações que a 
prefeitura de Viamão promove referente a 
eventos, incentivos e orientação ao correto 

descarte dos resíduos eletroeletrônicos.

Pesquisa Documental
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A seguir serão apresentadas as análises sobre o gerenciamento de resíduos 

eletroeletrônicos no município de Viamão, avaliando suas deficiências e possíveis 

melhorias, além da descrição dos pontos de entrega e coleta voluntária de resíduos 

eletroeletrônicos, registros fotográficos das Unidades de Triagem e uma análise sobre 

as notícias de divulgação de incentivo e orientação ao correto descarte dos resíduos 

eletroeletrônicos. Os tópicos foram organizados da seguinte forma:  Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos de Viamão; Aplicação da Ferramenta de Avaliação de 

Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; Pontos de Entrega 

Voluntária e Coleta de Resíduos Eletroeletrônicos em Viamão; e Divulgação 

Informações e Orientações sobre Resíduos Eletroeletrônicos. 

 

4.1 PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VIAMÃO 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Viamão foi 

elaborado e finalizado em setembro de 2014, a partir de um contrato firmado entre a 

Prefeitura de Viamão, representada pelo prefeito Valdir Bonatto e a empresa 

Ambiativa Consultoria Ambiental Ltda. O PMGIRS de Viamão foi elaborado com o 

intuito de ser uma ferramenta de auxílio para a definição de políticas do município e 

para o planejamento da correta utilização do orçamento (PREFEITURA DE VIAMÃO, 

2014). E foi executado em quatro etapas: 1) Projeto de Mobilização Social; 2) 

Diagnóstico do manejo de resíduos sólidos; 3) Diagnóstico do manejo de resíduos 

sólidos – anexos; e 4) Prognóstico do manejo de resíduos sólidos. 

Com o intuito de responder ao objetivo específico do trabalho: “a) Avaliar o 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Viamão e analisar 

suas deficiências e possíveis melhorias”, será apresentado, na tabela abaixo, a 

aplicação da ferramenta que avalia os Planos de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, para que se possa analisar se o Plano do município de Viamão está de acordo 

com o que pede a PNRS, pois esse é o primeiro passo para que a gestão dos resíduos 

sólidos, e consequentemente dos resíduos eletroeletrônicos, aconteça de forma 

adequada. (CHAVES; SIMAN; SENA, 2020). A ferramenta de avaliação é composta 

por 21 indicadores, conforme Anexo A, baseados na da Lei federal 12.305/2010, com 

foco principal nos requisitos mínimos exigidos para Planos Municipais pelo art. 19 da 
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PNRS (CHAVES; SIMAN; SENA, 2020). Ainda de acordo com os autores, a 

necessidade de elaboração da ferramenta de avaliação se deu pela falta na literatura 

e pela insuficiência em documentos ou plataforma digitais do governo. Os indicadores 

propostos são de fácil mensuração e com a capacidade de se basear em informações 

de fácil acesso e baixo custo e encontram-se descritos no ANEXO A do presente 

trabalho. (CHAVES; SIMAN; SENA, 2020). A mensuração das notas se deu de acordo 

com o que consta nos procedimentos metodológicos do presente estudo.
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4.1.1 Aplicação da Ferramenta de Avaliação de Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Quadro 9 - Ficha de Avaliação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Viamão 

Fonte: Autora (2022)

Município - Estado

ATD SUF COND IQP = 

1 - Participação da sociedade 1 1 1 1 1,5 1,5 2 2

2 - Grupo de sustentação 0 2 1 0 1 0 2 0

3 Divulgação do PMGIRS 1 2 2 4 1 4 1,5 6

4 -Comitê Diretor do PMGIRS 0 2 1 0 1 0 1,5 0

5 - Diagnóstico dos resíduos 1 2 3 6 2 12 1,5 9

6 - Procedimentos gerenciamento de resíduos 1 2 1 2 2 4 1,5 3

7 - Áreas para disposição Final 1 2 3 6 1,5 9 1,5 9

8 - Consórcios Intermunicipais 1 2 3 6 1,5 9 1,5 9

9 - Elaboração de PGRS e logística reversa 1 1 1 1 1 1 1 1

10 - Compatibilidade com outros planos 1 2 3 6 1,5 9 1,5 9

11 - Revisão periódica do PMGIRS 1 2 3 6 1 6 1,5 9

12 - Desempenho operacional e ambiental 1 2 3 6 1,5 9 2 12

13- Qualificação envolvidos com o PMGIRS 1 2 3 6 1 6 1,5 9

14 - Educação ambiental 1 1 1 1 1,5 1,5 2 2

15 - Inclusão de catadores 1 2 3 6 1,5 9 1,5 9

16 - Valorização dos resíduos 1 2 3 6 1,5 9 1,5 9

17 - Regulação do SLPMRS 1 2 3 6 2 12 2 12

18 - elaboração de metas 1 2 3 6 1,5 9 1,5 9

19 - Responsabilidades do poder público 1 2 3 6 1,5 9 1,5 9

20 - Passivos ambientais 1 2 3 6 1 6 1 6

21 - Ações de prevenção e correção 1 2 3 6 1 6 1 6

IAP 19 * * * * * * *

93 * * * *

132 * *

140

1 = Não suf.          
2 = Suf.

1 = Ruim                      2 
= Regular   3 = Bom

IQP

ICP

IPP

Viamão

P1         
(ICP)

ICP =     
IQP x P1

P2           
(IPP)

IPP   =   IQP 
x P20 = Não                    1 

= Sim
ATD x SUF x 

COND

Indicador
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No indicador 1 - Participação da Sociedade, foi atribuída a nota 1 para 

ATENDIMENTO por ter sido definida a realização de processo participativo durante a 

elaboração do plano; porém, no item SUFICIENTE e CONDIÇÃO foi atribuída a nota 

1, não suficiente e ruim, respectivamente, por não ter sido apresentada no plano a 

ordem cronológica dos eventos previstos e por ter sido prevista a realização de menos 

de dois eventos para participação social. De acordo com o inciso VI do art. 3 da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, o controle social é umas das definições desta 

lei e prevê que seja produzido um conjunto de mecanismos que garantam à sociedade 

todas as informações e participação nos processos de formulação, implementação e 

avaliação das políticas públicas, neste caso, do PMGIRS. Sendo assim, é de extrema 

importância que o PMGIRS contenha todos os mecanismos utilizados para que as 

informações cheguem até aos cidadãos viamonenses e com isto todos possam utilizar 

o seu direito de participação e fiscalização do que está sendo feito para garantir que 

os resíduos eletroeletrônicos sejam tratados com responsabilidade. 

Nos indicadores 2 e 4, referentes ao Grupo de Sustentação e ao Comitê Diretor, 

foram atribuídas nota 0 no item ATENDIMENTO por não terem sido apresentados um 

Grupo de Sustentação ou Comitê diretor, que juntos têm o dever de elaborar uma 

agenda com todo o processo de construção dos Planos de Gestão; porém, foram 

atribuídas suas responsabilidades, recebendo no item SUFICIENTE a nota 2. No item 

CONDIÇÃO foi recebida nota 1, por não terem sido apresentadas as representações 

que compõem o Grupo de Sustentação e o Comitê diretor. O Manual de Orientação 

para Planos de Gestão de Resíduos Sólidos (2012), elaborado pelo Ministério do Meio 

Ambiente, ressalta a importância destes dois fóruns para que haja coordenação e 

representação na elaboração do Plano e, a partir disso, pode-se garantir um processo 

participativo organizado e eficiente. 

No indicador 3 - divulgação do PMGIRS, o item ATENDIMENTO e 

SUFICIENTE foram recebidas nota 1 e 2, respectivamente, atendendo à maior nota 

nos dois itens; porém, no item CONDIÇÃO, foi recebida a nota 2 = regular, por estarem 

descritas apenas as mídias impressas e sonoras como ferramentas de divulgação e 

comunicação para a disseminação e acesso às informações. No plano ainda não 

consta a mídia virtual como um meio de divulgação. A divulgação do PMGIRS 

acontece em duas etapas do seu processo: primeiro deve ocorrer a divulgação no 

momento do planejamento coletivo das ações, quando se divulga a primeira versão 
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do plano; a segunda etapa é na fase de implementação, fazendo-se a divulgação do 

plano já consolidado (BRASIL, 2012).  

No indicador 6 – Procedimentos de gerenciamento dos resíduos, os itens 

ATENDIMENTO e SUFICIENTE foram recebidas as notas máximas; porém, no item 

CONDIÇÃO foi recebida a nota 1 = Ruim, pois não contém informações sobre o 

manejo e disposição final para resíduos eletroeletrônicos, resíduos de mineração, 

resíduos agroquímicos, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias e óleos 

lubrificantes. Segundo a Política Nacional de Resíduos (2010), é necessário que haja 

especificações que devem ser adotadas no manejo e disposição final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos. No caso dos resíduos eletroeletrônicos, como pode-

se ver no item 4.2 deste trabalho, atualmente Viamão possui pontos específicos para 

o manejo e disposição final adequada dos resíduos eletroeletrônicos, ainda não foi 

atualizados no plano. 

No indicador 9 – Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

– PGRS e logística reversa, o item de ATENDIMENTO recebeu nota máxima por 

terem sido apresentados quais os resíduos sólidos ou respectivos setores sujeitos que 

devem elaborar o PGRS e/ou implantarem a logística reversa; porém, o item 

SUFICIENTE recebeu a nota 1 = Não suficiente, por não ter sido definido um órgão 

público no qual os geradores de resíduos deverão entregar o seu PGRS. No item 

CONDIÇÃO foi atribuída a nota 1 = Ruim, pois não foi definido nenhum programa ou 

projeto para acompanhamento, controle e fiscalização da implementação e 

operacionalização dos PGRS e dos sistemas de logística reversa. É requisito mínimo 

do PMGIRS que se identifiquem os resíduos sólidos e quem são seus geradores 

sujeitos à elaboração de um plano de gerenciamento específico (BRASIL, 2010). De 

acordo com o art. 20º da PNRS, os sujeitos que devem elaborar o plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos são: 

  

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do 
inciso I do art. 13;  
II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:  
a) gerem resíduos perigosos;  
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua 
natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos 
domiciliares pelo poder público municipal;  
III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de 
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;  
IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea 
“j” do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas 



48 
 

 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas 
de transporte;  
V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 
competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa.  

Parágrafo único. Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, 
serão estabelecidas por regulamento exigências específicas relativas ao 
plano de gerenciamento de resíduos perigosos. 

 

Tendo em vista que os resíduos eletroeletrônicos fazem parte da classificação 

de resíduos perigosos, “os seus geradores devem elaborar o Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Perigosos, submetendo-o aos órgãos competentes” (BRASIL, 2012 p. 

25). 

No indicador 14 – Educação ambiental, foi atribuída nota 1 em ATENDIMENTO; 

porém, o item SUFICIENTE recebeu a nota 1 = Não Suficiente, por não ser 

apresentado nenhum modelo de estratégias e metas para o acompanhamento dos 

programas de educação ambiental. O item CONDIÇÃO também recebeu nota mínima, 

considerado como ruim por não ter sido estabelecido nenhum indicador para 

verificação da eficácia dos programas. 

Observa-se que o PMGIRS do município atendeu o conteúdo mínimo exigido 

pela PNRS em 19 dos 21 indicadores, os indicadores que não foram atendidos foi o 2 

– Grupo de Sustentação e o 4 – Comitê Diretor do PMGIRS, logo o índice IAP recebeu 

a nota 19, sendo a nota máxima 21. Nota-se que os indicadores 1, 9 e 14 foram 

classificados como Não Suficientes e, consequentemente, alcançaram as notas 

mínimas nos índices IQP, ICP e IPP. Isso ocorreu porque não foi apresentado no plano 

a ordem cronológica dos eventos previstos e por ter sido previsto a realização de dois 

ou menos eventos para participação social; por não ter sido definido um órgão público 

no qual os geradores de resíduos deverão entregar o seu PGRS; e por não ser 

apresentado nenhum modelo de estratégias e metas para o acompanhamento dos 

programas de educação ambiental, respectivamente. Recomenda-se que essas 

informações sejam incluídas no plano. 

No critério CONDIÇÃO, percebe-se que as notas foram variadas, o indicador 3 

recebeu a nota 4 e o indicador 6 recebeu nota 2 no índice IQP, sendo assim, verifica-

se que pode haver uma melhoria na divulgação do plano, podendo ser revistos e 

ampliados os tipos de mídia de divulgação e quanto aos procedimentos de 

gerenciamento de resíduos serão necessárias as informações sobre o manejo e 

disposição final dos resíduos eletroeletrônicos. Os demais indicadores 5, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 15, 16, 17,18, 19, 20 e 21 receberam nota máxima em todos os itens 
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ATENDIMENTO, SUFICIENTE e CONDIÇÃO e, por isso, receberam nota máxima no 

índice IQP, portanto não será necessária nenhuma melhoria significativa na revisão 

do plano. 

Considerando que as notas máximas dos índices IAP, IQP, ICP e IPP são 21, 

126, 171 e 195, respectivamente, precisam alcançar um percentual de no mínimo 67% 

da sua nota máxima para que o PMGIRS seja considerado adequado e eficiente em 

relação ao seu desempenho, nota-se que o índice IAP obteve um percentual de 

90,48%, o índice IQP obteve o percentual de 73,81%, o ICP obteve o percentual de 

77,19% e o IPP o percentual de 71,76%; logo, pode-se concluir que todos os índices 

alcançaram o percentual mínimo exigido e, por isso, considera-se que estão 

adequados e eficientes. Conforme Quadro 10: 

 

Quadro 10 - Notas e percentuais obtidos em cada índice 

Fonte: Autora (2022) 

 

4.1.2 Recomendações para a revisão do PMGIRS de Viamão 

 

De acordo com o art. 13 da PNRS, os resíduos eletrônicos são classificados 

como resíduos sólidos. Portanto, a presente pesquisa fez a aplicação de um conjunto 

de indicadores no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de 

Viamão e, consequentemente, a partir disso, passou a avaliar como é a gestão 

específica dos resíduos eletroeletrônicos e estabelecer algumas considerações, pois 

foi a maneira encontrada de fazer tal avaliação, em vista dos dados já existentes. Após 

a implementação da ferramenta de avaliação elaborada pelos autores de Chaves, G. 

L., Siman, R. R. e Sena, L. G. (2020), pode se perceber deficiências existentes no 

PMGIRS, que consequentemente afetam a gestão dos resíduos eletroeletrônicos. 

O primeiro indicador em que se verificou a existência de problemas foi no 

indicador 1 – Participação da Sociedade. Este indicador avalia a intensidade da 

índice Valor Máximo Valor Obtido
Percentual mínimo 

exigido
Percentual 

obtido

IAP 21 19 67% 90,48%

IQP 126 93 67% 73,81%

ICP 171 132 67% 77,19%

IPP 195 140 67% 71,79%
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participação da sociedade nos processos de formulação, implementação e avaliação 

das políticas públicas destinadas à gestão dos resíduos sólidos. No caso dos resíduos 

eletroeletrônicos, se percebeu que há uma deficiência quanto à participação da 

sociedade, pois os eventos que aconteceram foram insuficientes para que se pudesse 

fazer desenvolver todos os processos previstos. Além dos eventos que não foram 

suficientes na elaboração do plano, também não são suficientes na revisão do mesmo, 

o que acontece de 4 em 4 anos. Isso faz com que a sociedade perca sua força na 

participação social e, consequentemente, isso se reflete na educação ambiental que 

esses eventos também poderiam proporcionar, o que também foi avaliado como um 

item de deficiência do Plano. O indicador 14 avalia a educação ambiental apresentada 

no Plano. De acordo com os autores da ferramenta de avaliação os autores sugerem 

que para que o indicador seja avaliado como tendo um bom atendimento, é necessário 

que sejam apresentados programas e projetos de educação ambiental que serão 

realizados em todos os níveis de educação. Conforme o PMGIRS de Viamão (2014), 

foi sugerido um Programa de Educação Ambiental juntamente com as secretarias de 

Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Meio Ambiente. Porém, não foi estabelecido 

nenhum tipo de acompanhamento deste programa, o que impossibilita a avaliação de 

como está sendo feita a educação ambiental em relação aos resíduos 

eletroeletrônicos. 

 O indicador que avalia os Procedimentos de Gerenciamento de Resíduos 

também foi diagnosticado com deficiências, em especial ao manejo e disposição final 

dos resíduos eletroeletrônicos. Não há no PMGIRS as especificações mínimas de 

como este gerenciamento deve ocorrer. 

A partir desta análise pôde-se verificar alguns pontos que necessitam de 

aperfeiçoamentos e modificações para que o PMGIRS se torne ainda mais adequado. 

A seguir, no Quadro 11, apresentam-se as sugestões propostas para as melhorias 

dos indicadores que não obtiveram a nota máxima. 

 

Quadro 11 - Recomendações para a revisão do PMGIRS de  

Indicador Sugestão 

1 - Participação da 
Sociedade 

Estabelecer a realização de pelo menos 4 eventos para a 
participação social e apresentar a ordem cronológica dos mesmos 
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2 - Grupo de sustentação  
Estabelecer um grupo de sustentação incluindo representantes do 
setor público, sociedade civil, segmentos populares e empresarial, 
definir suas atribuições e responsabilidade 

3 - Divulgação do PMGIRS 
Estabelecer a divulgação do PMGIRS por meio de mídias virtuais, 
impressas e mídias sonoras 

4 -Comitê Diretor do 
PMGIRS 

Apresentar os representantes que compõem o Comitê Diretor e 
definir suas atribuições 

6 - Procedimentos 
gerenciamento de resíduos 

Apresentar os procedimentos operacionais e especificações mínimas 
adotados nas etapas de manejo e disposição final dos resíduos de 
mineração, agroquímicos, lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, 
óleos lubrificantes e resíduos eletrônicos 

9 - Elaboração de PGRS e 
logística reversa 

Definir um órgão público local para que os geradores específicos de 
resíduos entreguem o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
e que mantenham atualizadas e disponíveis as informações sobre a 
implementação e operacionalização do plano. Definir programas e 
projetos para acompanhamento e fiscalização do plano e da logística 
reversa 

14 - Educação ambiental 
Estabelecer um modelo de estratégias e metas para o 
acompanhamento dos programas de educação ambiental e 
indicadores para a verificação da eficácia destes programas 

Fonte: Autora (2022) 

 

4.2 PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA E COLETA DE RESÍDUOS 
ELETROELETRÔNICOS EM VIAMÃO 
 
 

A coleta seletiva solidária em Viamão é realizada pela Cooperativa de Trabalho 

Viamonense de Catadores e Recicladores (COOVIR), grupo formado por catadores 

de materiais recicláveis do município (COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, [20-?]). A 

COOVIR foi criada em 2013 com o apoio da Rede Coleta Solidária, que apresentou 

ao município de Viamão uma proposta de implantação para a coleta seletiva solidária 

e até hoje tem o seu contrato firmado com a prefeitura para a realização da limpeza 

da cidade (FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA, 2016).  Atualmente, mais de trinta 

catadores estão se dividindo para realizar as atividades de coleta, triagem, 

conscientização ambiental e operação das unidades de triagem dos resíduos 

(COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, [20-?]). A COOVIR participa do Movimento 

Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR-RS) e a cidade de Viamão 

é a base principal da Secretaria Estadual do Movimento (COLETA SELETIVA 

SOLIDÁRIA, [20-?]). A COOVIR disponibiliza, atualmente, serviços de descarte de 
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resíduos recicláveis secos, eletrônicos, óleo de cozinha e Isopor, conforme o Quadro 

12. 

 

Quadro 12 - Materiais reciclados pela COOVIR 

                       Fonte: Coleta Seletiva Solidária ([20-?]) 

 

Segundo Morigi (2018), as cooperativas de reciclagem normalmente são 

constituídas por trabalhadores considerados mais vulneráveis financeiramente, por 

isso são apoiadas pelo poder público e desenvolvem atividades de coleta, 

recebimento, separação e processamento dos resíduos, e assim, completam seu ciclo 

de vida, voltando como matéria prima para as indústrias. Essas cooperativas 

desempenham um papel muito importante dentro dos pilares econômico, social e 

ambiental, visto que contribuem para a redução do descarte inadequado dos resíduos, 

reduzem a extração dos recursos naturais e melhoram a condição das pessoas em 

situação de pobreza gerando emprego e renda (MORIGI, 2018). 

Materiais reciclados 
pela COOVIR

Tipos

Eletrônicos

Aparelhos de telefone, baterias de celular, 
baterias de eletrônicos - outras, caixas de som, 
carregadores de celular, celulares, acessórios 

de celulares, chuveiros elétricos, 
computadores, gabinetes de computador, fios 

e cabos elétricos, fios e cabos eletrônicos, 
fogões, fornos microondas, gabinetes e 

aparelhos de som e tv, geladeiras, 
impressoras, lavadoura de roupas, televisores 

tubos.

Papel
Embalagens da Tetra Pak, Caixas de: 
Papelão, ovos, jornais, revistas, livros, 

cadernos, embalagens de papel, cartolina.

Plásticos

Garrafas PET, copos, potes, sacolas plásticas, 
tampas, canos de PVC, baldes, tubos, frascos, 

brinquedos, embalagem de produtos de 
limpeza e higiene.

Metal
Latas de alumínio, sucatas, ferragens, 

embalagens de desodorante, panelas, chapas, 
aço, itens de ferro, cobre e zinco.

Vidros
Garrafas, conservas, garrafões, perfume, 

copos, cacos

Óleos de cozinha

EPS Isopor
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A partir deste conceito, será apresentado como funciona a coleta seletiva e os 

pontos de entrega voluntária que recebem os resíduos eletroeletrônicos de Viamão. 

De acordo com o site COOVIR, existem três formas que os resíduos eletrônicos 

podem ser entregues para a reciclagem: Unidades de Triagem; Pontos de Entrega 

Solidária; e Caminhão da Coleta Seletiva (COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, [20-?]).  

 

4.2.1 Unidades de Triagem 

 

As Unidades de Triagem são locais onde os cidadãos podem entregar os 

resíduos eletroeletrônicos diretamente no local (COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, [20-

?]). No município de Viamão existem três pontos de Unidades de Triagens espalhados 

pela cidade: Unidade de Triagem Beco do Soares; Unidade de Triagem ECOPONTO; 

e Unidade de Triagem Estalagem. 

A seguir serão apresentadas as imagens das Unidades de Triagem em 

funcionamento atualmente. Conforme as figuras a seguir. 

 

Figura 6 - Unidade de Triagem Beco do Soares 

              Fonte: Autora (2022). 

 

A Figura 6, acima, evidencia a existência da Unidade de Triagem localizada na 

Rua Beco do Soares, 191, em Viamão. O local foi inaugurado no segundo semestre 

de 2016, conforme Prefeitura de Viamão (2016). No dia da visita estava em 
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atendimento, porém, não contém nenhuma placa ou fachada que informe aos 

moradores do município que ali funciona um ponto de entrega de resíduos eletrônicos. 

Na Figura 7, consta a segunda Unidade de Triagem de Viamão ECOPONTO: 

 

Figura 7 - Unidade de Triagem ECOPONTO 

              Fonte: Autor (2022) 

 

A Unidade de Triagem ECOPONTO é localizada na Avenida Senador Salgado 

Filho, 8275, em Viamão. Uma unidade que se pode considerar bem localizada, com 

informação do nome do local bem vista. A Figura 8 traz mais imagens do interior do 

local e dos resíduos eletrônicos que foram recolhidos no dia da visita ao ECOPONTO. 
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Figura 8 - Interior da Unidade de Triagem ECOPONTO  

    Fonte: Autora (2022) 

 

O terceiro e último local de Unidade de Triagem se encontra na Avenida José 

Garibaldi, 1304, em Viamão. A Figura 9 apresenta o local. 

 

Figura 9 - Unidade de Triagem Estalagem  
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                           Fonte: Autora (2022). 

 

4.2.2 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) 

 

Além das Unidades de Triagem mencionadas acima, existem os Pontos de 

Entrega Voluntária (PEVs) (COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, [20-?]). No Quadro 13, 

estão elencados todos os locais com endereço dos PEVs. 

 

Quadro 13 - Pontos de Entrega Solidária em Viamão 

   Fonte: Coleta Seletiva Solidária ([20-?]) 

4.2.3 Coleta Seletiva Porta a Porta 

 

A terceira e última forma de entrega dos resíduos eletroeletrônicos para a 

reciclagem é feita pelos caminhões da coleta seletiva porta-a-porta, que vão aos 

bairros e coletam nas residências e empresas. De acordo com o site Coleta Seletiva 

Solidária ([20?]), a coleta seletiva porta-a-porta está passando por alterações e 

adequações de roteiro e pede que o cidadão entre e contato com a COOVIR para que 

seja informado o dia e turno que a coleta vai passar. Não há nenhuma informação 

Bairro Local e Endereço

Açorianos E.E.E.M. Cecília Meirelles : Rua Alcebiades Maia, 390 - Viamão

Aparecida E.M.E.F. Nossa Senhora Aparecida  : Rua São Carlos,  199 - Viamão

Centro Administrativo Regional Águas Claras: RS 040 KM 28 - Viamão

 E.M.E.F. Apolinário A. Dos Santos : RS 040 KM 28 - Viamão

Unidade Básica de Saúde Águas Claras: RS 040 Km 28 - Viamão

Araça E.M.E.F. Araçá: Rua Juazeiro, 210 - Viamão

Augusta Centro de Estudos Budista : Estrada Caminho do Meio, 2600 - Viamão

Augusta Fiel
E.M.E.F. Sargento Raymundo Soares :  Rua Padre Cacique 265 - 
Viamão

Àguas Claras
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sobre os dias e turnos no site, apenas a listagem dos bairros que são beneficiados 

pela coleta seletiva porta-a-porta, de acordo com a Figura 10: 

 

Figura 10 - Roteiro de bairros visitados pela coleta seletiva porta-a-porta 

  

Fonte: Coleta Seletiva Solidária ([20-?]) 

 

4.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOBRE OS RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS 
 

A partir do exposto no item 2.7 do referencial teórico, foi realizada uma busca 

pelas informações a fim de analisar quais são as divulgações que a Prefeitura de 

Viamão promove referente a eventos, incentivos e orientação ao correto descarte dos 

resíduos eletroeletrônicos. A busca foi realizada a partir do website da Prefeitura de 

Viamão e no dia 18 de outubro de 2022 foram selecionadas as notícias a partir da 

busca das seguintes palavras-chave: “resíduos sólidos”; “lixo eletrônico”; “resíduos 

eletrônicos” e “resíduos eletroeletrônicos”. A quantidade de publicações encontradas 

no site da Prefeitura de Viamão pode ser observada na Tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1 - Resultado das pesquisas de notícias no site da Prefeitura de Viamão 

                              Fonte: Autora (2022) 
 

Foram utilizadas publicações dos últimos 12 anos que correspondem ao tempo 

que a Política Nacional de Resíduos Sólidos está em vigor. Foram obtidos 19 

resultados para a palavra-chave “resíduos sólidos”, sendo que apenas 6 deles foram 

utilizados para a análise de dados, visto que os demais não eram pertinentes em 

relação ao contexto do trabalho. 

 

4.3.1 Publicações do site da Prefeitura de Viamão 
 

A primeira publicação analisada é da data de 17 de abril de 2013, referente à 

5º Conferência Municipal que ocorreu nos dias 26 e 27 de abril de 2013 (PREFEITURA 

DE VIAMÃO, 2013). Este evento foi realizado pela Prefeitura de Viamão juntamente 

com o Conselho Viamonense de Meio Ambiente (COVIMA) e teve como objetivo 

qualificar o poder público, setor privado, sociedade civil, cooperativas de catadores e 

cidadãos em geral para a correta implementação da PNRS e a construção de uma 

sociedade sustentável, focando na redução da geração dos resíduos sólidos 

(PREFEITURA DE VIAMÃO, 2013). A construção deste evento se deu por meio de 

palestras e debates (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2013). Ao final deste evento, foi 

publicada, em 27 de maio de 2013, a notícia sobre o relatório final da 5º Conferência 

Municipal, informando que houve a participação de diversos integrantes do setor 

público, empresarial sociedade civil e convidados, como representantes da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente, Integrantes do Movimento Nacional dos Catadores, entre 

outros (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2013). Foram levantados os temas sobre as 

ações que já estavam sendo desenvolvidas no lixão de Viamão, projetos de 

Resíduos Sólidos

Lixo Eletrônico

Resíduos Eletrônicos

Resíduos Eletroeletrônicos 0

Palavras-chave
Site Prefeitura de 

Viamão
Quantidade

19

5

1
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reciclagem, produção e consumo sustentável, redução de impacto ambiental, geração 

de emprego e renda e educação ambiental (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2013). 

No dia 23 de abril de 2013 foi publicada a notícia sobre o Centro de 

Recondicionamento de Computadores (CRC), que foi lançado no dia 22 de abril de 

2013 (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2013). O CRC teve como objetivo promover o 

destino correto aos resíduos eletroeletrônicos, aliado à recuperação de equipamentos 

de informática que foram utilizados e descartados pelos órgãos governamentais e 

sociedade civil, ampliando sua vida útil e qualificando jovens integrantes do projeto 

em situação de vulnerabilidade social, oferecendo-lhes curso de informática gratuito. 

A Figura 11 mostra as unidades CRC (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2013). 

 

Figura 11 - Unidades do Centro de Recondicionamento de Computadores Viamão  

           Fonte: Prefeitura de Viamão (2013) 

 

Para que os jovens pudessem participar do projeto, a prefeitura de Viamão 

disponibilizou passagens de transporte público (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2013). 

Foi um projeto patrocinado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul e 

foi executado na rede particular de colégio Marista das Graças (PREFEITURA DE 

VIAMÃO, 2013). A publicação não contém data de duração do projeto. 

No ano de 2014 houve apenas uma publicação em 02 de dezembro, que 

noticiava a promoção do curso de Agente de Gestão de Resíduos sólidos oferecido 

pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) aos cooperados da Cooperativa 

Viamonense de Catadores e Recicladores (COOVIR), com o objetivo de qualificar os 

recicladores, melhorando o serviço prestado e as condições das famílias que vivem 
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da reciclagem (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2014). O curso formou profissionais na 

gestão de resíduos sólidos, focando na redução, reutilização e reciclagem 

(PREFEITURA DE VIAMÃO, 2014). Depois de quase um ano de aula, em uma 

publicação feita pela prefeitura em 03 de setembro de 2015, foi noticiada a formatura 

de 8 cooperados que concluíram o curso de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos 

(PREFEITURA DE VIAMÃO, 2015). 

Em 29 de maio de 2015, foi divulgada a notícia da programação da Semana do 

Meio Ambiente de Viamão que aconteceu de 01, 02, 03, 05, 08, 09 e 13 de junho de 

2015 (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2015). O evento teve como objetivo principal a 

conscientização sobre as questões de água, lixo e esgoto (PREFEITURA DE 

VIAMÃO, 2015). O evento contou com diversos apoios e parcerias, disponibilizando 

várias atividades durante os dias do evento (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2015). Na 

abertura da Semana do meio Ambiente, houve a Participação da Banda de Latas da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Podalírio de Oliveira Fraga, conforme Figura 

12, como publicado na notícia divulgada dia 02 de junho de 2015 (PREFEITURA DE 

VIAMÃO, 2015). 

 

Figura 12 - Abertura da Semana do Meio Ambiente: Banda de Latas 

                              Fonte: Prefeitura de Viamão (2015) 

 

A Banda de Latas foi montada de materiais recicláveis com o intuito de alertar 

as pessoas para a preservação do meio ambiente, incentivando a reciclagem 

(PREFEITURA DE VIAMÃO, 2015). Além deste, houve um destaque para a atividade 

de Ações de Conscientização sobre a Preservação Ambiental, conforme a notícia 
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divulgada no dia 05 de junho de 2015 (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2015). No evento 

ocorreu uma exposição fotográfica “Lixo na Cidade” no Centro da Cidade, conforme 

Figura 13. 

 

Figura 13 - Exposição Fotográfica “Lixo na Cidade”  

                                  Fonte: Prefeitura de Viamão (2015) 

 

Juntamente com essa exposição, foi disponibilizado um ponto de coleta de 

resíduos eletrônicos no Calçadão Tapir Rocha, juntamente com o Centro de 

Recondicionamento de Computadores (CRC) (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2015). 

Ainda no ano de 2015, houve a publicação do Projeto “Planeta Lixo, o problema 

é de quem?” em 13 de novembro de 2015 (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2015). O 

projeto foi uma iniciativa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente que abrange os 

colégios de ensino fundamental e EJA, sendo o objetivo despertar os princípios da 

sustentabilidade, conscientização ecológica, não geração e redução de resíduos, 

reutilização, reciclagem, disposição final adequada do lixo (PREFEITURA DE 

VIAMÃO, 2015). O projeto visou alcançar 900 alunos inicialmente, mas, indiretamente, 

o projeto alcançou os familiares de cada um deles fazendo com que a comunidade se 

aproxime da ação para evitar o descarte inadequado dos resíduos onde há uma 

conscientização ainda precária (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2015). 

Já em 2016, foi divulgada a notícia sobre da 1ª Mostra de Engenhocas, 

publicada no dia 16 de junho (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2016). A 1ª Mostra de 

Engenhocas foi um projeto realizado pela Escola Municipal de Ensino Fundamental 

São Jorge e foi inserida no projeto Escolas Inovadoras em parceria com a Prefeitura 
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de Viamão (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2016). O objetivo principal deste projeto era 

a transformação do lixo seco e eletrônico na confecção de jogos utilizando a robótica, 

minimizando o desperdício (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2016). 

Em 03 de julho de 2019, houve a publicação sobre a maior arrecadação de lixo 

eletrônico que aconteceu no projeto de extensão Desafio Sustentável do Instituto 

Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) pelos alunos do Campus de Viamão 

(PREFEITURA DE VIAMÃO, 2019), conforme Figura 14. 

 

Figura 14 - Desafio Sustentável IFRS  

               Fonte: Prefeitura de Viamão (2019) 

 

A equipe de alunos de IFRS de Viamão arrecadou 3.380 kg de lixo eletrônico e 

todo o material foi enviado para as Unidades de Triagem do município para ser 

recuperado podendo aumentar sua vida útil ou reciclado para utilização de matéria 

prima (PREFEITURA DE VIAMÃO 2019). 

E a última publicação para análise é uma notícia divulgada em 21 de janeiro de 

2021 pela Prefeitura de Viamão (2021), sobre a inauguração do maior projeto de 

triagem de resíduos sólidos da região metropolitana, conforme Figura 15: 

 



63 
 

 

Figura 15 - Triagem de Resíduos Sólidos Passo do Morrinho  

                 Fonte: Prefeitura de Viamão (2021) 

 

Neste local, no ano de 2013, funcionava o lixão de Viamão que já estava 

próximo do seu esgotamento; então, elaborou-se um plano que previa medidas de 

recuperação do lixão e,  a partir disto,  o lixão estava sendo recuperado e se 

transformando em um aterro sanitário (PMGIRS, 2014). No ano de 2015, o aterro 

sanitário foi desativado e foram construídos dois galpões para a separação de 

resíduos e transbordo, totalizando a capacidade para processar 150 toneladas de lixo 

por dia e o material reciclável será vendido, gerando renda aos cooperativados 

(PREFEITURA DE VIAMÃO, 2021). No início da inauguração do projeto, foi gerado 

emprego e renda para 40 trabalhadores (PREFEITURA DE VIAMÃO, 2021). 

 Após a análise das 12 notícias selecionadas sobre as informações, divulgação 

e orientação ao correto descarte de resíduos eletroeletrônicos, pode-se verificar que 

houve um maior número de eventos nos anos de eventos nos anos de 2013 e 2015, 

conforme Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Quantidade de notícias divulgadas por ano 

Ano Divulgação das Notícias Quantidade 
2011 0 
2012 0 
2013 3 
2014 1 
2015 5 
2016 1 
2017 0 
2018 0 

2019 1 
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2020 0 
2021 1 
2022 0 

                             Fonte: Autora (2022) 

 

Percebe-se que nos anos de 2013 e 2015 houve um maior número de eventos 

e iniciativas que contribuíram para a educação ambiental que engloba os resíduos 

eletroeletrônicos, porém nos anos de 2014, 2016, 2019 e 2021 as publicações foram 

reduzidas e apenas uma em cada um dos anos mencionados, o que pode considerar 

uma diminuição do incentivo para a educação dos cidadãos de Viamão. Também é 

importante ressaltar que nos anos de 2011, 2012, 2017, 2018, 2020 e 2022 não foram 

encontradas nenhuma publicação que remetesse à divulgação e incentivo quanto ao 

correto descarte dos resíduos eletroeletrônicos e dos demais resíduos. Além disso, a 

partir desta busca, foi constatado, que pelo menos desde 2012 o evento Junho Verde, 

previsto na Lei que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, não foi 

realizado em nenhum dos anos ou pelo menos não foi publicado.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo teve como objetivo analisar se a gestão dos resíduos 

eletroeletrônicos do município de Viamão está de acordo com a Lei 12.305 que institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e dividindo este objetivo em partes, 

estabeleceu-se os seguintes objetivos específicos: a) Avaliar o Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Viamão e analisar suas deficiências e 

possíveis melhorias; b) descrever quais são os pontos de entrega voluntária e coleta 

dos resíduos eletroeletrônicos e fotografar as Unidades de Triagem; c) analisar quais 

são as divulgações que a prefeitura de Viamão promove referente a eventos, 

incentivos e orientação ao correto descarte dos resíduos eletroeletrônicos. Para se 

atingir os objetivos, foi feito um estudo de caso no município de Viamão utilizando 

dados secundários a partir de documentos, leis, notícias, sites, artigos e livros. Com a 

exploração dos três objetivos específicos que estudam o PMGIRS, Pontos de 

Reciclagem e educação ambiental, respectivamente, pôde-se evidenciar, ainda que 

parcialmente, como se organiza a gestão dos resíduos eletroeletrônicos e se ela se 

enquadra ao que institui a PNRS. 

Como resultados, verificou-se que Viamão possui um Plano Municipal de 

Gestão Integrada adequado, considerando a análise feita com a utilização da 

ferramenta de indicadores proposto por Chaves, Siman e Sena (2020), com base na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010), porém, a partir desta mesma análise, 

houve  indicadores que poderiam ser revisados e melhorados, a fim de incluir no 

documento as alterações.  

Pode-se considerar que é necessária a participação assídua da prefeitura de 

Viamão na promoção da educação ambiental para a conscientização sobre o 

consumo indiscriminado, danos e perigos que podem ser causados ao meio ambiente 

e à saúde humana caso os eletroeletrônicos, e também os demais resíduos, sejam 

descartados de forma inadequada, pois nota-se, tanto na análise do Plano quanto na 

análise das notícias divulgadas pelas Prefeitura, que há uma deficiência na oferta e 

divulgação de eventos para a educação ambiental dos residentes do município.  

O PMGIRS de Viamão sugere que sejam criados programas de educação 

ambiental com enfoque aos resíduos sólidos, considerando o art. 9 da lei PNRS, 

também apresenta os programas como a I Conferência Nacional Infantojuvenil pelo 

Meio Ambiente realizada em 2013 e o Congresso de Agroenergia e Sustentabilidade 
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organizado pelas Prefeitura de Viamão e A Pontifícia Universidade Católica – PUCRS 

realizado em 2014, porém não informa nenhum programa já constituído que será 

realizado no futuro e para obter uma correta gestão dos resíduos eletroeletrônicos. O 

principal ator social, o consumidor, deverá reconhecer que o ciclo do correto descarte 

precisa fazer parte do seu dia a dia, para isso é necessário que sejam criados e 

promovidos eventos de educação ambiental de forma assídua para os munícipes de 

Viamão com uma melhor divulgação.  O art. 33 § 4º da PNRS ressalta a importância 

da devolução dos resíduos de logística reversa obrigatória pelo consumidor após o 

seu uso, indispensável, também, que os gestores responsáveis pelo Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos atualizem o documento e disponibilizem ele 

no site da Prefeitura de Viamão, uma vez que para a pesquisadora obter o documento 

foi necessário entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente de Viamão para 

solicitar o envio. 

Após a descrição dos pontos de entrega voluntária e coleta dos resíduos 

eletroeletrônicos, percebeu-se que os PEVs estão disponíveis em apenas seis bairros 

da cidades enquanto a Coleta Seletiva abrange oitenta e sete bairros no seu roteiro. 

Posto isso, a sugestão seria que os PEVs fossem ampliados pelos menos aos bairros 

que contém a passagem da Coleta Solidária, ampliando o acesso da população, a 

coleta e entrega dos eletroeletrônicos. 

Respondendo ao problema de pesquisa, constata-se que a Município de 

Viamão atende, ainda que parcialmente à PNRS, necessitando de ajustes no Plano 

de Gestão dos Resíduos Sólidos em relação aos procedimentos de gerenciamento de 

resíduos eletroeletrônicos, especificando o manejo e disposição final; divulgando as 

revisões e atualização do PMGIRS, promovendo uma melhor educação ambiental. 

 Apesar de os objetivos da pesquisa terem sido atingidos, houve limitações na 

coleta de dados, pois não há uma quantidade de informações considerável em relação 

à Cooperativa de trabalho Viamonense de Catadores e Recicladores (COOVIR) e seu 

site não contém informações detalhadas e data, o que pode estar desatualizado. O 

estudo também não se propôs a utilizar a coleta de dados primários com moradores 

do município de Viamão, gestores da Prefeitura e funcionários da Cooperativa 

COOVIR. Diante disso, sugerem-se como pesquisas futuras a aplicação de 

entrevistas com moradores da cidade, gestores da Prefeitura, e funcionários da 

COOVIR a fim de identificar a percepção em relação aos resíduos eletroeletrônicos, 

as dificuldades de reciclagem destes resíduos e o nível de conhecimento dos cidadãos 
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sobre os perigos que o incorreto descarte pode causar ao meio ambiente e saúde dos 

seres vivos. 
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ANEXO A – Quadro de Indicadores Propostos 

 

 

Indicadores Formulação de Análise de Indicadores

Foi definida realização de processos participativos (eventos públicos e canais de 
comunicação) durante a elaboração do PMGIRS.

Foram apresentados quais foram os eventos previstos, incluindo a ordem 
cronológica deles

Bom

Foi prevista a realização de, pelo menos, quatro eventos, um para cada uma das 
seguintes etapas: planejamento de mobilização social, diagnóstico dos resíduos, 

planejamento de ações e apresentação da versão final, disponibilizando nos 
canais de comunicação para participação da sociedade.

Regular Foi prevista a realização de apenas três eventos.

Ruim
Foi prevista a realização de apenas dois ou menos eventos para participação 

social.
Foi estabelecido um grupo de sustentação (ou outra denominação), responsável 

por coordenar, orientar e acompanhar a elaboração do plano, garantindo o 
debate e engajamento de todos os segmentos ao longo do processo 

participativo, de maneira a garantir o controle social.

Foram definidas as atribuições e responsabilidades do grupo de sustentação

Bom
O grupo de sustentação é composto de representantes do setor público e da 

sociedade civil organizada, incluindo os segmentos popular, técnico/acadêmico 
e empresarial.

Regular
O grupo de sustentação é composto de representantes do setor público e da 
sociedade civil organizada, mas não inclui todos os três segmentos citados 

anteriormente.

Ruim O grupo de sustentação é composto apenas de representantes do setor público.

Foram definidas as ferramentas de divulgação e comunicação para 
disseminação e acesso às informações sobre os eventos previstos durante a 

construção do PMGIRS.
Foi estabelecida a divulgação de todos os eventos para a participação social, 

durante a elaboração do PMGIRS

Bom
O plano de divulgação inclui a divulgação por meio de mídias virtuais, impressas 
(convites, cartazes ou folders, por exemplo) e mídias sonoras, tais como rádio 

e/ou carros de som.

Regular O plano de divulgação inclui apenas duas das três mídias citadas anteriormente

Ruim O plano de divulgação estabelece a divulgação por apenas uma tipo de mídia..

Foi apresentado um comitê diretor (ou outra denominação), de caráter técnico e 
papel executivo, responsável pela operacionalização do processo de elaboração 

do plano, garantindo o bom andamento do processo.

Foram definidas as atribuições do comitê diretor durante as etapas de 
elaboração do PMGIRS.

Bom
Foram definidas quais são as representações que compõem o comitê diretor 
estabelecido, ou seja, os órgãos municipais envolvidos com o tema e os seus 

respectivos representantes.

Regular

Foram definidos quais órgãos municipais compõem o comitê, mas não foram 
indicados quem são seus respectivos representantes. Se for apresentado aos 
representantes, mas não indicar quais órgãos eles representam, também será 

considerado regular.

Ruim
Não foram apresentadas quais são as representações que compõem o comitê 

diretor.

C
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Indicadores Formulação de Análise de Indicadores

O município identificou e classificou os tipos de resíduos sólidos gerados na 
localidade, por meio da realização do seu diagnóstico.

O diagnóstico apresentado contém informações e análise criteriosa de todos os 
resíduos sólidos gerados no município.

Bom
O diagnóstico engloba os procedimentos adotados atualmente, formalizados ou não, 

na geração, coleta, transporte, destinação e disposição final.

Regular
O diagnóstico apresenta as informações de apenas quatro etapas descritas 

anteriormente.

Ruim O diagnóstico engloba as informações de três ou menos etapas.

O município apresenta os procedimentos operacionais e as especificações mínimas 
adotadas pelos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

para o gerenciamento dos resíduos sólidos.

Inclui nos procedimentos e especificações a definição das responsabilidades quanto 
à sua implementação e operacionalização.

Bom
Foram apresentados os procedimentos operacionais e especificações mínimas 

adotados em todas as seguintes etapas do gerenciamento: geração, coleta, 
transporte, destinação e disposição final dos rejeitos.

Regular
Foram apresentados os procedimentos operacionais e especificações mínimas 

adotados de apenas quatro etapas, descritas anteriormente.

Ruim
Foram definidos os procedimentos operacionais e especificações mínimas de apenas 

três ou menos etapas descritas anteriormente.

O município identificou e incluiu no PMGIRS as áreas favoráveis e disponíveis para a 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, ou seja, áreas que o 

município utiliza ou pretende utilizar futuramente, podendo estar no próprio município 
ou em municípios vizinhos e podendo ser públicas ou privadas.

Foi apresentada a forma de disposição final ambientalmente adequada utilizada 
atualmente (aterro sanitário), contendo o prognóstico de vida útil e suas 

especificidades.

Bom
Foi apresentada a avaliação da viabilidade das áreas identificadas considerando os 

aspectos técnicos, sociais, econômicos e ambientais.

Regular
Foi apresentada a avaliação da viabilidade das áreas identificadas considerando 

somente três aspectos dos quatro anteriormente citados.

Ruim
Foi apresentada a avaliação da viabilidade das áreas identificadas considerando 

menos do que três aspectos considerados necessários.

O município apresenta as possibilidades de implantar soluções consorciadas ou 
compartilhadas intermunicipais. São consideradas possibilidades se o município já 

fizer parte de um consórcio e apresentar um acordo de intenção ou termo de 
compromisso.

Foram definidas quais são as atividades, de cunho tipicamente local, que serão 
executadas pelo município de forma isolada e quais serão planejadas e executadas 

regionalmente, por meio de soluções consorciadas ou compartilhadas.

Bom

Foi estabelecida a realização de estudos, com objetivo de identificar as afinidades 
físicas, sociais, econômicas e político institucionais existentes entre os municípios 
que favorecem a adoção de soluções conjuntas para a gestão dos resíduos entre 

eles.

Regular
Foi estabelecida a realização de estudos, que proporcionem a identificação de três 

afinidades das quatro citadas anteriormente.

Ruim
Foi estabelecida a realização de estudos, proporcionando a identificação de duas ou 

menos afinidades das quatro citadas anteriormente.
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Indicadores Formulação de Análise de Indicadores

Foram apresentados quais são os resíduos sólidos e os respectivos setores sujeitos 
a elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos e/ou implantarem logística 

reversa.

Foi definido um órgão público local competente, no qual os geradores específicos 
deverão entregar o plano de gerenciamento e manter atualizadas e disponíveis as 

informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob 
sua responsabilidade.

Bom
Foram definidos programas, projetos ou ações para acompanhamento, controle e 

fiscalização da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento dos 
resíduos e dos sistemas de logística reversa.

Regular
Foram apresentados programas, projetos ou ações para acompanhamento, controle 

e fiscalização da implementação e operacionalização apenas dos planos de 
gerenciamento dos resíduos ou apenas dos sistemas de logística reversa.

Ruim
Não foram definidos programas, projetos ou ações para acompanhamento, controle e 
fiscalização da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento dos 

resíduos e dos sistemas de logística reversa.

O PMGIRS articula com o Plano Diretor Municipal (PDM) e com PMSB. Para os 
municípios com menos do que 20 mil habitantes, o PDM não é obrigatório (BRASIL, 

2001, art. 41).

O PMGIRS articula com outras políticas públicas além do PMSB e do PDM.

bom O PMGIRS articula com, pelo menos, mais três políticas públicas

Regular O PMGIRS articula com mais duas políticas.

Ruim O PMGIRS articula apenas com mais uma política.

O plano apresenta a periodicidade em que serão realizadas as revisões periódicas..

As revisões de atualização do plano foram definidas para execução, a cada 4 anos 
pelo menos

Bom

Foi estabelecido um mecanismo de acompanhamento e monitoramento do PMGIRS, 
no

período de 4 anos após a apresentação do plano e antes da revisão, e os 
responsáveis

por implantá-lo. O objetivo é verificar o quanto os projetos e ações estão sendo
executados, obtendo informações que contribuam com a revisão do plano.

Regular
Foi definido um mecanismo de acompanhamento e monitoramento do PMGIRS que 

contribua com a revisão do plano, mas não foram definidos os responsáveis por 
implantá-lo.

Ruim
Não foi estabelecido um mecanismo de acompanhamento e monitoramento do 

PMGIRS,
no período dos 4 anos após a apresentação do plano e antes da revisão.
Foi definido um conjunto de indicadores que será utilizado para verificar o 

desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos

Foi definido um mecanismo de acompanhamento e avaliação da evolução dos 
indicadores ao longo dos anos

Bom
O mecanismo de acompanhamento e avaliação apresentado inclui metas com os 

respectivos procedimentos e ações para alcançá-las.

Regular
Foram apresentadas as metas para o mecanismo de acompanhamento do 

desempenho,
mas não foram definidos os procedimentos e ações para alcançá-las.

Ruim
Não foram incluídas as metas no mecanismo de acompanhamento e avaliação dos 

indicadores
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Indicadores Formulação de Análise de Indicadores

Foi definida a realização de treinamentos e cursos para capacitação técnica
dos envolvidos no processo de elaboração do PMGIRS.

Foram definidos os tipos de capacitação e quais setores a receberão.

Bom
Foi estabelecida capacitação técnica para os envolvidos do setor público,

da sociedade civil organizada e do setor privado.

Regular
Foi estabelecida capacitação apenas para os envolvidos do setor público e da 

sociedade civil
Ruim Foi estabelecida capacitação técnica apenas para os envolvidos do setor público.

Foram apresentados os programas e projetos de educação ambiental a serem 
realizados, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, incluindo 

educação formal e informal.
Foi estabelecido um modelo contendo estratégias, metas e ações para o 

desenvolvimento e acompanhamento dos programas e projetos de educação 
ambiental.

Bom
O modelo apresentado possibilita a verificação da eficácia dos programas e projetos,

por meio de indicadores, e define o agente promotor das ações.

Regular
O modelo apresentado possibilita a verificação da eficácia por meio

de indicadores, mas não define o agente promotor.

Ruim
Não foram definidos indicadores que possibilitem a verificação da eficácia

dos programas e projetos de educação ambiental
Foram definidos programas, projetos e ações para a participação dos grupos 

interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

Foram apresentadas as etapas e ações em que poderá ocorrer a participação de 
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis 
e recicláveis e foram definidas as ações para auxiliar na criação e desenvolvimento 

das associações/cooperativas.

Bom

Foram definidas as ações para auxiliar no desenvolvimento das associações e 
cooperativas de catadores nas três fases de desenvolvimento: formalização, 
contendo a descrição das exigências e adequações necessárias, tais como a 

adequação do licenciamento ambiental e o atendimento a outros requisitos legais; 
estruturação e ampliação, onde será previsto os programas e projetos para auxiliar na 
implantação das associações e cooperativas; e capacitação continuada, onde serão 

estabelecidos
treinamentos que contribuam para o fortalecimento da atuação dos catadores, 

incluindo autogestão.

Regular
Foram definidas as ações apenas para duas das três fases de desenvolvimento

citadas anteriormente, sendo obrigatória a fase de formalização.

Ruim
Foram apresentadas as ações para auxiliar no desenvolvimento das associações

e cooperativas de catadores apenas na fase de formalização.
Foram apresentados os programas, projetos e ações para criação de fontes de 

negócios, emprego e renda a partir da implantação de tecnologias para valorização 
dos resíduos reutilizáveis e recicláveis, transformando-os em matérias primas para 

outros produtos.
Foram apresentadas medidas e ações estratégicas, tais como incentivos fiscais e
investimentos, para fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de 

materiais recicláveis e reciclados, identificando oportunidades relativas à 
comercialização e identificando potenciais parcerias com setor privado e instituições 

financeiras.

Bom

Foram apresentadas, pelo menos, as quatro seguintes ações: ampliação da coleta 
seletiva, política pública para pagamento de serviços ambientais para coleta e 

triagem, identificação de oportunidades de formação de redes e política pública para 
desoneração fiscal dos recicláveis. Outras ações podem ser previstas pelo plano, 

como identificação de oportunidades de negócios com diversificação de portfólio de 
produto.

Regular Foram apresentadas apenas três ações das quatro citadas anteriormente.
Ruim Foram apresentadas apenas duas ou menos ações das quatro citadas anteriormente
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Indicadores Formulação de Análise de Indicadores

Foi definido um sistema de cálculo dos custos de prestação dos Serviços de Limpeza 
Pública e de Manejo dos Resíduos Sólidos (SLPMRS), bem como a forma de 

cobrança desses serviços ou subsídios de outras fontes para manter este serviço.

Foi definida uma sistemática de como deverá ser realizada a cobrança dos serviços. 
Um exemplo de sistemática é uma planilha de custos, envolvendo custeio, capital e 

investimentos.

Bom

Foram apresentadas as quatro seguintes ações: diferenciação social de taxas e/ou 
tarifas de cobrança, definição de lei municipal que regulamenta a tarifa social, 

definição de novas fontes de subsídios e definição de meios para que ocorra a 
transparência financeira.

Regular Foram definidas apenas três das quatro ações citadas anteriormente.

Ruim Foram definidas apenas duas ou menos das quatro ações citadas anteriormente.

Foram apresentadas metas para todos os programas, planos e projetos propostos no 
PMGIRS.

Foram definidas as ações a serem adotadas para o alcance das metas definidas

Bom
Foram definidos os prazos para cada meta estabelecida e foi definido o

agente promotor responsável pela implementação das ações.

Regular
Foram definidos prazos para a realização de cada meta estabelecida, mas não foi 

definido o agente promotor.
Ruim Não foram definidos prazos e agente promotor para as metas estabelecidas.

Foram descritas as formas e os limites de participação do poder público local na 
coleta seletiva e logística reversa ou em outras ações relativas à responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida do produto.

Foram apresentadas as atividades que são responsabilidades dos geradores, mas 
que podem ser realizadas por titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos. Neste caso, as ações do poder público deverão ser 
devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes.

Bom
Foram descritas as responsabilidades, no gerenciamento dos resíduos gerados na

localidade, do poder público, do setor privado e dos consumidores.

Regular
Foram descritas as responsabilidades do poder público e de mais um dos dois 

setores citados.

Ruim
Foram descritas somente as responsabilidades do poder público, ou seja, dos 

titulares
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.

Foram apresentados os passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos 
identificados, incluindo as áreas contaminadas, como de lixões, pontos viciados e 

aterros controlados.
Foram definidas, após diagnóstico, as medidas saneadoras cabíveis para 

erradicação dos passivos ambientais a serem executadas em cada área contaminada 
identificada.

Bom

Foram definidas as fases de planejamento, orçamento e acompanhamento das 
medidas saneadoras definidas. O planejamento deve conter os prazos para as ações 
serem realizadas e o orçamento das ações propostas deve considerar os recursos 

humanos, técnicos e logísticos, assim como eventuais serviços de terceiros. O 
acompanhamento é necessário para verificar se as medidas saneadoras estão sendo 
realizadas de forma correta, nos prazos definidos na fase de planejamento, além de 

verificar se os passivos ambientais estão sendo recuperados.

Regular Foram definidas apenas duas das três fases citadas anteriormente

Ruim Foi definida apenas uma ou nenhuma das três fases citadas anteriormente.
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* Indicadores não obrigatórios para municípios com menos de 20 mil habitantes. 

Fonte: Chaves; Siman; Sena (2020) 

 

Indicadores Formulação de Análise de Indicadores

Foram apresentadas ações e/ou medidas de contingências ou emergência com o 
intuito de orientar a atuação dos setores responsáveis para controlar e solucionar os 

impactos causados por situações críticas não esperadas.
Foram definidas e descritas, de forma clara, as possíveis situações de emergência e 

contingência no município, a fim de identificar riscos e assim, estabelecer os 
procedimentos para prevenção e/ou correção.

Bom
Foram definidos os responsáveis para controlar e monitorar as situações de risco, o 
plano de ações e quem deverá ser comunicado em caso emergências e contingência.

Regular
Foram definidos os responsáveis e o plano de ações para as ocorrências e situações 
de riscos, mas não estabelece quem deve ser comunicado em caso de emergência e 

contingência.

Ruim
Foram definidos apenas os responsáveis pelo monitoramento e controle das 

situações de risco ou não define nenhum dos elementos citados.

Avaliação

21 – Ações de
prevenção e
correção*
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