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Economia Verde no Brasil

Gestão Integrada
Dimensões política,
econômica, cultural, social,
sob a premissa do
desenvolvimento
sustentável

Responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos

Os Sistemas de
Logística
Reversa deverão
ser implantados
pelos fabricantes,
importadores,
distribuidores,
comerciantes,
pelas
embalagens que
compõem a
fração seca dos
recicláveis
(31,9%).

Geração de recicláveis
Composição do lixo e o nível de renda

Nível de
renda

Metais

Papel

Plástico

Vidro

Matéria
Orgânica

Outros

Baixa

3%

5%

8%

3%

64%

17%

Média
(inferior)

2%

9%

12%

3%

59%

15%

Média
(superior)

3%

14%

11%

5%

54%

13%

Alta

6%

31%

11%

7%

28%

17%

Fonte: Banco Mundial/LCA – Cempre Review 2013

Índice de Reciclagem Pós-consumo (Consumo Aparente)
IRpc = ბ1/(∝+∂-Y)
∝ é a massa de embalagens colocadas no mercado para uma única
utilização;
∂ é a massa de embalagens reutilizáveis colocadas no mercado e
utilizadas pela primeira vez;
ბ é a massa de material de embalagem pós-consumo direcionadas para
reciclagem;
Y é a massa de embalagens usadas que não estão disponíveis para
reciclagem devido a outros usos secundários (exemplo: latas de
panetone, copos de geléia).
Grupos:
• embalagens celulósicas
• plásticas
• de alumínio,Aparas
de aço
Alumínio
• de vidro

98%

45%

Subgrupo:
• caixa de papelão ondulado,
• garrafas PET,
• latas de bebida,
Vidro
Longa Vida
Plástico
• embalagens cartonadas multicamadas,
• acessórios como tampas, rótulos, etc.

30%

21%

33%

Fontes: NBR ABNT 15792/2010 e IPEA, SNIS, Associa

Indicadores recomendados para mensuração da evolução do setor de
resíduos sólidos rumo a Economia Verde
INDICADOR

UNIDADE

METAS

Geração per capita

Resíduo gerado (kg) pelo
número de habitantes

Reduzir a quantidade de resíduo gerado
por habitante, evitando sua geração,
reutilizando ou reciclando o mesmo para
reduzir o descarte

Porcentagem de resíduos
coletados que são destina- dos a
aterro sanitário

Quantidade de resíduos
dispostos em aterros sanitários
pela quantidade de resíduos
coletados

Reduzir a quantidade de resíduos
descartados em aterros, sem a tentativa
de reaproveitar ou reciclar o mesmo

Porcentagem de domicílios
atendidos com coleta seletiva de
lixo

Quantidade de domicílios
atendidos pela coleta seletiva
pela quantidade total de
domicilios

Atingir a universalização de domicílios
com coleta seletiva

Porcentagem do material
coletado que é reciclado

Quantidade de material reciclado
pela quantidade total de residuos
coletados

Acabar com o descarte de resíduos
recicláveis em aterros

Porcentagem de compras
públicas sustentáveis
nas diferentes instâncias
governamentais

Quantidade de compras
sustentáveis pelo total de
compras realizadas de um
mesmo produto ou serviço

Aumentar gradualmente a porcentagem
de compras de materiais certificados e
vindos de empresas que utilizam as
melhores práticas no setor

Número de catadores
organizados em cooperativas e
redes

Número de catadores
pertencentes a cooperativas e
redes

Incluir todos os catadores de lixões em
redes e cooperativas que permitam a sua
inserção na cadeia de produção.

“Na natureza tudo é cíclico: todos os dias, até o infinito,
o sol surge e se põe; a cada ano, até o infinito as
estações se sucedem.” (De Masi, 2014)

Resíduos Sólidos
O momento pede uma reforma do
pensamento que possa promover o religar
das partes ao todo, conceber as relações,
interações e implicações. Ampliar a
consciência do ciclo de vida em um novo
sistema de produção e consumo, não linear,
mas cíclico, onde a concepção do pósconsumo inclua a valorização dos resíduos
como recursos, como matérias-primas não
desprovidas de sentido, mas contendo a
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