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Carta do Presidente 

Os desafios da gestão municipal de resíduos só-
lidos vão além da eliminação dos lixões e disposição 
final de rejeitos em aterros sanitários. Os Municípios 
necessitam fazer a coleta seletiva e a compostagem de resíduos orgâ-
nicos, conforme determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 
12.305/2010. 

Nesse sentido, a Confederação Nacional de Municípios produziu 
esta cartilha com o objetivo de auxiliar os gestores a entender quais são 
os primeiros passos para implementar a coleta seletiva. O Brasil tem di-
mensão continental e diferentes realidades econômicas, sociais e am-
bientais, o que significa que cada Município deve considerar as peculia-
ridades locais e regionais desde o planejamento inicial da coleta seletiva.  

É preciso ter isso em mente uma vez que nem todos os reciclá-
veis possuem viabilidade econômica de serem reciclados em algumas 
regiões do país, como é o caso do vidro. E o que fazer com entulhos e 
móveis velhos? São tantos os tipos de resíduos produzidos nos Muni-
cípios que é preciso saber quais são as boas práticas que podem ser 
replicadas pelo Brasil.  

Com essas informações importantes, a CNM visa contribuir para 
a gestão municipal de resíduos com qualidade técnica, visão sistêmica 
e respeito às diversidades locais. 

Boa leitura! 

Paulo Ziulkoski 
Presidente da CNM
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1. Introdução  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010 – PNRS) 
atribui aos Municípios diversas obrigações, como a disposição final de 
rejeitos em aterro sanitário, a realização de coleta seletiva e composta-
gem, dentre outras. Mas, conforme já exposto na publicação da CNM 
intitulada Política Nacional de Resíduos Sólidos: obrigações dos Entes 
federados, setor empresarial e sociedade (CNM, 2015),1 a PNRS atri-
buiu também obrigações à União, aos Estados, ao setor empresarial e 
à sociedade. 

Dessa forma, faz-se importante retomar apenas alguns conceitos 
e análises para a compreensão dos aspectos que envolvem a coleta 
seletiva. Sabe-se que desde agosto de 2014 os resíduos sólidos não 
poderão ser dispostos em aterros sanitários, somente os rejeitos. Mas 
o que são rejeitos? 

Para planejar e implantar a coleta seletiva é muito importante en-
tender o que é rejeito e o que é resíduo sólido. Essa definição implica 
analisar se um resíduo sólido tem viabilidade econômica e técnica de 
ser, por exemplo, reutilizado ou reciclado. Se essa possibilidade existe, 
então esse resíduo deverá ter como destinação final sua reutilização ou 
reciclagem. Caso contrário, esse mesmo resíduo será considerado re-
jeito e deverá ter como disposição final os aterros sanitários. 

A PNRS explicita no art. 3º que são considerados rejeitos os resí-
duos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tra-
tamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e eco-

1  Disponível em: <www.cnm.org.br/portal/dmdocuments/Política%20Nacional%20de%20Resíduos%20Sólidos% 
20(2015).pdf>.
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nomicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada.

Dessa forma, fica claro que quando se fala em resíduos sólidos, 
devemos pensar em destinação final ambientalmente adequada e que 
seja técnica e economicamente viável. Isso significa analisar quais re-
síduos poderão ser reutilizados e reciclados. Já quando se fala em re-
jeitos, a única possibilidade é fazer a disposição final em aterros sani-
tários, pois não possuem outro aproveitamento.

Como saber quais resíduos são recicláveis ou não?  

A Confederação ressalta que o planejamento da coleta seletiva 
pelos gestores deve contar com uma análise rigorosa da viabilidade 
técnica e econômica da destinação final ambientalmente adequada de 
um resíduo sólido.

A grande maioria dos materiais 
técnicos sobre coleta seletiva consis-
te em ensinar a fazer a separação de 
resíduos em recicláveis e não reciclá-
veis por meio de uma lista pronta des-
ses resíduos.

Gestor, esqueça tudo isso!  

Ignore toda orientação que consistir em um modelo único e já pron-
to de coleta seletiva, principalmente se sugerir a utilização de lixeiras 
multicoloridas para cada tipo de resíduo sólido. 

A CNM alerta que o modelo de coleta seletiva a ser implantado 
deve considerar as características geográficas e econômicas de ca-
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da Município. Afinal, existem resíduos que na região Sudeste possuem 
grande viabilidade técnica e econômica de serem reciclados, como uma 
garrafa de vidro, por exemplo. Entretanto, essa mesma garrafa não tem 
a menor possibilidade de ser reciclada na grande maioria dos Municí-
pios da região Norte devido à inexistência de indústrias recicladoras de 
vidro na região. 

Assim, um mesmo resíduo pode ter destinação final adequada 
em um Município (separado para reciclagem), mas em outro Município 
pode ser considerado rejeito e ter disposição final adequada em aterro 
sanitário. Gestores locais devem saber quais resíduos têm maior viabi-
lidade econômica, pois somente devem ser separados os resíduos que 
terão compradores no mercado local.

Essa análise é fundamental no planejamento da coleta seletiva, 
pois os gestores devem conhecer como funciona a cadeia da reciclagem 
local/regional. Não é eficiente separar por cores ou por tipo de material 
sem saber se há viabilidade econômica para que os resíduos saiam dos 
Municípios e sejam destinados à indústria. 

Além de propor novos olhares sobre a coleta seletiva, essa publi-
cação inova ao evidenciar quais resíduos são de competência munici-
pal e quais não são, propondo metodologias de gestão para esses re-
síduos. Afinal, existem resíduos e rejeitos que são de responsabilidade 
do gerador ou do setor empresarial. Alguns desses resíduos irão fazer 
parte da coleta seletiva e outros não farão parte. Sendo assim, é impor-
tante saber quais são e como fazer a gestão desses resíduos. 

A seguir, um fluxograma para orientação dos gestores e auxílio no 
processo de tomadas de decisão.
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Figura 1 – Fluxograma de resíduos sólidos

Fonte: Área Técnica de Meio Ambiente/CNM, 2016.
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2. Coleta Seletiva: conceitos 
e competências 

2.1   O que é Coleta Seletiva? 

De acordo com a PNRS, a coleta seletiva é a coleta de resíduos 
sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou compo-
sição (art. 3º, inc. V, Lei 12.305/2010). É importante destacar que a lei 
utiliza a expressão “previamente segregados”, ou seja, o Ente munici-
pal deve fazer a coleta após a população separar os resíduos. Essa dis-
tinção é importante, pois os gestores públicos devem estar atentos ao 
que alguns promotores públicos têm entendido sobre separação prévia.

Existem ações de Ministérios Públicos Estaduais que visam autuar 
os Municípios que realizam a triagem dos resíduos após a coleta domi-
ciliar com resíduos misturados. Alguns promotores consideram que 
a triagem de recicláveis após a coleta domiciliar é ilegal, pois a se-
paração deve ser prévia, mesmo que os recicláveis não sejam dis-
postos nos aterros sanitários. Desta feita, os gestores devem inserir 
no planejamento a forma como será a separação dos resíduos para a 
coleta seletiva, em acordo à PNRS. 

Além do disposto na Lei 12.305/2010, gestores devem conhecer 
o que determina o Decreto 7.404/2010, que regulamenta a PNRS, pois 
fornece instruções de como implantar a coleta seletiva:

O sistema de coleta seletiva será implantado pelo titular do 
serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos e deverá estabelecer, no mínimo, a separação de 
resíduos secos e úmidos e, progressivamente, ser esten-
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dido à separação dos resíduos secos em suas parcelas es-
pecíficas, segundo metas estabelecidas nos respectivos 
planos. (Decreto 7.404/2010, art. 9)

Nesse caso, o decreto denominou os resíduos orgânicos como 
úmidos, mas nessa publicação não será utilizada essa denominação, 
pois é pouco conhecida pela população. Por isso, será utilizado a ex-
pressão resíduos orgânicos, os quais em algumas regiões conhecidos 
também como molhados.

Portanto, a escolha dos termos na cole-
ta seletiva deve priorizar a familiaridade da 
população com o resíduo: orgânicos, úmidos, 
molhados etc.

Além dos resíduos orgânicos presentes na coleta domiciliar de 
resíduos (restos de frutas, verduras, restos de comida, entre outros), os 
Municípios realizam na limpeza pública a poda e a capina, atividades 
que geram resíduos orgânicos: galhos, folhas, capim etc.

Já os resíduos secos são papéis, plásticos, vidros, metais, dentre 
outros materiais diversos, como um calçado velho estragado, um por-
ta-objeto quebrado, um CD arranhado etc. O que é considerado lixo 
para a população pode ser considerado resíduo sólido pela PNRS, pois 
dentre os diversos tipos de lixo jogados fora, muitos podem ser reutili-
zados ou reciclados, desde que haja algum tipo de tratamento prévio e 
possibilidade de utilidade futura do mesmo localmente. Caso isso não 
seja possível, o resíduo em questão passa a ser considerado rejeito. 

 A CNM alerta que a PNRS não obriga, inicialmente, a realização 
da coleta seletiva de acordo com o tipo de material do resíduo: metal, 
plástico, vidro etc. Esse assunto estará no próximo tópico, mas cabe 
ressaltar que a lei estipula que progressivamente esse sistema de se-
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paração e coleta seletiva pode ser ampliado da forma como constar no 
Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos.

Ante o exposto, recomenda-se que a coleta 
seletiva seja feita inicialmente apenas com a se-
paração de secos e orgânicos. Essa separação 
é facilmente feita pela população, sem necessi-
dade de maiores explicações e aprofundamen-
tos nas campanhas de educação ambiental. Is-
so significa dispensar as lixeiras de 4 cores ou 
outro sistema que implique separar os resíduos 
em subgrupos (metais, plásticos e papéis).

O sistema de coleta seletiva será implantado pelo titular do serviço 
público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e deverá 
estabelecer, no mínimo, a separação de resíduos secos e úmidos 
e, progressivamente, ser estendido à separação dos resíduos se-
cos em suas parcelas específicas, segundo metas estabelecidas 
nos respectivos planos. (Decreto 7.404/2010, Art. 9

Essa é uma sugestão que evita que os Municípios gastem recur-
sos financeiros comprando e instalando vários tipos de lixeiras a mais 
do que o necessário – já que as lixeiras de 4 cores (figura 2) irão custar 
mais do que um sistema que contemple apenas uma lixeira para orgâ-
nicos e outra para secos, como na figura 3.
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Figura 2 – Coleta seletiva em 4 cores

 Foto: Cláudia Lins, 2014.

Existem outras opções de lixeiras coloridas para coleta seletiva, 
com mais do que 4 tipos de coletores. Entretanto, seja o sistema de 4 
cores ou outro com várias opções, ainda assim não irá contemplar todos 
os resíduos produzidos pela população no dia a dia.  

Esse modelo de quatro cores é o mais utilizado, porém não atende 
à demanda principalmente porque contempla apenas metais, plásticos, 
vidros e papéis, exclui orgânicos, embalagens longa vida e outras em-
balagens metalizadas, por exemplo. Como dispor resíduos secos com 
composição mista de materiais? Ou, mais simples ainda, como descar-
tar o resíduo orgânico como uma casca de banana, por exemplo, nas 
lixeiras de 4 cores? Não é possível e, portanto, devem-se evitar essas 
lixeiras ou limitar o uso delas aos locais em que apenas haja os quatro 
tipos de materiais que podem ser descartados nelas.

Outro problema é que nem sempre as pessoas sabem como fazer 
a separação nesse sistema com várias opções. Por exemplo, um guar-
danapo sujo, apesar de ser papel, deve ser descartado como resíduo 
orgânico, pois não possui as mesmas características que as folhas de 
papel do mercado de reciclagem (papel branco, jornais, revistas, etc). 
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Além disso, quando descartado inadequadamente, o guardanapo sujo 
irá contaminar os outros papéis e inviabilizar a reciclagem deles. 

Ante o exposto, a CNM sugere a utilização do método mais sim-
ples, que é a utilização de duas lixeiras: secos e orgânicos (Figura 3). 
Esse método permite que a população separe os resíduos mais facil-
mente e atende ao que determina Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Figura 3 – Coleta seletiva de resíduos secos e orgânicos

            Foto: Cláudia Lins, 2015.

Dessa forma, o gestor público economiza recursos financeiros e a 
participação da população na coleta seletiva ocorrerá sem maiores difi-
culdades de compreensão do sistema de separação. Com o passar do 
tempo e com maior engajamento e participação da população, a sepa-
ração dos resíduos em recipientes específicos conforme o tipo de ma-
terial poderá ser implantada. 

Outras formas de coleta seletiva estão sendo realizadas, como 
campanhas esporádicas. É um método complementar aos sistemas por-
ta a porta ou de PEV e consiste em realizar a troca de recicláveis por 
alimentos, livros ou objetos e roupas.
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Como exemplo, a CNM destaca o projeto Delícia de Reciclagem, 
implantado em Jundiaí/SP. O Município possui uma horta com mais de 
30 mil pés de hortaliças – alface, chicória e almeirão, além de cenoura 
e beterraba. Os alimentos são colhidos e trocados com os moradores 
por resíduos recicláveis, como garrafas PET, papelão e latas de alumí-
nio. Cabe citar que o projeto funciona por regiões da cidade que não 
têm acesso ao serviço de coleta seletiva.

Em Porto Alegre/RS destaca-se o projeto Troca Solidária. Os mora-
dores levam até o Ecoponto quatro quilos de recicláveis – metais, plás-
ticos, vidros, papéis e embalagens longa vida – e podem trocá-los por 
um quilo de hortifrutigranjeiros ou dois livros (doados pela Fundação 
Gaúcha dos Bancos Sociais). 

Esses projetos garantem maior produtividade à coleta seletiva, 
pois os resíduos levados pela população contêm apenas itens que têm 
maior valor econômico. Na coleta seletiva, independentemente do siste-
ma escolhido, sempre haverá rejeitos misturado aos recicláveis. Já nes-
ses casos de projetos alternativos, a população somente efetiva a troca 
se levar os recicláveis que foram solicitados. 

2.2   Como fazer a coleta seletiva?

Cientes do que é a coleta seletiva de acordo com a PNRS, ges-
tores públicos podem iniciar o planejamento do sistema realizando um 
diagnóstico das características locais.  

Essa fase é fundamental, pois como não existe um único modelo 
ou fórmula para implementar a coleta seletiva, é a partir do diagnóstico 
que os gestores irão moldar um sistema que contemple as necessida-
des da população, a capacidade de gestão do Município e o envolvi-
mento do setor empresarial.
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Figura 4 – Planejamento da coleta seletiva

        Fonte: <www.lixo.com.br>.

Analisando a figura 4, percebe-se que o planejamento da coleta 
seletiva deve ser feito pensando do final para o começo. É um planeja-
mento que começa pelo final do sistema de coleta seletiva. 

É preciso primeiro saber quais resíduos compõem o “lixo” da po-
pulação, os quais podem variar em quantidade e qualidade de acordo 
com o bairro. Em bairros de poder aquisitivo alto, os resíduos domici-
liares contêm maior fração de resíduos secos recicláveis. Já os bairros 
com menor poder aquisitivo produzem resíduos domiciliares com maior 
fração de orgânicos. 

Além de identificar a potencialidade de cada bairro, é preciso iden-
tificar para onde vão os resíduos. Gestores precisam saber como será 
feita a organização da coleta seletiva, quais os locais a serem utilizados 
e quem participará dessas etapas (catadores, atravessadores, indústria).  

Após saber quem se encarregará pelos recicláveis no mercado, é 
preciso definir o sistema de coleta seletiva. Esse sistema pode ser por 
meio da coleta porta a porta ou por meio de sistema de entrega volun-
tária em locais específicos no Município.

Somente por último, quando todo o sistema tiver sido estruturado 
e estiver pronto para uso é que serão feitas as campanhas de educa-
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ção ambiental para mobilizar as pessoas a separar os resíduos e dar 
a destinação final adequada conforme o direcionamento da prefeitu-
ra. Posteriormente, nesta publicação, as fases desse processo serão 
mais explicitadas.

O planejamento do cronograma da coleta seletiva deve conside-
rar que a maior quantidade de resíduos produzidos pela sociedade é o 
de orgânicos. Esses resíduos não podem demorar a serem coletados 
para não iniciarem o processo de decomposição e gerar mau cheiro e 
outros problemas nas residências. O importante é que a população fa-
ça a separação dos resíduos secos adequadamente para evitar a con-
taminação dos resíduos recicláveis por orgânicos.

2.2.1  Modelos de coleta seletiva 

Cabe destacar que, a princípio, existem dois modelos básicos 
de coleta seletiva: o tradicional porta a porta e os sistemas de entrega 
voluntária.  

O sistema de coleta seletiva porta a porta repete o funcionamen-
to da coleta tradicional e diferencia-se apenas por haver dias especí-
ficos para a coleta de resíduos secos e dias para a coleta de resíduos 
orgânicos. 

Diferentes nomes são usados para o sistema de entrega voluntá-
ria, sendo o mais comum o Ponto de Entrega Voluntária (PEV), mas tam-
bém existem nomes como Local de Entrega Voluntária (LEV), Ponto de 
Entrega de Recicláveis (PER), Estação de Coleta Seletiva (ECS), o Eco-
ponto e tantos outros nomes.

Estes caracterizam-se como um ponto de recebimento de reciclá-
veis em um local específico do Município, de fácil acesso, onde a popu-
lação descarta os resíduos secos. Deve ser um local bem-sinalizado, de 
forma a atrair a atenção da população, além de ter uma cobertura que 
evite o acúmulo de água da chuva.
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Existem diferentes formatos de ecopontos, inclusive com possibi-
lidade de descarte de materiais recicláveis específicos, como os indi-
cados nas lixeiras de 4 cores: metais, papéis, plásticos e vidros, depen-
dendo da viabilidade local. 

Em alguns Municípios, esse modelo funciona paralelamente à co-
leta seletiva porta a porta. Isso possibilita que as pessoas tenham maior 
engajamento na coleta seletiva e possam descartar adequadamente os 
resíduos através de vários canais, garantindo maior aproveitamento dos 
materiais recicláveis e também cuidado com materiais perigosos (lâm-
padas com mercúrio, pilhas etc.).

Figura 5 – Sistema de entrega voluntária no 
Parque do Ibirapuera,  em São Paulo

          Foto: Liciana Peixoto, 2012.
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Existem Municípios que inicialmente optam por instalar PEVs no 
centro da cidade como uma forma de coleta seletiva piloto. Essa opção 
por fazer um projeto inicial é interessante, pois possibilita testar os mo-
delos, conhecer erros e acertos do modelo de acordo com o compor-
tamento da comunidade.

O mais importante com relação aos PEVs 
é que a população saiba o que não deve ser 
descartado ali. A quantidade de rejeitos deve 
ser mínima para tornar eficiente o PEV. Para is-
so, deve haver próximo ao PEV uma lixeira para 
rejeitos e resíduos comuns. Ou seja, para evi-
tar que o PEV contenha materiais não reciclá-
veis, deve haver uma lixeira próxima a ele para 
o descarte desse material. 

Para melhor compreensão sobre o processo de implantação da 
coleta seletiva, os gestores devem estar atentos às fases do planeja-
mento. Cada fase deve ser planejada segundo as características so-
cioeconômicas e ambientais dos Municípios. Veja a seguir um resumo 
simplificado de como planejar a coleta seletiva.

2.2.2  Fases da implantação da coleta seletiva

1a fase   DESTINAÇÃO

Como foi demonstrado anteriormente, a logística inicia no fim da 
coleta seletiva, ou seja, é preciso pensar nos resíduos recicláveis que 
precisam de destinação ambiental para reciclagem. Assim, tem-se que 
a destinação dos recicláveis após serem entregues pela população é o 
primeiro passo do planejamento. É preciso saber se já existe comércio 
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de recicláveis no Município ou na região. Afinal, não adianta ter coleta 
seletiva se o Município não souber o que fazer com os resíduos depois 
de triados.

Gestores locais precisam saber qual é a viabilidade econômica 
de fazer a coleta seletiva. Por ser uma atividade inserida no mercado, 
não basta a preocupação ambiental em evitar que os recicláveis sejam 
destinados aos aterros sanitários e até mesmo aos lixões. Isso significa 
que se não houver compradores de recicláveis, não há mercado de reci-
clagem no Município ou na região, o que ocorre em regiões distantes de 
grandes centros urbanos ou com população abaixo de 10 mil habitantes. 

 O comércio da reciclagem é confirmado pela existência de cata-
dores de materiais recicláveis. A quantidade de catadores é propor-
cional ao tamanho dos Municípios: quanto maior a população, maior a 
quantidade de resíduos produzidos e, assim, maior a necessidade e a 
quantidade de catadores.

É possível que, na maioria dos casos, os catadores não estejam 
formalizados em cooperativas ou associações. Podem existir ainda pes-
soas que fazem a catação do material apenas como forma complemen-
tar a renda, esporadicamente ou em períodos festivos específicos no 
Município. É preciso verificar a possibilidade de pessoas estarem tam-
bém catando nos terrenos baldios e lixões clandestinos, tanto de dia 
quanto à noite.

Por fazerem o trabalho de coleta de maneira informal, muitas ve-
zes os catadores sequer são vistos. Atuar em parceria com as secreta-
rias de assistência social, meio ambiente, limpeza urbana e educação 
é importante para propiciar o atendimento e capacitações necessárias 
que essas pessoas possam ter, inserindo-as posteriormente em algum 
programa social. 

O quadro a seguir exemplifica algumas perguntas que devem ser 
respondidas nessa fase inicial.
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1ª FASE: Destinação
Coleta de Dados

 ¡ Existem catadores no Município ou perto?
 ¡ Quais resíduos são comercializados?
 ¡ Quais locais produzem mais resíduos comercializáveis?
 ¡ Quais locais produzem mais resíduos orgânicos?
 ¡ Quais parcerias podem ser feitas (comércio, igrejas, ONGs, 

escolas etc.)?

2a fase   LOGÍSTICA

Após confirmar a viabilidade econômica da coleta seletiva, a in-
serção dos catadores é necessária para que os gestores compreendam 
como o comércio de reciclagem funciona e como pode ser melhorado 
com apoio do poder público, da sociedade e do setor empresarial.

  
Enfatiza-se a participação dos catado-

res, pois além de ser uma obrigação da PN-
RS, o diálogo com eles irá enriquecer e tor-
nar a coleta seletiva mais eficiente. Após esse 
diagnóstico é que o sistema de coleta seletiva 
é definido: se será porta a porta, PEV ou mis-
to. Por meio dessa interação, os gestores po-
derão identificar quais recicláveis são coleta-
dos, podem receber sugestões de quais locais 
são adequados para um projeto-piloto de cole-
ta seletiva, entender quais entraves impedem 
que outros recicláveis sejam comercializados, 
entre outros fatores.
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Essas informações são fundamentais para concretizar a logística 
de funcionamento da coleta seletiva. Nos Municípios em que existem 
catadores informais, estes podem se formalizar em associações ou coo-
perativas e ficarem responsáveis por alguma etapa da coleta seletiva.  

Esse sistema com participação dos catadores chama-se cole-
ta seletiva solidária e geralmente funciona de forma mais produtiva do 
que as formas com empresas que destinam para aterros ou lixões, uma 
vez que, se o Município contrata uma empresa para coletar os resíduos 
domiciliares, o pagamento é pela quantidade que é coletada. Na maio-
ria dos casos, quanto mais resíduos coletados e dispostos nos aterros, 
mais elas recebem.  

Essa lógica é inversa para os catadores: quanto menos reciclá-
veis forem para o aterro, mais os catadores recebem. Ou seja, as coo-
perativas e associações de catadores buscam coletar e triar o máximo 
de recicláveis possíveis, pois é a fonte de renda desses trabalhadores.

Por esse motivo, a fase da logística de definir quem irá coletar os 
recicláveis é decisiva para o sucesso da coleta seletiva. Destaca-se que 
independentemente do agente de coleta (empresa ou catador), o objetivo 
deve ser que a quantidade de recicláveis coletada seja a maior possível. 

Veja o quadro a seguir com perguntas que devem nortear o pla-
nejamento da logística da coleta seletiva.
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2ª FASE: Logística
Planejamento

 ¡ Para onde vão os resíduos recicláveis?
 ¡ Qual será o sistema de coleta?
 ¡ Quem vai fazer a coleta dos resíduos?
 ¡ Quem vai fazer a triagem?
 ¡ Como o comércio vai participar?
 ¡ Como a sociedade deve separar os resíduos? 
 ¡ Catadores irão participar?
 ¡ Quais atribuições da prefeitura?

3a fase   ESTRUTURAÇÃO

Após o sistema de coleta ser estabelecido, os papéis dos catado-
res, da sociedade e do poder público serem esclarecidos, deve-se defi-
nir quais serão os locais de recebimento e triagem de materiais. Deve-se 
também integrar ao processo as parcerias necessárias e estabelecer 
os dias e locais específicos para a coleta dos resíduos secos e para a 
coleta dos resíduos orgânicos. 

A PNRS não obriga que, em um primeiro momento, a coleta sele-
tiva seja realizada em todo o território municipal. Gestores municipais 
podem planejar um projeto-piloto, em um recorte específico do Municí-
pio, para entender como ela pode ser ampliada e atender a toda a co-
munidade posteriormente.

Nenhuma lei federal ou estadual pode deter-
minar como a coleta seletiva deve ocorrer, uma vez 
que isso fere a autonomia da gestão municipal. A 
coleta seletiva é uma competência privativa do 
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Município por ser tema de interesse local, confor-
me defende a Constituição Federal. 

O quadro a seguir destaca o que deve estar pronto na fase de es-
truturação. A CNM reitera que as campanhas de educação ambiental são 
o último passo, pois quando a população separa os recicláveis e depois 
percebe que eles são coletados misturadamente, a tendência é o pro-
grama falhar mesmo depois que o “erro” for corrigido, pois o programa 
perdeu a credibilidade e a confiança de quem separou desde o início.

3ª FASE: Estruturação
Projeto Piloto

 ¡ Definição dos locais
 ¡ Cronograma de coleta de orgânicos e recicláveis
 ¡ Formalização de parcerias
 ¡ Campanhas de educação ambiental

2.2.3  Considerações a respeito do sistema de coleta seletiva 

O sistema a ser implantado pode variar dentro do próprio Municí-
pio, de acordo com a dinâmica dos fluxos de pessoas e comércio local. 
Pode ser feita por meio de pontos específicos de entrega de recicláveis 
ou pode ser feita como a coleta tradicional, porta a porta do Município. 

O desafio municipal é elaborar um projeto de coleta seletiva que 
atenda às particularidades locais e que seja específico para o cotidiano 
daquela comunidade. Em Municípios pequenos ou distantes dos gran-
des centros, a viabilidade econômica da reciclagem diminui e nem to-
dos os recicláveis terão compradores.  

Por isso, é fundamental que os gestores verifiquem a existência 
de catadores no Município. São eles a peça-chave para entender como 
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poderá funcionar a coleta seletiva com eficiência, pois já sabem quais 
resíduos recicláveis possuem mercado na região.

Destaca-se ainda que, conforme orienta a PNRS, a coleta seletiva 
deve priorizar a inclusão dos catadores de materiais recicláveis, por meio 
de cooperativas ou associações. Existem diversos modos para isso acon-
tecer, mas a melhor e mais produtiva forma é a que ocorre em parceria 
entre os gestores, a comunidade, o setor empresarial e os catadores. 

A participação do setor empresarial é necessária, pois sem a logís-
tica reversa devidamente estruturada das embalagens de papelão, de 
plásticos em geral, além de PET e alumínio, ficarão restritas ao sistema 
perverso atual, que explora o catador em razão da grande quantidade 
de atravessadores. Exatamente por isso, a logística reversa deve estar 
atrelada à coleta seletiva municipal, para que viabilize o retorno dos re-
cicláveis à sua cadeia de produção, gerando ganhos ambientais e so-
ciais para toda a sociedade – o que não exime o setor empresarial de 
fazer a logística reversa específica e direta dos seus resíduos perigosos.

2.3   O que é logística reversa?

A logística reversa é uma ferramenta que viabiliza o efetivo retorno 
de produtos e embalagens às fontes de produção para então tratá-los 
e deles dispor adequadamente.  

A logística reversa deve ser aplicada no recolhimento de embala-
gens (em conjunto com catadores e coleta seletiva municipal) e no re-
colhimento direto de resíduos perigosos, seguindo o caminho inverso 
do fluxo do consumo.
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Fluxograma 1 – Fluxo do consumo

Fonte: Área Técnica de Meio Ambiente/CNM, 2016.

Fluxograma 2 – Caminho inverso do consumo 
a ser aplicado na coleta seletiva

Fonte: Área Técnica de Meio Ambiente/CNM, 2016.

De acordo com o art. 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
a implantação de sistema de logística reversa é obrigatória para fa-
bricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxi-
cos (inclusive de seus resíduos e embalagens); pilhas e baterias; pneus; 
óleos lubrificantes (inclusive seus resíduos e embalagens); lâmpadas 
fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e produtos 
eletroeletrônicos e seus componentes.

2.3.1  É possível fazer a coleta seletiva sem a logística reversa?

Fazer coleta seletiva sem a logística reversa é como carregar uma 
bicicleta nas costas em vez de andar sobre ela. É ignorar uma ferramen-
ta valiosa de apoio à coleta seletiva, pois dispõe dos resíduos perigosos 
de imediato e evita a contaminação do restante dos resíduos por estes, 
além de ignorar a legislação federal. 

A Confederação aconselha os gestores a formar parcerias com o 
comércio local para que estes assumam as responsabilidades sobre os 
resíduos que não são de competência do poder público.
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2.4   Inclusão social de catadores

A Lei 12.305/2010, em seu art. 48, inc. II, proi-
biu a atividade de catação em aterros. Além da 
proibição – uma vez que as orientações da lei forem 
seguidas – só serão encaminhados aos aterros sa-
nitários os rejeitos, ou seja, aqueles resíduos que:

 ¡ não tem mais utilidade nenhuma no Município; 
 ¡ que localmente não dispõem de tecnologia de reciclagem; 
 ¡ não são passíveis reutilização no Município;  
 ¡ os perigosos que já passaram por tratamento e agora não tem 

mais possibilidade de uso; e  
 ¡ os que não dispõem de mercado localmente.

Ou seja, mais do que proibido, não faz sentido ter catadores nos 
aterros, pois os rejeitos a serem encaminhados para tais lugares não 
são comercializáveis. 

Logo, faz-se necessária a integração dos catadores de materiais 
recicláveis ao longo de gerenciamento dos resíduos sólidos, como está 
prevista na referida lei em seu art. 17: a criação de metas para a elimi-
nação e recuperação de lixões associadas à inclusão social e à eman-
cipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

Os catadores têm papel essencial no diagnóstico da coleta sele-
tiva municipal, pois têm o conhecimento de quais resíduos têm comer-
cialização local. 

O que a Política Nacional de Resíduos Sólidos propõe é que os ca-
tadores sejam tirados das ruas e dos lixões e trabalhem em ambientes 
seguros. Quer seja adotado o sistema de coleta seletiva porta a porta, 
quer seja adotado o sistema de coleta seletiva, quer sejam adotados os 
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dois sistemas combinados, os catadores poderão atuar nos galpões de 
triagem, nos Pontos de Entrega Voluntária ou nos Pátios de Composta-
gem de Orgânicos como operadores da triagem e compostagem dos 
resíduos.

2.5   Campanhas de educação ambiental

As campanhas de educação ambiental são de extrema importân-
cia. O sucesso ou o insucesso da coleta seletiva está diretamente rela-
cionado à forma como os gestores irão ensinar e motivar a população a 
separar os resíduos em casa.  

Além disso, quando estão envolvidas com o projeto, as pessoas 
tendem a replicar o aprendizado e também a cobrar umas das outras a 
correta separação, inclusive do setor comercial.  

Como explicitado anteriormente, a não ser que os gestores reali-
zem a coleta seletiva em 4 momentos diferentes (recolher vidro, depois 
papel, depois plásticos etc.) ou com um veículo que colete separada-
mente os resíduos, a utilização de lixeiras de 4 cores irá desestimular a 
população: ao verem os resíduos serem misturados na hora da coleta, 
irão deixar de separar, já que perceberão que a coleta não é seletiva 
de verdade, o que é um desestímulo perigoso. 

Dessa forma, os materiais impressos ou digitais a serem utilizados 
nas campanhas educativas não devem utilizar as imagens das lixeiras 
de 4 cores. É preciso romper com essa imagem que associa essas li-
xeiras à coleta seletiva. A CNM recomenda que as imagens estejam de 
acordo com o sistema escolhido pelo Município, como a separação en-
tre secos e orgânicos.
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Figura 6 – Modelos de lixeiras adequadas e inadequadas

Caso o Município opte por um projeto piloto de coleta seletiva por 
meio de PEV, a população deverá estar bem-informada sobre onde es-
tão os PEVs e saber quais resíduos deverão ser levados a esses locais.  

As campanhas educativas devem sensibilizar para que nos PEVs 
sejam destinados apenas os resíduos que de fato possuem viabilida-
de econômica de serem destinados à reciclagem, conforme explicado 
anteriormente. 

Dessa forma, repense tudo que você já leu e ouviu sobre esses 
pontos de entrega voluntária. Verifique se o que será instalado pelo Mu-
nicípio atende à demanda da população. Gestores: não esqueçam de 
colocar próximo a cada PEV lixeiras comuns para que as pessoas 
não utilizem o PEV para descartar o que não for reciclável.

As escolas se tornam excelentes parceiras nessa fase de edu-
cação ambiental. Além de ensinar como separar e fazer a destinação 
adequada dos resíduos, atividades de reutilização e reciclagem podem 
ser feitas nas escolas ou em outros espaços comunitários. Essa é uma 
forma de sensibilizar e mobilizar a população a enxergar e repensar o 
seu consumo e os resíduos que produzem. 
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2.6   Diferença entre aterro sanitário, 
aterro controlado e lixão

A Política Nacional de Resíduos Sólidos aceita como destinação fi-
nal de resíduos ambientalmente adequada o modelo de aterro sanitário. 
Aterros controlados e lixões devem ser desativados e não mais utilizados.  

Acompanhe visualmente e diferença entre os três modelos de dis-
posição final nas figuras a seguir.

Figura 7 – Lixão

Fonte: <www.rumosustentavel.com.br>.

Segundo o IBGE, lixão é a forma de disposição final do lixo pelo 
seu lançamento bruto sobre o terreno, sem qualquer cuidado ou técni-
ca especial. Nesse modelo ocorre a contaminação do solo por metais 
pesados, substâncias tóxicas etc. Também pode ocorrer a infiltração 
desses compostos e a contaminação do lençol freático.
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Figura 8 – Modelo de aterro controlado

Fonte: <www.rumosustentavel.com.br>.

Segundo o IBGE, aterro controlado é o tipo de disposição final de 
rejeitos de forma bruta, havendo, contudo, a necessidade de após ca-
da jornada de trabalho, cobri-lo com uma camada de terra. Na prática, 
aterros controlados não são tão controlados assim. Aterros controlados 
eram lixões anteriormente e passaram a receber cuidados técnicos co-
mo a impermeabilização do solo e compactação dos rejeitos em novas 
áreas no seu terreno. Ou seja, são parte lixão, parte aterro.  

Contudo, o passivo ambiental anterior permanece, assim como 
todos os riscos ambientais presentes em lixões.
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Figura 9 – Modelo de aterro sanitário

Fonte: <www.ecosustentavel.com.br>.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, aterro sanitário é o pro-
cesso utilizado para a disposição final de resíduos sólidos no solo, fun-
damentado em critérios de saneamento, engenharia e normas opera-
cionais específicas, permitindo a confinação segura do lixo, em termos 
de controle da poluição ambiental e da proteção ao meio ambiente, sem 
contato com o solo e sem contaminação do lençol freático.

2.7   Recicláveis podem ir para o aterro sanitário?

A definição de reciclável se aplica aos 
materiais dos quais os resíduos são feitos: 
plástico, papel, metal, entre outros. Contudo, 
mesmo que exista no mundo tecnologia para 
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reciclar quase tudo, se não houver essa tecno-
logia no Município ou próximo dele, o resíduo 
passa a ser considerado rejeito localmente e 
pode/deve ser destinado a um aterro sanitário.

Vale lembrar que aterro sanitário é aquele que está dentro 
das normas sanitárias, tendo estruturas de impermeabilização do 
solo, compactação do lixo, captação e tratamento de gás metano, 
entre outros mecanismos. Nesse modelo, não há o contato entre 
os rejeitos e o solo, logo, não há contaminação do meio.

2.8   Resíduos não recicláveis (plásticos metalizados etc.)

Há também os resíduos que são com-
postos de vários tipos de materiais, como as 
embalagens longavida (caixas de leite, por 
exemplo). A separação de tais materiais pode 
ser difícil demais, inviabilizando sua recicla-
gem localmente e, caso não haja outra alter-
nativa para ele, como a reutilização, tal resíduo 
também será considerado rejeito localmente e 
encaminhado ao aterro sanitário.
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3. O que fazer com…? 

3.1   Resíduos orgânicos domiciliares

A população deve separar os resíduos orgânicos em casa e dispor 
deles no sistema de coleta estabelecidos para eles. Tradicionalmente, 
será o sistema de coleta tradicional porta a porta. A prefeitura deve re-
colhê-los e encaminhálos para a compostagem e destinação final, des-
de que eles não ultrapassem 200 litros diários.

3.2   Resíduos orgânicos de poda e capina

Os resíduos orgânicos de poda e capina são de responsabilidade 
dos serviços de limpeza pública e devem ser encaminhados tal qual os 
resíduos orgânicos domiciliares. 

São considerados os resíduos com maior potencial para compos-
tagem, pois não estarão contaminados com outros resíduos. O setor em-
presarial deveria realizar a logística reversa de lâmpadas, pilhas e bate-
rias, bem como de outros resíduos que contêm metais pesados, porém 
isso não ocorre na maioria dos Municípios. Como resultado, a popula-
ção joga esses resíduos nas lixeiras de casa e os resíduos orgânicos 
acabam sendo contaminados por metais pesados.

Nesse sentido, a CNM incentiva que esses resíduos verdes e os 
resíduos orgânicos de feiras e outros locais, os quais não são mistura-
dos aos resíduos domiciliares, devem ser priorizados para implantação 
de sistema piloto de compostagem. Dessa forma, o Município poderá 
avançar em cumprir com essa obrigação da PNRS e enviar menos re-
síduos para o aterro sanitário.
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3.3   Grandes geradores de resíduos orgânicos
 
São considerados grandes geradores de resíduos orgânicos os:

 ¡ estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de servi-
ços, públicos e institucionais que geram acima de 200 litros de 
resíduos por dia;

 ¡ proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos pú-
blicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e in-
dustriais, dentre outros, geradores de resíduos sólidos inertes, 
tais como entulhos, terra e materiais de construção, com massa 
superior a 150 quilogramas diários, considerada a média men-
sal de geração, sujeitos à obtenção de alvará de aprovação e/ou 
execução de edificação, reforma ou demolição;

 ¡ condomínios de edifícios não residenciais ou de uso misto, nos 
quais a soma dos resíduos sólidos classificados como Resíduo 
Classe II pela NBR 10.004/2004 da ABNT, gerados pelos condô-
minos, atinja o volume médio diário igual ou superior a 1.000 
(mil) litros; e

 ¡ condomínios horizontais, geradores de resíduos sólidos caracteri-
zados como resíduos da Classe II, de acordo com a norma citada.

Os resíduos citados acima, em classificação e volume, não são 
de responsabilidade do poder público, e sim de seus geradores. Con-
tudo, por meio de acordo firmado entre tais Entes (privado e público), o 
poder público municipal pode prestar o serviço de disposição dos resí-
duos sólidos para o gerador privado mediante contrapartida financeira. 

Tais acordos devem ser previstos nos Planos Municipais de Geren-
ciamento de Resíduos Sólidos e regulamentados por leis municipais, a 
exemplo de várias cidades no Brasil, como Goiânia/GO e São Paulo/SP.
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3.4   Resíduos secos de competência municipal 

A população deve separar os resíduos secos em casa e dispor 
deles no sistema de coleta seletiva. Na teoria, todo Município deveria 
ser ressarcido pelos resíduos secos que não são de competência do 
poder público. Resíduos como embalagens plásticas, de vidro, de pa-
pel e outras são obrigação do setor privado, o qual deveria recolhê-las 
após o uso pelo consumidor.  

Na prática, o poder público assume essa responsabilidade e não 
é ressarcido por nenhuma empresa. Essa situação é ilegal e está em de-
sacordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por isso, a CNM 
aconselha que os gestores estabeleçam parcerias com o comércio local 
para implantar meios de o comércio se responsabilizar pelos resíduos 
que coloca no mercado. 

3.5   Óleo de cozinha usado 

Há programas de recolhimento de óleo usado para a produção 
de sabão em diversos Municípios brasileiros, a saber, Bento Gonçalves/
RS, Farroupilha/RS, São Paulo/SP, Umuarama/PR, Piquara/PR, Itajaí/SC, 
Penedo/AL, Feira de Santana/BA, entre muitos outros. 

A população deve separar o óleo de cozinha usado em suas re-
sidências e estabelecimentos comerciais e encaminhá-los a centros de 
coleta desse resíduo em recipientes hermeticamente fechados.  

A CNM aconselha o poder público a capacitar catadores, associa-
ções comunitárias e pessoas interessadas a fazer a reciclagem do óleo 
de cozinha e transformar esse resíduo em sabão. O sistema é simples 
e de baixo custo e pode gerar renda para quem se engajar.  
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3.6   Vidros, garrafas pet, latinhas, papelão e papel 

Os geradores comerciais de resíduos secos devem elaborar um 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e encaminhar seus resí-
duos aos seus fornecedores, em sistema de logística reversa. 

Geradores residenciais de tais resíduos devem separá-los em suas 
casas e encaminhá-los para a coleta seletiva adotada pelo Município, 
seja porta a porta, seja em PEV ou ecopontos. 

3.7   Embalagens longa-vida 

São as embalagens de leite longa-vida usadas também em sucos 
industrializados, creme de leite, leite condensado, achocolatados, chás 
e diversas outras bebidas. Tais embalagens são compostas de finas ca-
madas de papelão, alumínio e plástico sobrepostas. Todos esses mate-
riais possuem técnicas de reciclagem, porém tal disposição dificulta sua 
separação, tornando sua reciclagem economicamente inviável. Para tal 
resíduo, o destino mais recomendado é a reutilização.

Tem-se achado várias modalidades de reutilização desse tipo de 
resíduo, principalmente por sua característica de isolamento térmico. 
Um exemplo a ser citado é o da criação de 30 fábricas que produzirão 
telhas feitas a partir de embalagens Tetra Pak. A ideia é excelente, en-
tretanto, o empreendedorismo na reciclagem ainda não é realidade em 
todos os Municípios brasileiros.

3.8   Poliestireno (isopor) 

O poliestireno, mais conhecido pelo nome da marca comercial 
Isopor, é totalmente reciclável. Por meio de processos mecânicos, é 
possível transformar o produto em matéria-prima para a fabricação de 
novos produtos. Já por meio de processos energéticos pode-se usar 
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o poliestireno para a recuperação de energia devido ao seu alto poder 
calorífico. Por fim, por meio de processos químicos pode-se reutilizar 
o plástico contido no poliestireno para a fabricação de óleos e gases. 

O poliestireno não se caracteriza como resíduo perigoso em um 
primeiro momento, contudo a substância química estireno deve ser en-
carada com cautela, pois apesar de alguns estudos científicos não te-
rem sido conclusivos, eles sugerem uma associação entre o contato 
com essa substância e o aumento no risco de alguns tipos de câncer, 
como leucemia e linfoma, de acordo com a Agência de Proteção Am-
biental dos EUA (EPA).

Esse material pode ser extremamente prejudicial se tiver como 
destino os corpos d’água. Ao longo do tempo, o plástico contido no po-
liestireno se quebra em partículas chamadas microplásticos, capazes de 
absorver substâncias químicas tóxicas. Essas pequenas partículas são 
confundidas como alimento pelos animais marinhos e podem chegar ao 
homem através da cadeia alimentar, já em níveis muito altos.  

Logo, o poliestireno deve ser coletado e encaminhado à recicla-
gem sempre que possível. Porém, é um material que gera muito volu-
me e pouco peso. Na maioria dos Municípios a reciclagem de isopor é 
inviável, pois além de existirem poucas indústrias, as quais estão con-
centradas no Sudeste, seria preciso grandes toneladas para obter lucro 
com a venda, o que é quase impossível em Municípios com população 
abaixo de 500 mil habitantes. 

Portanto, onde a reciclagem não for viável, o isopor deve ser en-
caminhado a aterro sanitário, tratado e disposto conforme o Plano Mu-
nicipal de Resíduos Sólidos determina.
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3.9   Eletroeletrônicos

Os resíduos eletroeletrônicos são con-
siderados resíduos perigosos por terem em 
sua composição substâncias químicas noci-
vas à saúde do homem e ao meio ambiente. 
Eles devem ser separados e encaminhados 
pela população (consumidores) ao sistema 
de logística reversa. 

A população deve entregá-los nos ecopontos dos estabelecimen-
tos que os comercializaram. Isso é uma determinação da PNRS, pois 
os resíduos eletroeletrônicos são de competência do setor empresarial. 
Os comerciantes, por sua vez, além de fornecer esses ecopontos, 
devem recolher esses resíduos obrigatoriamente e encaminhá-los 
aos seus distribuidores; os distribuidores devem encaminhá-los aos 
seus fabricantes, e os fabricantes devem reutilizar os componentes que 
estiverem em condições apropriadas, reciclar os que tiverem condições 
para tal e tratar e dispor adequadamente dos que não puderem mais 
ser utilizados.

3.10   Lâmpadas 

De acordo com o art. 33 da Lei 
12.305/2010, as lâmpadas também são re-
síduos perigosos e devem seguir sistema 
de logística reversa a ser implantado de 
forma obrigatória por seus comerciantes, 
distribuidores, fabricantes e importadores.
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3.11   Pilhas e baterias 

Conforme a Lei 12.305/2010, as pilhas e baterias são considera-
das resíduos perigosos e devem ser incluídas em sistema de logística 
reversa próprio. Mais adiante será abordado o sistema de logística re-
versa de pilhas e baterias. 

3.12   Pneus 

Todos os pneus fora de uso devem ser recolhidos e por sistema 
de logística reversa, conforme a Resolução Conama 416/2009, que diz 
que cabe aos fabricantes e importadores realizar a coleta e dar desti-
nação adequada aos pneus inservíveis existentes no território nacional 
na proporção definida (dar destinação adequada a um pneu inservível 
para cada pneu novo comercializado). 

Os pneus descartados a céu aberto representam um enorme pro-
blema social de saúde pública. Por isso, cabe ao poder público fazer 
com que o setor empresarial assuma a responsabilidade pela coleta 
desses pneus. Existem casos em que o Município precisa acionar o Mi-
nistério Público para que as entidades responsáveis façam essa coleta 
dos pneus inservíveis.  

Algumas empresas privadas de importação de pneu juntaram-se 
e criaram uma entidade coletora e recicladora, a Reciclanip. Segundo 
informações da própria instituição, quando um pneu chega ao fim de 
sua vida útil, ele deve ser deixado em local apropriado, que pode ser um 
estabelecimento comercial como uma revenda de pneus, borracharia ou 
um ponto de coleta de pneus da prefeitura municipal. Então a Recicla-
nip transporta os pneus a partir dos pontos de coleta até as empresas 
de trituração, quando necessário, de onde os pneus serão encaminha-
dos para destinação final. Alguns usos de reaproveitamento são como 
combustível alternativo para as indústrias de cimento e fabricação de 
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produtos variados, como solados de sapatos, borrachas de vedação, 
dutos pluviais, pisos para quadras poliesportivas, pisos industriais, além 
de tapetes para automóveis. 

A empresa disponibiliza em seu site o modelo de minuta do Con-
vênio de Cooperação Mútua. Porém, a CNM aconselha os Municípios a 
terem cautela ao firmar acordo com a Reciclanip ou qualquer outra enti-
dade de logística reversa de pneus. Gestores devem verificar se existe 
quantidade mínima de pneus a serem recolhidos e se essa quantidade 
é passível de gerar problema para o Município, uma vez que pode ser 
difícil de ser atingida. 

A Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus 
(Abidip) também recebe e processa pneumáticos e faz acordo com lo-
jistas para que eles se tornem pontos de coleta de pneus.

Nesse sentido, o ideal é que os Municí-
pios obriguem as borracharias e os comercian-
tes de pneus a receberem os pneus inservíveis 
e que eles se tornem um ponto de coleta. O 
ideal é que a Reciclanip e a Abidip fechem os 
acordos entre o setor empresarial e não com 
Municípios para que o poder público não seja 
onerado com uma responsabilidade que não 
lhe é determinada pela PNRS.

3.13   Entulhos, sofás, armários e colchões 

Sempre que possível, deve-se optar pela opção de reutilização. 
As pessoas podem optar por vender ou doar seus móveis e eletrodo-
mésticos em condição de uso. 

Caso o descarte seja a única opção para tais objetos volumosos, 
como móveis, colchões, sofás, entre outros, deve-se encaminhá-los ao 
sistema de entrega voluntária, nas Áreas de Transbordo e Triagem (ATTs).  
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Em Municípios onde a gestão de resíduos está regulamentada de 
forma adequada, o poder público determina o que é considerado resí-
duo domiciliar, ou seja, aquele tipo de resíduo que o Município se en-
carrega de coletar. Nesses casos, determina inclusive o volume máximo 
que a prefeitura coleta. 

Nesse sentido, entulhos como móveis velhos são considerados 
de responsabilidade do gerador, os quais devem pagar para retirada e 
descarte adequado. Assim, a CNM aconselha os gestores a instituírem 
uma lei definindo o volume dos resíduos domiciliares e a criar meios de 
a população poder descartar adequadamente esses resíduos.  

As prefeituras podem criar mecanismos dos carroceiros, mediante 
pagamento de taxa, entregarem esses entulhos para serem destruídos 
e dispostos em volumes menores nos aterros sanitários. Atenção: a fis-
calização deve ser eficiente para evitar que esses entulhos sejam dis-
postos em locais inadequados, criando lixões clandestinos.

3.14   Resíduos de construção civil (rccs) ou 
resíduos de construção e demolição (rcds) 

Os geradores de RCC devem dispor de seus resíduos conforme 
as resoluções 307/2002 e 448/2012 do Conama. Os resíduos devem ser 
encaminhados para áreas de manejo, conforme seu volume. Lá devem 
ser transformados em agregados, encaminhados para serem reutiliza-
dos na construção civil ou encaminhados para aterro específico para 
esse fim, e lá devem ficar disponíveis para futura utilização.  

De acordo com o art. 12 da Resolução 307/2002 do Conama, os 
RCC não podem ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares e em 
áreas de “bota fora”. Para saber mais sobre esse assunto, a CNM reco-
menda conhecer a boa prática realizada por Porto Alegre.2 

2  Disponível em: <www.cnm.org.br/noticias/exibe/boa-prática-municipal-destinação-dosresíduos-da-constru-
ção-civil-é-regulamentada-e-fiscalizada-em-porto-alegre>.
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4. Normas técnicas (NBRS) 

Neste tópico, estão dispostas algumas das principais notas que 
os gestores devem conhecer para realizar a coleta seletiva municipal. 

4.1   Nbr 15.112/2004: Áreas de transbordo 
e triagem (atts) e pontos de entrega 
de pequenos volumes (pevs) 

A norma técnica diz que PEVs devem receber apenas pequenos 
volumes de resíduos da construção civil e resíduos volumosos.  

ATTs são equipamentos destinados à captação dos resíduos de 
grandes geradores e compromissados com a sua total triagem e desti-
nação adequada dos resíduos e rejeitos resultantes. Essas áreas deve-
rão ser licenciadas ao nível municipal, podendo ocorrer licenciamento 
simples da atividade urbana.

A NBR 15.112/2004, em seu item 3.2, define resíduos volumosos co-
mo sendo resíduos constituídos basicamente por material volumoso não 
removido pela coleta pública municipal, tais como: móveis, equipamen-
tos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, 
podas e outros assemelhados não provenientes de processos industriais.  

Os resíduos de classificação questionada devem ser colocados 
em uma área de espera dentro da ATT, que deve contar com todos os 
dispositivos necessários a proteção do ambiente.
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4.2   Nbr 15.113/2004: Aterro de resíduos da 
construção civil e de resíduos inertes 

A norma técnica diz que esse Aterro de Resíduos da Construção 
Civil e de Resíduos Inertes é a área onde são empregadas técnicas de 
disposição de resíduos da construção civil classe A e de resíduos inertes 
no solo, visando à reserva de materiais segregados, de forma a possibi-
litar o uso futuro dos materiais e/ou futura utilização da área, conforme 
princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, 
sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente.

Também diz que somente devem ser aceitos no aterro os resíduos 
da construção civil e resíduos inertes; que os resíduos recebidos de-
vem ser previamente triados na fonte geradora, em áreas de transbordo 
e triagem ou em áreas de triagem estabelecida no próprio aterro; que 
devem ser segregados os solos, os resíduos de concreto e alvenaria, 
os resíduos de pavimentos viários asfálticos e os resíduos inertes em 
aterros de reservação. 

4.3   Nbr 15.114/2004: Áreas de reciclagem 
de resíduos da construção civil 

Área destinada ao recebimento e à transformação de resíduos da 
construção civil classe A, já triados, para produção de agregados re-
ciclados. 

4.4   Nbr 15.115/2004: Pavimentação 
com agregados reciclados 

A norma técnica dita as regras e os procedimentos para a execu-
ção de camadas de pavimentação com agregados reciclados de resí-
duos sólidos da construção civil. 
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4.5   Nbr 15.116/2004: Requisitos para utilização 
de reciclados em pavimentação  

A norma técnica dita os requisitos para a utilização em pavimen-
tação e preparo de concreto sem função estrutural com agregados re-
ciclados da construção civil. 

4.6   Responsabilidade pela destinação 
final dos resíduos sólidos 

Confira a responsabilidade pela destinação de cada tipo de resí-
duo na tabela a seguir.

Tabela 1 – Responsabilidade sobre os Resíduos Sólidos

Tipo de 
Resíduo Origem

Referên-
cia na Lei 

12.305/2010 
(Art. 13, Inc. I)

Periculosidade Responsabilidade 
sobre o destino final

Domiciliares
Os originários de 

atividades domésticas em 
residências urbanas

Alínea “a”

Não perigosos,* com 
exceção de pilhas, ba-
terias, aparelhos eletrô-

nicos e lâmpadas

Poder público* 
(exceto embalagens 

e resíduos 
perigosos)

De limpeza 
urbana

Os originários da varrição, 
limpeza de logradouros e 
vias públicas e outros ser-
viços de limpeza urbana

Alínea “b” Não perigosos* Poder público

Sólidos urba-
nos

Domiciliares e de limpeza 
urbana Alínea “c” Não perigosos* Poder público*

De estabele-
cimento
s comer-
ciais e 

prestado-
res de 

serviços

De limpeza urbana, de ser-
viços públicos de sanea-

mento, de serviços de saú-
de, da construção civil e 
de serviços de transporte

Alínea “d” Perigosos e não 
perigosos

Geradores 
(sujeito a elaboração 

de PGRS)
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De serviços 
públicos de 
saneamento 

básico

Os gerados nessas 
atividades, excetuados os 
domiciliares e de limpeza 

urbana

Alínea “e” Não perigosos*
Poder público 

(sujeito a elaboração 
de PGRS)

Industriais
Os gerados nos 

processos produtivos e 
instalações industriais

Alínea “f” Perigosos
Geradores 

(sujeitos a elabora-
ção de PGRS)

De serviços 
de saúde

Os gerados nos serviços 
de saúde, conforme defi-
nido em regulamento ou 

em normas estabelecidas 
pelos órgãos do Sisnama e 

do SNVS

Alínea “g” Perigosos e não 
perigosos

Geradores 
(sujeitos a elabora-

ção de PGRS)

Da constru-
ção civil

Os gerados nas constru-
ções, reformas, reparos e 
demolições de obras de 

construção civil, incluídos 
os resultantes da prepara-
ção e escavação de terre-

nos para obras civis

Alínea “h” Perigosos e não 
perigosos

Geradores –
empresas de cons-

trução civil 
e população em 
geral (sujeitos a 
elaboração de 

PGRCC)

Agrossilvo-
pastoris

Os gerados nas ativida-
des agropecuárias e sil-
viculturais, incluídos os 
relacionados a insumos 
utilizados nessas ativi-

dades

Alínea “i” Perigosos*

Geradores 
(sujeitos a 

elaboração de 
PGRS, se exigido 
pelos órgãos do 

Sisnama) 

De serviços 
de trans-

portes

Os originários de portos, 
aeroportos, terminais al-
fandegários, rodoviários 
e ferroviários e passa-

gens de fronteira

Alínea “j” Perigosos
Geradores (sujei-

tos a elaboração de 
PGRS)

Da minera-
ção

Os gerados na 
atividade de 

pesquisa, extração 
ou beneficiamento 

de minérios

Alínea “k” Perigosos
Geradores (sujeito 
a elaboração de 

PGRS**)

*Em sua maioria 
**Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Fonte: Área Técnica da CNM, 2016.
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5. Saiba mais 

5.1   Acordos setoriais 

Os acordos setoriais existem como forma de estabelecer as res-
ponsabilidades e competências entre poder público, setor empresarial, 
sociedade, catadores, entre outros envolvidos. Todos os acordos podem 
ser encontrados no site do governo federal, no Sistema Nacional de In-
formações sobre Gestão de Resíduos Sólidos (Sinir)3 Dentre os acordos 
setoriais existentes sobre a coleta seletiva, destacam-se:
 ¡ Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa 
de Embalagens Plásticas de Óleo Lubrificante – celebrado pelo go-
verno federal em dezembro de 2012. Ele tem como objetivo garantir a 
destinação final ambientalmente adequada das embalagens plásticas 
usadas de óleos lubrificantes de um litro ou menos e foi o sistema de 
logística reversa instituído nos termos da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. O acordo encontra-se disponível no site do Sinir.

 ¡ Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Rever-
sa de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de 
Luz Mista – foi assinado no dia em novembro de 2014, tendo como 
objetivo garantir que a destinação final dos resíduos dessas lâmpadas 
seja feita de forma ambientalmente adequada e em conformidade com 
a Lei 12.305/2010. O acordo encontra-se disponível no site do Sinir. 

 ¡ Acordo Setorial para Implantação do Sistema de Logística Rever-
sa de Embalagens em Geral – celebrado em dezembro de 2015 pelo 
governo federal, tem como objetivo garantir a destinação final ambien-
talmente adequada das embalagens que podem ser compostas de 
papel e papelão, plástico, alumínio, aço, vidro, ou ainda pela combi-
nação destes materiais, como as embalagens cartonadas longa-vida, 
por exemplo. O acordo encontrase disponível no site do Sinir. 

 
3  Disponível em: <http://sinir.gov.br/>.
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6. Educação ambiental 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu art. 8º, diz que 
a educação ambiental é instrumento da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, e em seu art. 19 diz que é conteúdo mínimo do plano munici-
pal de gestão integrada de resíduos sólidos, na forma de programas e 
ações de educação ambiental, que promovam a não geração, a redu-
ção, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos.

Campanhas de educação são essenciais 
para o êxito da coleta seletiva; contudo, devem 
começar quando o sistema de coleta já estiver 
estruturado e pronto para começar, caso con-
trário desestimulará a população, e os gestores 
lidarão com dificuldades de engajamento da so-
ciedade em momentos futuros.

Os gestores devem ter em mente que as campanhas de sensi-
bilização e educação ambiental devem ser permanentes. O proces-
so de mobilização deve envolver o maior número de setores possíveis, 
desde escola, ONGs, associações comunitárias de bairros, igrejas, lí-
deres comunitários, comércio local e outros.



52 Coleta seletiva municipal: como fazer? 

7. Considerações finais 

Implantar a coleta seletiva exige o envolvimento dos gestores pú-
blicos, mas o sucesso da coleta seletiva depende do engajamento da 
sociedade e do setor privado. O processo de planejamento deve ser par-
ticipativo e inclusivo, sendo os recicláveis destinados à reciclagem pre-
ferencialmente por meio de cooperativas ou associações de catadores. 

O objetivo desta publicação foi apresentar informações básicas 
que evidenciem a necessidade de se implantar um sistema específico 
para cada realidade municipal. A CNM aconselha que a coleta seletiva 
seja implantada primeiro por meio de um projeto piloto em um recorte 
territorial pequeno, para que possa ir crescendo conforme a necessida-
de e o engajamento da população, adaptando-se à realidade técnica e 
orçamentária do Município. 

Fazer a coleta seletiva é uma obrigação municipal que contribui 
para a qualidade ambiental do Município, gera renda aos catadores in-
cluídos no processo e evita que resíduos recicláveis sejam dispostos 
nos aterros sanitários.
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Leitura recomendada 

 ¡ Acordo Setorial: para acessar todos os acordos setoriais sobre re-
síduos sólidos, acesse o site do Sinir: http://sinir.gov.br/web/guest/
acordos-setoriais 

 ¡ Decreto 6.514, 22 de julho de 2008 – Dispõe sobre as infrações e 
sanções administrativas ao meio ambiente. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2008/decreto/d6514.htm

 ¡ Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010 – Regulamenta a PNRS. Dis-
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