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APRESENTAÇÃO 

A Floram Engenharia e Meio Ambiente foi contratada pela Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Ambiental  (SEDAM/RO) - por meio do Contrato 488/PGE - 2018, em 
conformidade ao resultado da Concorrência Pública nº 050/2016/CEL/SUPEL/RO – tendo como 
objeto a “Contratação de Empresa Especializada para elaborar os estudos técnicos e documento 
consolidado do Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS para o Estado de Rondônia nos 
termos previstos nos artigos 16 e 17 da Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 e seu 
Decreto Regulamentador nº 7.704, de 23 de dezembro de 2010”. 

O presente Relatório Parcial, se refere ao Subproduto 4.5, denominado “Programas, Projetos e 
Ações para a Gestão dos Resíduos Sólidos” que, por sua vez, integra o PRODUTO 4 – Diretrizes 
e estratégias para a implementação do PERS/RO.  

Embora o Termo de Referência do PERS oriente que sejam apresentados os montantes de 
investimentos necessários a sua implementação, optou-se por não apresentá-los nessa etapa, haja 
vista que o Subproduto 4.6 tratará exatamente dos aspectos de investimentos e custos para 
implementação do PERS.  
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

1.1 Da definição das metas 

As metas estabelecidas para o PERS/RO foram concebidas a partir da análise integrada das 
diretrizes e estratégias definidas para a gestão dos resíduos sólidos no estado de Rondônia, as 
quais foram retratadas nos Subprodutos 4.1 e 4.4, que tratam, respectivamente, das diretrizes e das 
metas para a gestão de resíduos sólidos neste estado. Assim, todas as metas apresentadas 
derivaram das diretrizes e estratégias previamente definidas.  

Buscou-se definir, sempre que possível, metas quantificáveis que possam permitir o monitoramento 
de seu alcance ao longo do horizonte temporal de 20 anos do PERS/RO. Para tanto, foram 
considerados três estratos temporais, a saber: 

- Curto prazo: 2019 - 2023; 

- Médio prazo: 2024 - 2028; 

- Longo prazo: 2029- 2038. 

1.2 Programas, projetos e ações 

A definição dos programas e seus respectivos projetos e ações foram dimensionados de forma a 
abarcar diferentes tipologias de resíduos. Portanto, assume-se uma abordagem integrada para 
gestão de resíduos, atendendo, dessa forma, ao preconizado na própria Lei da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). 

Os programas, projetos e ações para a gestão dos resíduos sólidos aqui apresentados foram 
definidos para o atendimento das metas previamente estabelecidas. Parte das iniciativas para a 
gestão de resíduos sólidos podem ser consideradas transversais, ou seja, abrangem mais do que 
uma diretriz ou mesmo várias tipologias de resíduos. É o caso, por exemplo, das iniciativas para 
implementação da educação ambiental, as quais envolvem responsabilidade do poder público, da 
iniciativa privada e da sociedade como um todo. Assim, todas as metas estão ligadas aos 
programas, projetos e ações, sendo que o grau de relevância entre eles irá variar em função da 
linha de desenvolvimento a ser adotada nos programas. Ou seja, toda meta será contemplada em 
pelo menos um projeto, sendo que a maioria encontra-se, de alguma forma, contemplada em mais 
de um projeto. Essa significância da relação entre as metas, programas e projetos é apresentada 
de forma detalhada no final do presente relatório, através do uso de uma matriz de integração.  

Essas iniciativas estão amparadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e, para que sejam 
de fato efetivas, precisam transpor os limites institucionais das secretarias e serem tratadas como 
uma Política de Estado. Nesse sentido, a articulação entre os diferentes setores do governo, nas 
três esferas da administração pública presentes em Rondônia (União, Estado e Municípios) torna-
se fundamental, necessitando de alinhamento e de um bom entrosamento.  

Com os programas, projetos e ações aqui definidos, espera-se que seja iniciada uma mudança 
gradativa de cultura quanto à relação da sociedade rondoniense com a gestão dos resíduos 
sólidos. Assim, além dos aspectos de ordem estrutural, é crucial que sejam trabalhados os 
aspectos de ordem subjetiva, para que os cidadãos se enxerguem como integrantes da 
problemática dos resíduos sólidos e não apenas como beneficiados dos serviços de limpeza 
urbana. 

1.3 Definição dos eixos temáticos 

Os programas foram propostos em eixos temáticos segmentados, de acordo com a abordagem 
prevista, a saber: 

• Programa de Desenvolvimento do Conhecimento e Capacitação em Resíduos Sólidos 
(PDCCRS) 
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Tem como foco o desenvolvimento de pesquisas e estudos voltados para resíduos sólidos e a 
capacitação continuada dos agentes envolvidos direta ou indiretamente com sua gestão. 

• Programa de Informatização da Gestão de Resíduos Sólidos (PINGRS) 

Tem como foco a informatização da gestão dos resíduos no estado de Rondônia, em especial 
quanto à sistematização das informações existentes e das que serão geradas no processo de 
gestão dos resíduos sólidos. 

• Programa de Fiscalização Integrada da Gestão Resíduos Sólidos (PFIGRS) 

Tem como foco integrar a fiscalização ambiental dos entes federados que atuam no estado de 
Rondônia, tais como SEDAM, Ministério Público Estadual, Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente ou órgãos afins.   

• Programa de Desenvolvimento Socioambiental para Resíduos Sólidos (PDSRS) 

Está alicerçado no desenvolvimento da familiarização das pessoas com as práticas de gestão dos 
resíduos sólidos. Volta-se, dessa forma, principalmente para as práticas de Educação Ambiental. 

• Programa de Estruturação da Gestão de Resíduos Sólidos (PEGRS) 

Essas atividades são voltadas para a estruturação do estado de Rondônia, no que diz respeito às 
diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial para não geração, redução, 
reutilização, reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. 

Os programas do PERS/RO apresentam relação transversal, portanto, devem ser desenvolvidos 
de forma integrada (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1 – Relação entre metas e programas estabelecidos no PERS/RO. 

Além dos programas e projetos ora apresentados, devem ser considerados ainda como 
componentes adjacentes dos programas e ações do PERS/RO, o Programa Cata Mais Rondônia 
e o Projeto Recicla Rondônia, cujos detalhes são apresentados a seguir.  

O Programa Cata Mais Rondônia visa implementar redes para comercialização dos produtos, 
atendendo especificamente aos catadores, viabilizando a triagem para fins de reutilização ou 
reciclagem, prezando pelo tratamento e melhor capacidade institucional e operacional para a 
gestão dos serviços em um esforço conjunto com vistas à melhoria da salubridade ambiental e 
inclusão com a geração de renda com a coleta seletiva (SEAS, 2018) 

Criado em 2014, o Projeto Recicla Rondônia tem como objetivo fomentar empreendimentos 
econômicos solidários e redes de cooperação atuantes com resíduos sólidos no estado, 
constituídas por catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, com vista à superação da 
extrema pobreza conforme a Lei Federal nº 12.305 de 2010, que prevê a inclusão social e 
produtiva dos catadores dos materiais recicláveis (SEAS, 2016). 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

                    16 

Na primeira fase do projeto, foi feito um levantamento acerca da realidade dos catadores de 
material reutilizável e das dificuldades das prefeituras para a adoção de uma política de 
tratamento e utilização dos resíduos sólidos nos municípios: Ariquemes, Cacaulândia, 
Machadinhos d’Oeste, Monte Negro, Campo Novo, Buritis, Alto Paraíso, Rio Crespo e Cujubim. 

Na concepção dos programas foram definidos os seguintes componentes: justificativa, objetivo e 
prazo. Embora o Termo de Referência do PERS/RO oriente que sejam apresentados os montantes 
de investimentos necessários a sua implementação, optou-se por não apresentá-los nessa etapa, 
haja vista que o Subproduto 4.6 tratará exatamente sobre os aspectos de investimentos e custos 
para implementação do PERS.  

Diante do exposto, apresenta-se, adiante, uma breve descrição dos programas e projetos 
previstos no PERS/RO, incluindo as ações inicialmente previstas em sua implementação. 

1.4 Definição dos programas, projetos e ações 

1.4.1 PROGRAMA 01: Desenvolvimento do Conhecimento e Capacitação em Resíduos 
Sólidos - PDCCRS 

Justificativa 

Este programa foi concebido em função da necessidade de se construir novos conhecimentos, 
aplicar os existentes e capacitar os agentes envolvidos na gestão de resíduos sólidos para as 
diferentes oportunidades de atuação nos municípios e no estado de Rondônia. Além disso, outros 
agentes não vinculados à administração pública e que trabalham direta ou indiretamente com a 
problemática dos resíduos sólidos também podem ser melhor capacitados. 

O presente programa busca apontar os direcionamentos para a construção do conhecimento e 
capacitação dos atores envolvidos com a implementação das políticas públicas de resíduos 
sólidos. 

Considerando as responsabilidades inerentes aos agentes municipais, espera-se que o poder 
público municipal incentive a participação de seus servidores nos cursos e capacitações a serem 
desenvolvidos no âmbito do programa. Espera-se ainda que os consórcios busquem manterem-se 
atualizados quanto às práticas de gestão de resíduos sólidos, além de promoverem ações para as 
boas práticas de gestão dos resíduos sólidos, em especial dos resíduos sólidos urbanos. 

Objetivo 

Estimular, desenvolver e disseminar conhecimentos e capacitar os agentes que tenham papel de 
atuação direta ou indireta na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no estado 
de Rondônia. 

Público-alvo 

• Técnicos dos órgãos estaduais relacionadas à gestão direta ou indireta de resíduos, como 
por exemplo: SEDAM, SEAS, AGEVISA, SEAGRI, SESAU, FECOMÉRCIO, dentre outros; 

• Técnicos dos órgãos municipais relacionados com a gestão direta ou indireta de resíduos 
sólidos, tais como: Secretarias de Meio Ambiente, de Educação, de Planejamento e obras, 
de Saúde, de Assistência social, entre outros; 

• Representantes da sociedade civil organizada que atuem direta ou indiretamente com 
temáticas relacionadas aos resíduos sólidos. 

Prazos 

O PDCCRS, em decorrência de sua abordagem subjetiva, deve ser considerado como de 
execução continuada, transcendendo os 20 anos de horizonte do PERS/RO. Assim, o importante 
é que os projetos do PDCCRS sejam desenvolvidos de forma complementar e contínua, 
respeitando-se as particularidades dos órgãos e entes federados envolvidos. 
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No que diz respeito à capacitação dos técnicos, espera-se que no horizonte de curto prazo, já 
tenha havido uma melhoria ao cenário atualmente existente, em especial no que concerne à 
fiscalização e aos procedimentos de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

1.4.1.1 Projeto 1.1: Capacitação Continuada de Agentes Públicos para a Gestão de 
Resíduos Sólidos   

1.4.1.1.1 Contextualização 

Este projeto deverá ser norteado pela identificação das carências de formação técnica dos 
agentes públicos do estado e municípios. Espera-se, assim, desenvolver trilhas de aprendizagem 
que possam sanar ou reduzir as carências de formação e conhecimento identificadas. A 
capacitação poderá ser desenvolvida diretamente pelo próprio estado ou mediante orientação de 
seus técnicos para participação em cursos específicos na área de gestão de resíduos sólidos, 
inclusive através de plataformas de ensino à distância. 

Espera-se do poder público municipal o desenvolvimento de ações para viabilizar a capacitação 
de seus servidores, tais como celebração de convênios, concessão de benefícios aos servidores 
que busquem capacitação autônoma, entre outras. Quanto aos consórcios, caberá propor a 
realização de capacitações junto aos municípios com vistas a otimizar o sistema de gestão 
integrada de resíduos sólidos, além de manter seus servidores devidamente capacitados e 
atualizados quanto às práticas de gerenciamento e manejo de resíduos sólidos. 

Os cursos oferecidos pelo governo estadual deverão ter temas conectados com a realidade de 
formação dos técnicos e da necessidade de atuação dos agentes públicos. São exemplos de 
cursos: 

- Implantação e gestão de coleta seletiva; 

- Elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

- Educação ambiental para ações de saneamento e saúde pública; 

- Operação de aterros sanitários; 

- Elaboração de Projetos de Saneamento Ambiental; 

- Identificação de impactos e danos ambientais decorrentes da gestão inadequada de resíduos 
sólidos; 

- Fiscalização ambiental; 

- Análise do Ciclo de Vida de Produtos; 

- Análise e sistematização de banco de dados; 

- Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e áreas órfãs. 

1.4.1.1.2 Ações 

A1 - Criar convênios com as universidades, institutos de pesquisa e Ministério Público para 
identificação de facilitadores para proferir cursos e palestras; 

A2 - Desenvolver agenda de capacitação; 

A3 - Desenvolver plataforma de cursos EAD; 

A4 - Desenvolver materiais didáticos com orientações técnicas para serem disponibilizados às 
prefeituras municipais; 

A5 - Cadastrar técnicos com perfil adequado para capacitação; 

A6 - Estimular a formação continuada de servidores efetivos em cursos de graduação e/ou pós-
graduação. 
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1.4.1.2 Projeto 1.2: Formação de Agentes Socioambientais para a Gestão de Resíduos 
Sólidos  

1.4.1.2.1 Contextualização 

Esse projeto prevê o oferecimento de cursos para agentes públicos ou privados que apresentem 
potencial de serem multiplicadores das boas práticas de gestão de resíduos sólidos urbanos. Os 
cursos poderão ser oferecidos diretamente pelo governo do estado Rondônia, através de 
convênios com ONGs, Universidades, Institutos de Pesquisa, entre outros. São exemplos de 
cursos que poderão ser desenvolvidos: 

- Oficinas de reuso e reciclagem de resíduos sólidos; 

- Consumo Consciente; 

- Análise do Ciclo de Vida de Produtos; 

- Elaboração de Projetos Socioambientais; 

- Compostagem; 

- Tecnologias ambientais para o tratamento de resíduos sólidos; 

- Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos derivados de serviços ofertados pelo poder público 
(esgotamento sanitário, tratamento de água, serviços de saúde, transporte, entre outros). 

1.4.1.2.2 Ações 

A7 - Firmar convênios com as universidades, institutos de pesquisa e Ministério Público para a 
identificação de facilitadores para proferir cursos e palestras; 

A8 - Desenvolver agenda de capacitação; 

A9 - Desenvolver plataforma de cursos EAD; 

A10 - Desenvolver materiais didáticos com orientações técnicas para serem disponibilizados as 
prefeituras municipais; 

A11  - Cadastrar técnicos com perfil adequado para capacitação; 

A12  - Criar mecanismos que estimulem a formação continuada de servidores efetivos em cursos 
de graduação e/ou pós-graduação. 

1.4.1.3 Projeto 1.3: Pesquisa e Desenvolvimento em Soluções para a Gestão de 
Resíduos Sólidos 

1.4.1.3.1 Contextualização 

A busca pela gestão eficiente dos resíduos sólidos deve se amparar pelo desenvolvimento de 
tecnologias e processos que permitam a não-geração, a redução e a reutilização dos resíduos, 
além, claro, de soluções mais sustentáveis para disposição final dos rejeitos. Não cabe apenas a 
simples avaliação de qual destinação final deve ser dada aos resíduos sólidos, devendo-se 
considerar toda a análise do ciclo de vida dos produtos e serviços geradores de resíduos sólidos.  

Deve-se considerar também as pesquisas de caráter social, como forma de identificar 
mecanismos para o desenvolvimento da conscientização e sensibilização da sociedade quanto à 
relação com os resíduos sólidos. 

O incentivo a pesquisas deverá ser motivado pelo governo estadual, considerando as 
problemáticas dos resíduos sólidos em Rondônia. Tais pesquisas poderão ocorrer através de 
convênios com universidades, instituições de pesquisa, Fundação de Amparo ao Desenvolvimento 

das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (FAPERO), ONGs e 
com atores da iniciativa privada. São exemplos de temas a serem alvo de pesquisas: 
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- Tecnologias para reutilização e reciclagem de embalagens Tetra Pak; 

- Tecnologias para reutilização e reciclagem de lodos de Estações de Tratamento de Esgoto e 
Estações de Tratamento de Água; 

- Análise do ciclo de vida de produtos de origem cloroquímica; 

- Análise de mercado para demandas de adubos orgânicos provenientes de compostagem de 
resíduos da agricultura; 

- Percepção ambiental para a gestão de resíduos sólidos no estado de Rondônia. 

1.4.1.3.2 Ações 

A13 - Criar convênios com as universidades, institutos de pesquisa, FAPERO e iniciativa privada 
para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas à realidade da gestão de resíduos sólidos 
em Rondônia; 

A14  - Estimular a formação continuada de servidores efetivos em cursos de pós-graduação, com 
temas de pesquisa voltados para a gestão de resíduos sólidos; 

A15  - Conceder estágios e bolsas de estudos para pesquisadores que atuem na temática de 
resíduos sólidos, que tenha aplicação direta sobre a gestão pública dos resíduos sólidos; 

A16  - Promover a articulação entre os órgãos estaduais que tratam da política de resíduos 
sólidos.  

1.4.2 PROGRAMA 02: Informatização da Gestão de Resíduos Sólidos (PINGRS) 

Justificativa 

A ausência de informações sistematizadas sobre a gestão dos resíduos sólidos é um importante 
ponto negativo observado no Panorama dos Resíduos Sólidos no estado de Rondônia. Esse 
cenário dificulta o processo de análise e, consequentemente, o de tomada de decisão voltada 
para a gestão dos RS no estado.  

Um grande problema é a dificuldade de acesso às informações, devido à inexistência de um 
banco de dados que gerencie e disponibilize as informações sobre os resíduos, em especial 
daqueles que não são de responsabilidade direta do poder público (e.g. resíduos de menor 
apelação pública, tais como os gerados em laboratórios de análises clínicas, centros de zoonoses, 
clínicas de saúde). O mesmo ocorre para os resíduos de origem comercial, que na maioria dos 
municípios, são coletados pelos serviços de limpeza urbana, sem qualquer cobrança pelos 
serviços prestados, onerando, dessa forma, a administração pública. 

Diante do exposto, uma solução para se organizar e sistematizar as informações existentes e 
futuras para a gestão dos resíduos sólidos passa pelo processo de informatização do 
conhecimento.  

Objetivo  

Informatizar e sistematizar as informações sobre a gestão de resíduos sólidos no estado de 
Rondônia. 

Público-alvo 

• Órgãos estaduais diretamente relacionados com a gestão de resíduos sólidos e tecnologia 
da informação; 

• Departamentos ou secretarias municipais responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos; 

• Geradores privados e públicos de resíduos sólidos. 
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Prazos 

Em decorrência das lacunas de informações existentes no estado de Rondônia sobre a gestão 
dos resíduos sólidos e da necessidade de se gerar, sistematizar e organizar estes dados para que 
as ações previstas no PERS/RO possam ser eficientes, recomenda-se que a implantação dos 
sistemas informatizados de gestão da informação ocorra no horizonte de curto prazo. 
Logicamente, em decorrência de seu aspecto de gestão, esse programa é de caráter continuado, 
sendo que o sistema deverá ser focado na melhoria contínua. 

1.4.2.1 Projeto 2.1: Resíduos Sólidos na Rede – RSR 

1.4.2.1.1 Contextualização 

O projeto RSR tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de informações sobre a 
gestão de resíduos no estado de Rondônia, envolvendo todas as informações sobre as diferentes 
tipologias de resíduos sólidos e seus geradores, sejam públicos ou privados. 

O sistema informatizado deverá ser concebido numa óptica semelhante à utilizada no Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento, porém, incluindo campos para declaração e 
cadastro dos geradores privados e públicos que exerçam serviços privados. Para tanto, deverá se 
desenvolvido um sistema eletrônico no qual os geradores carreguem as informações aplicadas à 
gestão (relatório anual de resíduos, cadastro). Deverão constar no sistema informações como: tipo 
e quantidade de resíduos gerados, conforme a Lista Nacional dos Resíduos Sólidos publicada 
pelo  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 
disponível no link http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/controle-de-residuos, além de 
dados acerca da destinação final adotada, treinamentos, entre outras informações aplicáveis.    

Cabe as prefeituras assumir o compromisso de melhorar sua estrutura de informática, além de 
fornecer formação e treinamento aos servidores que eventualmente precisem colaborar com o 
processo de alimentação de dados do projeto Resíduos Sólidos na Rede. 

1.4.2.1.2  Ações 

A17  - Criar grupo interdisciplinar com técnicos da SEDAM, SEAS, AGEVISA, FAPERO e 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para elaboração de termo técnico para desenho do 
sistema; 

A18  - Capacitar técnicos do estado e dos municípios para operação do sistema; 

A19  - Criar cadastro estadual dos geradores e prestadores de serviços em resíduos sólidos 
passíveis de acompanhamento pelo sistema informatizado de gestão; 

A20  - Desenvolver parcerias/convênios com o governo federal para compatibilização dos 
sistemas de informações sobre resíduos; 

A21  - Prever legislação que especifique as regras de participação dos municípios e dos geradores 
privados no repasse das informações. 

1.4.3 PROGRAMA 03: Fiscalização Integrada e Regularização da Gestão Resíduos 
Sólidos (PFIRGRS) 

Justificativa 

A fiscalização ambiental é uma atribuição que compete a todos os entes federados, ou seja, 
municípios, estados e União. No contexto do estado de Rondônia, a fiscalização a respeito da 
degradação ambiental decorrente da gestão inadequada de resíduos sólidos pode ser realizada 
por órgãos como o IBAMA, a Vigilância Sanitária, o Ministério Público Federal, o Ministério do 
Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a SEDAM, Batalhão de Polícia Ambiental e as 
Secretarias Municipais de Meio Ambiente (ou equivalentes). 

Embora a poluição e a degradação ambiental por resíduos sólidos possa ser entendida como 
juridicamente proibida desde a publicação da Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981 (Lei nº 

http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/controle-de-residuos
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6.938/1981), foi a partir da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) e, principalmente, da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) que a fiscalização ambiental passou a 
ser mais rigorosa com a questão dos resíduos sólidos.  

Assim sendo, a partir da expiração do prazo para o encerramento dos lixões, em agosto de 2014, 
alguns municípios rondonienses foram alvo de multas ambientais aplicadas pelo Ministério 
Público, em função das condições das áreas de vazadouros de resíduos a céu aberto (lixões). 
Porém, além da fiscalização quanto à destinação final dos resíduos sólidos urbanos, é preciso 
ampliar a fiscalização sobre os geradores privados, principalmente os de médio e pequeno porte, 
uma vez que somadas suas contribuições com a geração de RS, elas certamente se tornam 
significativas.  

Nesse sentido, para que haja uma gestão eficiente e eficaz e que envolva todas as interfaces 
relacionadas aos resíduos sólidos, urge a necessidade de construir uma articulação e integração 
entre os diferentes agentes fiscalizadores. 

As políticas e ações públicas (procedimentos e estrutura operacional) para os resíduos sólidos já 
vêm sendo mobilizadas no estado. Ainda que deficientes, há iniciativas para o gerenciamento 
intermunicipal integrado de resíduos sólidos através de consórcios públicos já instituídos. 
Contudo, a estrutura disponibilizada pela administração pública municipal para a gestão dos 
resíduos é deficitária na maioria dos municípios rondonienses.  

Ademais, é preciso considerar que a relação da população, dos geradores públicos e privados e 
dos gestores públicos com os resíduos sólidos esbarra numa questão cultural no país, cujo 
resultado é justamente a falta de estrutura dos serviços de manejo de resíduos sólidos. Os 
problemas envolvem desde a recuperação dos resíduos e disposição final adequada dos rejeitos 
à falta de percepção e conscientização das pessoas sobre os impactos decorrentes da geração 
dos resíduos sólidos.  

Diante deste cenário, a mera imposição de multas pode acabar onerando ainda mais um 
município que já não dispõe de recursos suficientes ou corretamente gerenciados para a gestão 
de seus resíduos. Além disso, em decorrência da ausência de soluções para disposição final 
adequada, os lixões acabam sendo a única alternativa, em curto prazo, para que os municípios 
possam destinar seus rejeitos. Assim, a discussão deve ser balizada sobre o equacionamento das 
sanções previstas na legislação e da infraestrutura existente nos municípios, visando o ajuste de 
suas práticas. Outro fator que deve ser considerado é a participação social no controle das ações 
de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, conforme assegurado pela Lei nº 12.305/2010. 

Diante do exposto o PFIRGRS deve ser visualizado como um caminho para se analisar, estruturar 
e integrar práticas de fiscalização e orientações para regularização da gestão e gerenciamento 
dos resíduos sólidos.  

Objetivo 

Integrar a fiscalização ambiental quanto à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos e adotar 
procedimentos que possibilitem sua melhoria e regularização. 

Público-alvo 

• Órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, com atribuição legal para 
fiscalização de atividades degradadoras da qualidade ambiental em decorrência da gestão 
de resíduos sólidos e representantes da sociedade civil organizada que atuem na temática 
de resíduos sólidos e/ou meio ambiente; 

• Geradores públicos e privados. 

Prazos 

A fiscalização deve ser encarada como um procedimento contínuo, que transcende a definição 
dos horizontes de tempo do PERS/RO. Assim, os prazos devem ser definidos em função dos 
objetivos específicos e particularidades dos atores envolvidos e das situações das áreas 
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degradadas. Deve-se, no horizonte de curto prazo, intensificar as ações de fiscalização nos 
municípios sobre os geradores privados, e em especial as unidades de saúde públicas e privadas, 
os grandes varejistas, as indústrias de pequeno e médio porte e afins. Quanto aos municípios, 
deve haver fiscalização para assegurar que as medidas para a atenuação dos impactos 
ambientais decorrentes da disposição final de resíduos sólidos estão sendo tomadas.  

1.4.3.1 Projeto 3.1 – De olho nos Resíduos 

1.4.3.1.1 Contextualização 

Esse projeto visa aplicar os princípios previstos no PFIRGRS através da sistematização das ações 
a serem tomadas. O projeto deverá prever a formação de um Comitê Gestor que será o 
responsável por liderar a articulação entre os diferentes atores envolvidos no processo de 
fiscalização, devendo ser assegurado o controle social no processo de fiscalização. Entre os 
temas a serem abordados estarão o rateio de custos de fiscalização, a destinação de valores 
provenientes da aplicação de multas, modelos de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), 
definição de procedimentos para fiscalização ambiental de pequenos e médios geradores, 
controle social, dentre outros.  

É importante que as ações de projeto cubram todas as atividades envolvidas com a geração de 
resíduos sólidos, sendo que a fiscalização deve se estender aos geradores das diferentes 
tipologias de resíduos, tais como, logística reversa, saneamento, industrial etc. Deve incluir ainda 
as empresas que prestam serviços relacionados ao tratamento e destinação final de resíduos e 
rejeitos. Também devem ser alvo de fiscalização o cumprimento dos Planos de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos eventualmente apresentados pelos empreendedores durante seus processos de 
licenciamento ambiental. Nesse caso, cabe observar que a Lei nº 12.305/2010 estabelece quais 
são os geradores passíveis de elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos, porém, 
respeitada a constitucionalidade, estado e Municípios poderão definir outros tipos de geradores 
que terão que apresentar o plano, desde que de maneira suplementar à lei federal. 

1.4.3.1.2 Ações 

A22  - Implantar o comitê coordenador do grupo de fiscalização integrada, com representantes dos 
atores de interesse; 

A23  - Definir cronograma de ações, incluindo o planejamento de custos e equipamentos; 

A24  - Desenvolver procedimento para fiscalização com foco na gestão de resíduos, conforme a 
categoria dos geradores; 

A25  - Prever modelos de referência para celebração de Termos de Ajuste de Conduta (TAC), em 
especial para adequação dos lixões até a implantação dos aterros sanitários. 

1.4.4 PROGRAMA 04: Desenvolvimento Socioambiental para Resíduos Sólidos (PDSRS) 

Justificativa 

O termo desenvolvimento socioambiental é amplo, porém, na conjuntura do PDSRS, diz respeito 
às iniciativas que deverão ser organizadas para trabalhar o contexto humano nas práticas 
preconizadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). 

O PDSRS visa orientar as ações que devem ser capitaneadas no estado de Rondônia para que 
os objetivos do PERS sejam atendidos, considerando aspectos de educação ambiental e 
legislação aplicada. 

As ações de educação ambiental abrangem diferentes segmentos da sociedade, envolvendo 
ainda a mobilização social para participação da sociedade na implantação e na fiscalização do 
PERS. Inclui também as campanhas de comunicação para divulgação das ações do PERS.  

Em termos de legislação aplicada, deve ser constituída uma abordagem legal que irá amparar e 
trazer segurança jurídica para implantação das ações do PERS. 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

                    23 

Diante do exposto, o presente programa se justifica pela completa influência do fator humano 
sobre os resíduos sólidos, sendo, portanto, campo fundamental para que os objetivos do 
PERS/RO possam ser alcançados. 

Objetivo 

Desenvolver e organizar as iniciativas de educação ambiental e legislação aplicada para 
implementação do PERS/RO. 

Público-alvo 

• Sociedade rondoniense; 

• Iniciativa privada; 

• Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do estado de Rondônia e de seus municípios. 

Prazos 

Assim como para os demais programas propostos para o PERS/RO, o PDSRS também extrapola 
o horizonte de 20 de anos, sendo, portanto, um programa de periodicidade contínua. Contudo, a 
estruturação das ações para implantação dos projetos que o compõem devem ser conduzidas a 
curto prazo, para que seus objetivos possam ser alcançados ao longo do desenvolvimento do 
PERS. 

1.4.4.1 Projeto 4.1 – Resíduo Legal 

1.4.4.1.1 Contextualização 

Esse projeto tem como objetivo nortear, sistematizar, avaliar e fiscalizar o desenvolvimento da 
legislação aplicada à gestão de resíduos sólidos no estado de Rondônia.  

A lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) atualmente é o diploma que orienta a 
gestão de resíduos sólidos, cabendo aos estados e municípios instituir diplomas complementares 
e suplementares para aplicação da lei.  

A competência pelos serviços de limpeza urbana é responsabilidade da administração pública 
municipal, cabendo à mesma editar legislações suplementares para a gestão dos resíduos sólidos 
em seu território, desde que tais leis estejam alinhadas com a legislação estadual e federal.  

Ao longo dos estudos para elaboração do Panorama de Resíduos, constatou-se que a maioria 
dos municípios rondonienses não dispõe de legislação acerca dos resíduos sólidos, limitando-se, 
em alguns casos, ao Código de Limpeza Urbana. A ausência desses diplomas legais pode ser um 
reflexo da falta de preocupação do legislador municipal a respeito da temática dos resíduos 
sólidos, mas também pela falta de amparo técnico para elaboração de tais leis 

Nesse sentido, o Projeto Resíduo Legal visa ser uma referência para que os legisladores 
municipais possam nortear a criação de leis para o manejo dos resíduos sólidos em consonância 
com a Política Nacional e Estadual de resíduos sólidos. 

O alicerce desse projeto está na organização de um grupo técnico, formado por agentes do 
Ministério Público, Poder Judiciário, estado e representantes das regiões de Planejamento de 
Resíduos Sólidos em Rondônia, para a formatação de um texto base que possa servir de 
referência para os municípios desenvolverem sua própria legislação acerca dos resíduos sólidos. 
Além disso, no projeto também deverão estar previstas ações para concepção, atualização e 
aplicação da legislação de resíduos sólidos.  

1.4.4.1.2 Ações 

A26  - Criar grupo técnico para desenvolvimento das ações envolvendo a edição, atualização, e 
avaliação da legislação em matéria de resíduos sólidos; 
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A27  - Elaborar texto de referência para orientar a edição da legislação suplementar em matéria de 
resíduos sólidos no estado de Rondônia e em seus municípios; 

A28  - Mediar e editar textos que possam embasar a celebração de Termos de Ajuste de Conduta 
(TAC) entre infratores e o Ministério Público. 

1.4.4.2 Projeto 4.2 - #MeusResíduos 

1.4.4.2.1 Contextualização 

Trata-se de um projeto voltado para os aspectos de comunicação e mobilização social da temática 
de resíduos sólidos. Espera-se sensibilizar a sociedade para o reconhecimento de seu papel na 
implementação e fiscalização dos planos de resíduos sólidos. Para tanto, a agenda da Secretaria 
de Comunicação deverá ter como meta o desenvolvimento periódico de campanhas informando a 
população sobre a responsabilidade compartilhada em resíduos sólidos e os resultados positivos 
alcançados pelos PERS/RO. 

No que compete às prefeituras municipais, espera-se que as mesmas sejam protagonistas no 
processo de divulgação e comunicação das medidas voltadas para a gestão de resíduos. Para 
tanto, deverão mobilizar as diferentes secretarias e autarquias municipais para adequação de 
suas práticas de gestão dos resíduos sólidos. 

1.4.4.2.2 Ações 

A29  - Desenvolver campanha publicitária a respeito da responsabilidade compartilhada de 
resíduos sólidos; 

A30  - Criar canais de comunicação direta com a sociedade organizada para avaliação e melhoria 
das ações desenvolvidas pelo governo estadual a respeito da implementação do PERS/RO; 

A31  - Desenvolver estratégias de propaganda e marketing ambiental para despertar a 
conscientização das pessoas quanto à gestão adequada dos resíduos sólidos; 

A32 - Desenvolver ações de comunicação social para a temática de resíduos sólidos; 

A33  - Desenvolver mecanismos de mobilização social para participação da sociedade no 
desenvolvimento dos planos de resíduos vigentes no estado. 

1.4.4.3 Projeto 4.3 – Mais Educação, Menos Resíduos 

1.4.4.3.1 Contextualização 

Esse projeto terá foco no desenvolvimento de ações de educação ambiental formal e não-formal, 
com o propósito de inserir a problemática da gestão dos resíduos sólidos no cotidiano dos 
cidadãos rondonienses. Deverá ser desenvolvido um projeto de âmbito estadual, que amplie a 
discussão e implemente ações para naturalização da gestão adequada dos resíduos sólidos nas 
escolas públicas. Para tanto, deverá ser fomentada e estimulada a formação continuada dos 
professores, gestores e demais funcionários da rede escolar para as questões envolvendo a 
temática. É importante que as ações estejam voltadas para as oportunidades de não-geração, 
redução e reutilização, para só depois tratar de aspectos relacionados à coleta seletiva e 
reciclagem.  

No âmbito da administração pública estadual e municipal, deverá ser desenvolvido um plano para 
o desenvolvimento da Agenda A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública), ou de projetos 
equivalentes que norteiam a gestão sustentável dos serviços públicos, com foco na gestão dos 
resíduos sólidos. 

Na iniciativa privada, deverá ser obrigatória a realização de programas de educação ambiental 
para funcionários de empresas que são potencialmente geradoras significativas de resíduos 
sólidos, seja pela natureza quantitativa ou qualitativa. 
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1.4.4.3.2 Ações  

A34  - Desenvolver planos de educação ambiental para os diferentes segmentos da sociedade; 

A35  - Criar grupo coordenador e grupos locais (nos municípios) para acompanhamento das ações 
de educação ambiental e implementação da gestão sustentável nos serviços da 
administração pública; 

A36  - Articular junto aos órgãos do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) a inclusão 
dos programas de educação ambiental nos procedimentos de obtenção e renovação de 
licenças e autorizações ambientais; 

A37  - Articular junto às Secretarias Municipais a apresentação de programas de educação 
ambiental para concessão de alvarás para empresas que são potencialmente geradoras 
significativas de resíduos sólidos; 

A38 – Desenvolver ações de educação ambiental integradas com outros segmentos de 
saneamento básico; 

A39  - Monitorar o desenvolvimento das ações de educação ambiental formal no ensino público. 

1.4.5 PROGRAMA 05: Estruturação da Gestão de Resíduos Sólidos (PEGRS) 

Justificativa 

A ausência de estrutura física e técnica é um problema que acomete grande parte dos municípios 
brasileiros. Em Rondônia o cenário não é diferente.  

A estruturação física e técnica para o desenvolvimento da PNRS é ferramenta fundamental para 
que os objetivos do PERS/RO possam ser atingidos. 

O presente programa irá abranger os projetos, planos e ações para fomentar os caminhos a 
serem percorridos para a estruturação do estado de Rondônia e de seus municípios no que 
concerne à gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

Por estrutura, entende-se o arcabouço de ferramentas necessárias para promover o 
desenvolvimento das políticas e ações para a gestão  e gerenciamento dos resíduos sólidos, as 
quais abrangem iniciativas para o desenvolvimento da coleta seletiva; iniciativas para não-
geração, redução, reutilização; tratamento e disposição final de resíduos sólidos; implementação 
da logística reversa; incentivos econômicos para o mercado da reciclagem; repasses 
governamentais para a gestão dos resíduos sólidos urbanos; cobrança dos serviços de coleta de 
resíduos sólidos etc.  

Objetivo 

Desenvolver, organizar e aplicar ferramentas para o desenvolvimento da PNRS no estado de 
Rondônia, em conformidade com os objetivos do PERS/RO. 

Público-alvo 

• Prefeituras municipais; 

• Secretarias estaduais envolvidas direta ou indiretamente com a gestão dos resíduos 
sólidos; 

• Geradores privados obrigados a gerenciar seus resíduos sólidos. 
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Prazos 

Em decorrência da amplitude de ações previstas neste programa, os prazos irão variar conforme a 
natureza dos projetos e planos de ações, abarcando, dessa forma, ações de curto, médio e longo 
prazo, considerando o horizonte de 20 anos do PERS. 

1.4.5.1 Projeto 5.1 – Coleta, Rondônia 

1.4.5.1.1  Contextualização 

Este projeto visa nortear as ações para implementação da coleta seletiva no estado de Rondônia. 
Trata-se, na realidade, da continuidade das ações que foram iniciadas pelo governo do estado 
através dos projetos “Cata Mais, Rondônia” e “Recicla Rondônia”.  

O projeto deve envolver a capacitação dos municípios para implementação da coleta seletiva, 
bem como instituir normas gerais para sua execução. A capacitação dos municípios deverá ser 
realizada em curto prazo, sendo que a implementação das estruturas deverá ser concluída no 
médio prazo. 

Além dos municípios, o programa também deverá prever ações para incentivar a coleta seletiva 
por parte dos geradores privados. 

Vale ressaltar que o PERS/RO deverá acompanhar o andamento das ações dos Programas já 
existentes, além das ações oriundas destes novos Programas, aqui propostos 

 

1.4.5.1.2 Ações 

A40  - Orientar os municípios na implementação das ações para coleta seletiva, com inclusão dos 
catadores; 

A41  - Mediar a formalização de associações/cooperativas de catadores de resíduos sólidos; 

A42   - Sistematizar procedimentos para realização da coleta seletiva em todas as regiões do 
estado, respeitando-se as limitações locais; 

A43   - Desenvolver parcerias com atores de interesse para implantação e melhoria contínua dos 
serviços de coleta seletiva; 

A44  - Elaborar marco regulatório para contratação e pagamentos dos serviços de coleta seletiva 
realizada por associações/cooperativas nos municípios rondonienses;  

A45 – Aquisição de materiais reutilizáveis ou recicláveis nas compras da administração pública do 
estado e dos municípios. 

1.4.5.2 Projeto 5.2 – Incentivo à Compostagem  

1.4.5.2.1 Contextualização 

Este projeto está voltado para o uso da compostagem por parte dos geradores de resíduos 
orgânicos que residem nas áreas rurais, de difícil acesso e para os geradores de resíduos 
provenientes das feiras-livres e dos serviços de poda e capina realizados pela limpeza urbana.  

Assim, ele tem como objetivo capacitar os moradores das áreas rurais e os agentes municipais 
para a produção de composto orgânico proveniente de resíduos orgânicos.  

Deverão ser previstas parcerias com instituições de ensino para a capacitação dos geradores 
acerca dos processos simplificados de compostagem caseira (para os moradores das áreas 
rurais) bem como da compostagem dos resíduos de feiras-livres e de podas e capinas (para 
funcionários das prefeituras). Além disso, é necessária uma boa articulação com os sindicados de 
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trabalhadores rurais e/ou outras instâncias da sociedade civil organizada para viabilizar a 
mobilização e a participação dos atores de interesse nos cursos de capacitação sobre 
compostagem.   

O governo estadual deverá planejar a oferta de uma série de incentivos que proporcionem a 
adesão de produtores agrícolas ao uso do composto orgânico gerado através das práticas de 
compostagem, além de prever, sempre que possível, o seu uso nos serviços públicos que 
envolvam o cultivo de culturas alimentícias ou paisagísticas. 

Uma segunda frente a ser trabalhada no programa diz respeito a compostagem urbana. Dada a 
complexidade que envolve o tema, as ações devem ser norteadas pelo incentivo a compostagem 
comunitária, partindo-se de projetos piloto em escolas públicas, feiras livres, bairros ou 
condomínios em áreas urbanas do estado.   

1.4.5.2.2 Ações 

A46  - Criar grupo técnico estadual para liderar projeto;  

A47  - Criar projeto piloto para implantação do compostagem a partir de resíduos de feira-livres e 
compostagem comunitária em áreas urbanas ; 

A48  - Celebrar convênios com atores de interesse para viabilizar a implementação das 
capacitações sobre compostagem; 

A49  - Criar incentivos para o uso de composto orgânicos nos serviços públicos e pelos produtores 
agrícolas. 

1.4.5.3 Projeto 5.3 - Incentivo Econômico à Gestão de Resíduos Sólidos 

1.4.5.3.1 Contextualização 

Para garantir que as proposições e objetivos do PERS/RO sejam alcançados, além das iniciativas 
do poder público, é preciso que sejam ofertados incentivos financeiros para implantação das 
ações do PERS. Assim, é necessário que aspectos relacionados ao estudo de alternativas 
econômicas e financeiras sejam objeto de constante avaliação e desenvolvimento para garantir a 
efetividade da PNRS em Rondônia. Para tanto, deverá ser criada uma comissão de assuntos 
econômicos para políticas públicas de resíduos sólidos a qual terá como atribuição desenvolver, 
organizar e orientar ações de ordem econômica e financeira para implantação das políticas de 
resíduos sólidos no estado.  

1.4.5.3.2 Ações 

A50  - Criar grupo técnico para assuntos econômicos do PERS/RO; 

A51  - Estudar alternativas de desoneração tributária de produtos originários da recuperação de 
resíduos sólidos; 

A52  - Avaliar alternativas de incentivo fiscal para implantação de empresas recicladoras no 
estado; 

A53  - Avaliar alternativas econômicas e financeiras para estímulo ao mercado de materiais 
recicláveis em Rondônia;  

A54 - Assessorar na criação e regularização do Fundo Estadual de Resíduos Sólidos; 

A55  - Mediar o desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas no âmbito da gestão de resíduos 
sólidos em Rondônia; 
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A56  - Desenvolver mecanismos e procedimentos para implantação da taxa de coleta de RSU nos 
municípios; 

A57  - Fortalecer a cadeia produtiva de recicláveis. 

1.4.5.4 Projeto 5.4 - Gestão dos Resíduos Sólidos Municipais 

1.4.5.4.1 Contextualização 

Esse projeto deverá ser desenvolvido no âmbito de apoio à elaboração dos planos de gestão e 
gerenciamento de resíduos no estado de Rondônia e em seus municípios, bem como na 
organização das informações sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos nos municípios 
rondonienses.  

Para os planos de gestão devem ser considerados o PERS, os Planos Intermunicipais de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS), Planos Municipais de Gestão de Resíduos Sólidos 
(PMGRS), quando existentes, Planos de Gestão de Resíduos de Construção Civil, Planos de 
Gestão de Resíduos Comerciais, Planos de Gestão de Resíduos de Saúde, entre outros. 

No caso da gestão da informação de resíduos, deverá ser desenvolvido um banco de dados que 
será alimentado pelos municípios com o objetivo de sistematizar os dados sobre os resíduos 
sólidos no estado. Estas informações devem incluir as questões de ordem financeira, operacional, 
de gestão e de capacitação que vêm sendo desenvolvidas pelos municípios nos serviços de 
manejo de resíduos sólidos urbanos. 

1.4.5.4.2 Ações 

A58  - Orientar os municípios quanto ao conteúdo mínimo a ser considerado nos planos de gestão 
de resíduos de Resíduos de Construção Civil (RCC), Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e 
outros, quando aplicável; 

A59  - Apoiar os órgãos ambientais municipais no que compete à aprovação de planos de 
gerenciamento de resíduos elaborados pelos geradores públicos e privados; 

A60  - Apoiar na revisão do PERS/RO, dos PIGIRS e dos PMGRS; 

A61  - Criar documento que oriente os municípios quanto à forma de apresentar as informações 
sobre a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. 

1.4.5.5 Projeto 5.5 - Inventário e Diagnóstico da Gestão de Resíduos Sólidos em 
Rondônia 

1.4.5.5.1 Contextualização 

Os estudos conduzidos até o momento para elaboração dos produtos do PERS/RO evidenciaram 
que, para boa parte dos resíduos sólidos gerados no estado, as informações são imprecisas e, 
muitas vezes, inexistentes. Assim, para que o PERS possa ser eficaz, é importante que as 
informações sobre a gestão dos resíduos estejam melhor mapeadas no estado, para que quando 
o Plano for revalidado, a cada quatro anos, todas as possíveis melhorias possam ser incluídas. 
Esta preocupação foi refletida na definição das diretrizes e estratégias para quais a realização dos 
inventários foram contempladas em quase todas as tipologias de resíduos. 

No que concerne aos lixões e às áreas órfãs, deverá ser prevista a organização dos estudos de 
diagnóstico dessas áreas, conforme elas deixem de receber os resíduos sólidos, possibilitando, 
dessa forma, a elaboração dos projetos de recuperação das mesmas. 

Deverá ser organizada a estrutura para realização dos estudos de inventário e diagnóstico, 
identificando os responsáveis e definindo o escopo e os prazos de execução. Quando couber ao 
poder público a responsabilidade pela informação, deve ser prevista a elaboração dos termos de 
referência para contratação dos serviços ou sua execução pelo próprio ente federado. 
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1.4.5.5.2 Ações 

A62  - Organizar o processo para elaboração dos inventários de resíduos de responsabilidade de 
geradores privados e/ou públicos, a saber: 

- Resíduos Industriais; 

- Resíduos de Construção Civil; 

- Resíduos de Saúde; 

- Resíduos de Saneamento; 

- Resíduos de Transporte; 

- Resíduos de Mineração; 

- Resíduos Agrossilvopastoris; 

- Resíduos Comerciais. 

A63 - Organizar processos para elaboração do inventário de resíduos sólidos para áreas que 
abrigam comunidades e povos tradicionais; 

A64  - Organizar a realização dos diagnósticos ambientais dos lixões e áreas de bota-fora, ativas e 
inativas no estado de Rondônia. 

1.4.5.6 Projeto 5.6 - Logística Reversa no Estado de Rondônia 

1.4.5.6.1 Contextualização 

Esse projeto deverá envolver o setor empresarial, o poder público e os consumidores, numa 
proposta de interlocução para viabilização da Logística Reversa (LR) no estado de Rondônia. 
Deverão ser trabalhados aspectos de conscientização dos setores envolvidos, prevendo o 
estabelecimento de acordos setoriais, com base no princípio da responsabilidade compartilhada, 
levando em conta a análise do ciclo de vida dos produtos. Deverão ser priorizados e promovidos 
os produtos que dispõem da cadeia de logística reversa instituída em sua concepção, visando 
reduzir a geração e facilitando o reaproveitamento dos resíduos sólidos, prevendo mecanismos 
para institucionalização da rotulagem ambiental para tais produtos. 

1.4.5.6.2 Ações 

A65  - Desenvolver acordos setoriais para implementação da logística reversa; 

A66  - Inserir as cooperativas/associações de catadores na mediação da logística reversa; 

A67  - Desenvolver selo verde para empresas e produtos que adotem a logística reversa ou 
equivalente em suas atividades; 

A68  - Inserir os resíduos comerciais, quando viável, como parte integrante da logística reversa;  

A69  – Fortalecimento da cadeia produtiva da reciclagem; 
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