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RESUMO 

Atualmente são produzidos mais de 1,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos por ano no 

planeta, de origem domiciliar, hospitalar, industrial, entre outras, sendo que grande parte 

desse volume tem como disposição final vazadouros a céu aberto, corpos d'água, terrenos 

baldios e outros locais não preparados para receber este tipo de material. Devido ao grande 

impacto gerado pelos resíduos sólidos ao meio ambiente e a saúde pública, faz-se necessário o 

desenvolvimento de um plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos que, em 

conjunto com as demais políticas públicas, promova os aspectos sociais, econômicos e 

ambientais dos centros urbanos. Dessa forma, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, marco 

regulatório para o país, foi importante por esclarecer o papel de cada agente no manejo dos 

resíduos sólidos e também por determinar o encerramento dos vazadouros a céu aberto. 

Também estabeleceu a seguinte hierarquia no manejo dos resíduos sólidos: redução dos 

resíduos na origem, reutilização, reciclagem, recuperação energética e disposição final. 

Portanto, serão necessárias mudanças significativas na gestão dos resíduos sólidos nas cidades 

nos próximos anos e este tema poderia ser abordado de forma integrada e articulada com as 

demais políticas públicas, considerando soluções a médio e longo prazo, numa economia 

circular de desenvolvimento sustentável. No cenário europeu, a Suécia, junto com a Noruega, 

Dinamarca, Holanda, Áustria, Alemanha e Suíça, formam um grupo de países que destinam 

menos de 1% dos resíduos para os aterros sanitários. A Suécia foi o país escolhido para 

representar as técnicas empregadas na coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos, 

pois apresenta também taxas altas de reciclagem, compostagem, e recuperação energética. 

Além disso, o gerenciamento integrado de resíduos sólidos está inserido em um programa 

nacional de desenvolvimento sustentável chamado SymbioCity, tornando as cidades suecas 

exemplos de pesquisa com resultados próximos ao 100% na destinação adequada dos 

resíduos. 

Palavras-chave: Gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos. Planejamento Urbano. 

Europa. Suécia. SymbioCity. 
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ABSTRACT 

Currently, more than 1.3 billion tons of solid waste are produced every year around the world 

from households, hospitals, industries, among others. Most of this volume has as final 

destination places like dumps, groundwater, wasteland and other spaces that are not prepared 

to receive such material. Due to the large impact generated by the solid waste on the 

environment and public health, it is necessary to develop an integrated plan for solid waste 

management, which combined with other public policies can promote social, economic and 

environmental aspects of urban centers. Thus, the National Policy of Solid Waste, a regulatory 

milestone in Brazil, was important to clarify the role of each agent in solid waste management 

and also to determinate the definitive closure of dumps. Also, established the following 

hierarchy in solid waste management: waste reduction at source, reuse, recycling, energy 

recovery and then, landfill disposal. Therefore, significant changes in solid waste management 

will be needed in the coming years and this issue should be addressed with other public 

policies through an integrated and coordinated way, considering solutions in medium and long 

term. In Europe, Sweden along with, Denmark, Netherland, Austria, Germany and Switzerland, 

form a group of countries which allocate less than 1% of waste to landfills. Sweden was the 

country chosen to illustrate the engineering techniques in collection and proper disposal of 

solid waste because it has high rates of recycling, composting and energy recovery. 

Furthermore, its integrated solid waste management is part of a national program for 

sustainable development called SymbioCity, turning the Swedish cities research example, 

achieving results close to 100% in proper waste destination. 

Keywords: Municipal solid waste management. Urban planning. Europe. Sweden.  SymbioCity. 
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

För närvarande genereras mer än 1,3 miljarder ton fast avfall i världen årligen från bland 

annat hushåll, sjukhus och industrier. Merparten av detta läggs i soptippar eller 

grundvatten eller hamnar på andra platser som inte är anpassade eller lämpade för att ta 

emot sådant material. På grund av den stora påverkan som fast avfall har på miljö och 

folkhälsa är det nödvändigt att ta fram en genomtänkt plan för avfallshantering, vilken 

tillsammans med andra offentliga riktlinjer kan ge en ökad livskvalitet för medborgarna 

genom att bättre ta hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter i städerna. 

National Policy of Solid Waste, en milstolpe för avfallsregleringen i Brasilien, har därför 

varit viktig för att tydliggöra varje aktörs roll i avfallshanteringen och för att identifiera 

vilka soptippar som behövde avslutas. Följande hierarki fastställdes även för 

avfallshantering: minskat avfall vid källan, återanvändning, materialåtervinning, 

energiåtervinning och sist deponering. För att få till lösningar på medellång och lång sikt 

måste stora förändringar vidtas i avfallshantering i Brasilien under de kommande åren. 

Avfallsfrågan behöver dessutom integreras och samordnas med andra offentliga mål och 

riktlinjer för uthållig samhällsutveckling. I Europa bildar Sverige tillsammans med Norge, 

Danmark, Nederländerna, Österrike, Tyskland och Schweiz en grupp av länder där mindre 

än 1 % av hushålls- och industriavfallet läggs på deponi. I denna studie har Sverige valts ut 

av länderna, på grund av dess höga grad av återvinning, kompostering och 

energiåtervinning, för att illustrera olika metoder som kan användas för att samla in och 

hantera avfall på ett effektivt sätt. Integrerad avfallshantering är dessutom en del av ett 

nationellt program för hållbar utveckling, SymbioCity, som tar tillvara svenska städers 

forskningserfarenher för att åstadkomma lämplig hantering av snart sagt allt hushålls- och 

industriavfall.  

Nyckelord: Kommunal avfallshantering. Stadsplanering. Europa. Sverige. SymbioCity. 
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INTRODUÇÃO 

O impacto do acúmulo de resíduos sólidos somado à produção de gases de efeito estufa, 

chuva ácida e outras formas de poluição constituem hoje um dos assuntos mais debatidos e 

urgentes para serem tratados nas áreas urbanas. A produção de resíduos é consequência das 

atividades humanas e em geral de todos os seres vivos. Porém, o ciclo de vida na natureza não 

acumula resíduos, ele é fechado e contínuo de forma que todo o material degradado num 

processo natural torna-se alimento para outro ser vivo. É a intervenção humana que quebra o 

ciclo natural dos materiais, no momento em que o homem necessita extrair recursos naturais 

para obter novos produtos, satisfazendo suas necessidades. A matéria prima é então extraída 

e processada, mas não pode ser mais assimilada ao ciclo de vida natural sem os devidos 

tratamentos. O desafio é reintroduzir os resíduos, resultante das atividades humanas, para a 

cadeia natural, de maneira que sejam absorvidos pelo meio ambiente, ou seja, transformados 

em novos objetos. Para isso, é necessário, dentre outras coisas, reutilizar e reciclar os 

materiais descartados, evitando sempre que possível a produção de mais resíduos. 

Independentemente do contexto, a gestão dos resíduos sólidos constitui um dos maiores 

desafios das áreas urbanas, responsáveis por abrigar mais da metade da população mundial 

(ONU, 2012). Está entre os problemas mais complexos a serem enfrentados pelos municípios 

e, no entanto, não recebe a devida atenção. A forma como os resíduos são geridos pode ser 

considerada como um indicador de governança de uma cidade. De fato, é possível 

compreender como as pessoas vivem analisando os resíduos que são produzidos e descartados 

(UN-HABITAT, 2010).  

O consumismo desenfreado aliado ao baixo nível de consciência ambiental são fatores que 

agravam a produção e acúmulo de resíduos no meio urbano.  A quantidade de RSU (resíduo 

sólido urbano) produzida anualmente no planeta tem avançado num ritmo superior ao 

crescimento populacional. Atualmente, as cidades geram em torno de 1,3 bilhões de toneladas 

de RSU por ano e estima-se que esse valor chegue a 2,2 bilhões em 2025 (WORLD BANK, 

2012).  

No Brasil, são produzidas 206 mil toneladas de resíduos diariamente. Deste total, cerca de 20 

mil toneladas deixam de ser coletadas. Do que é coletado, 41,3% têm como destino locais 

inadequados, tais como vazadouros a céu aberto e aterros controlados e 58,7% são 

encaminhados para os aterros sanitários (ABRELPE, 2016). Somente 0,4% é destinado para 

compostagem e 2,5% para usinas de triagem de material reciclável (SNIS, 2014). 
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A destinação final dos resíduos sólidos nas cidades brasileiras constitui um problema a ser 

solucionado devido também à falta da prática de um plano de gerenciamento integrado 

contemplando questões ainda não resolvidas, como a coleta seletiva, os tratamentos para os 

resíduos orgânicos através da compostagem ou biodigestão anaeróbica, as estações de 

triagem de resíduos recicláveis, os catadores, a valorização energética e a logística reversa.  

Além disso, a ausência de uma gestão de resíduos sólidos voltada à redução e recuperação fez 

com que as cidades adotassem os aterros sanitários como única forma de tratamento. Como 

agravante, mais de 50% dos municípios destinam seus resíduos para vazadouros a céu aberto 

(SNSA, 2016). Apenas 41% dos municípios entregaram seus Planos Municipais de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMGRS), e poucas diretrizes destes documentos foram 

colocadas em prática (SINIR, 2016a). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305) determina que os municípios e estados, 

através de seus planos de gerenciamento integrado, indiquem as diretrizes que possam ser 

tomadas, de acordo com as características de cada localidade, de maneira a reduzir a 

quantidade de resíduos produzidas na fonte,  universalizar a coleta seletiva e a compostagem e 

desviar ao máximo os resíduos dos aterros sanitários, ou seja, apenas os rejeitos, material que 

não pode ser reciclado ou reutilizado, poderiam ter como destino final esses locais (BRASIL, 

2010). 

De qualquer forma, o sistema escolhido precisa ser economicamente sustentável, garantindo 

que os programas não sejam interrompidos e que o material reciclável e orgânico seja 

destinado para os tratamentos adequados (IPEA, 2013). Para viabilizar esses projetos, o 

governo incentiva a formação de consórcios públicos e parcerias público-privadas (BRASIL, 

2005; BRASIL, 2004). 

O desafio do gerenciamento integrado dos resíduos sólidos é relacionar todas as áreas 

envolvidas, determinando o papel de cada agente e fechando a cadeia de ações. Cada setor é 

responsável por uma parte do ciclo de vida do material pós-consumo. Dessa forma, os resíduos 

podem trabalhar dentro de um ciclo fechado, denominado cradle-to-cradle. Segundo a 

filosofia cradle-to-cradle, o resíduo é visto como alimento e pode ser separado em dois ciclos: 

biológico e tecnológico. Se o material for biodegradável é destinado para o ciclo biológico, cujo 

composto irá fornecer nutrientes para o solo. Já no ciclo tecnológico, o resíduo passa por um 

processo de upcycling, tornando o material reciclado com qualidade igual ou superior ao 

original virgem (MCDONOUGH, BRAUNGART, 2002).  
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Embora novas técnicas de reciclagem estejam surgindo, esse tratamento é visto como paliativo 

para problemas maiores como o consumo excessivo e o desperdício de energia, água e 

recursos naturais. A prioridade é evitar a produção de resíduos e essa preocupação é comum a 

todos os países. A Europa, por exemplo, quer evoluir de uma sociedade que pratica a 

reciclagem para uma que seja desperdício zero (ZERO WASTE EUROPE, 2016). 

A gestão de resíduos sólidos, quando articulada com outras políticas públicas, pode promover 

oportunidades como: redução de custo, geração de renda, economia de recursos naturais, 

água e energia. O conceito sueco de cidades sustentáveis, denominado SymbioCity, tem como 

objetivo relacionar as políticas públicas, solucionando problemas comuns em diferentes 

setores, rumo ao desenvolvimento urbano sustentável (SYMBIOCITY, 2016). 

Portanto, a pesquisa tem como justificativas: 1) compreender quais foram os desafios 

enfrentados pelas cidades europeias estudadas e como estas possuem alta capacidade de 

reciclagem, tratamento de resíduos orgânicos e valorização energética; 2) compreender o 

atual estágio das cidades brasileiras após a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

quais são os principais desafios e como transformar esses desafios em oportunidades.  

A Suécia foi o país europeu escolhido para realizar as visitas de campo e entrevistas por 

diversos motivos, dentre eles: parte da pesquisa foi desenvolvida na Faculdade de Engenharia, 

departamento de Construção e Tecnologia Ambiental (Building and Environmental 

Technology), divisão de Recursos Hídricos (Water Resources) da Universidade de Lund; através 

dessa Universidade foi possível realizar visitas técnicas e entrevistas em empresas 

responsáveis pela gestão dos RSU no país; amplo acesso a documentos, dados, artigos 

científicos e outras publicações sobre o tema e possibilidade de visitar áreas urbanas 

recuperadas através do conceito SymbioCity. 

Segundo os dados da Eurostat (2016), a Suécia pertence ao grupo de países que destina menos 

de 1% dos seus resíduos para aterros sanitários. Através dos estudos de caso apresentados, é 

possível compreender os principais aspectos do gerenciamento de resíduos sólidos europeu, 

que têm como base a legislação, instrumentos econômicos e infraestrutura adequada a cada 

realidade.  

Os resultados dessa tese serão importantes como contribuições aos trabalhos acadêmicos da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, assim como 

para outros programas e universidades brasileiras, com interesse em compreender o que está 

sendo empregado nas cidades europeias em relação à gestão integrada dos RSU e o impacto 
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desta política pública nas áreas urbanas e no meio ambiente. Este material também poderá ser 

consultado pelas prefeituras e subprefeituras como referência de informações úteis para a 

administração pública. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Compreender os principais desafios e oportunidades para a implantação de 

um gerenciamento integrado de resíduos sólidos para as cidades brasileiras considerando a 

associação com as demais políticas públicas. 

Objetivo Específico: Analisar como as cidades europeias estudadas superaram os obstáculos 

para o gerenciamento integrado de resíduos sólidos atingindo altos índices de reciclagem, 

tratamento de resíduos orgânicos e valorização energética e, consequentemente, baixos 

índices de envio de resíduos para aterros sanitários. 

 

OBJETO 

O objeto da pesquisa se concentra nas cidades brasileiras e europeias, como estas estão 

atualmente lidando com a questão dos resíduos sólidos urbanos e quais foram os principais 

desafios e oportunidades encontrados. Para compor o objeto foi necessário visitar alguns dos 

equipamentos instalados nas cidades europeias que têm como objetivo zero de desperdício e 

que estão enviando cada vez menos resíduos para os seus aterros sanitários. Nestes locais, a 

prioridade para os resíduos gerados são os pré-tratamentos: reciclagem, compostagem ou 

biodigestão anaeróbica e recuperação térmica através dos incineradores (waste-to-energy). 

Primeiramente, foram selecionadas algumas cidades que possuem altos índices de reciclagem 

e compostagem segundo os índices publicados pela Eurostat (2016a), depois foram avaliadas 

dentre essas cidades, os equipamentos e diferentes soluções empregadas para o 

gerenciamento integrado de RSU. 
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HIPÓTESE 

Devido à precariedade do sistema de coleta, triagem, tratamento e destino dos resíduos 

sólidos urbanos nas cidades brasileiras fazem-se necessários o desenvolvimento e implantação 

do gerenciamento integrado de RSU, articulado com as demais políticas públicas, que permita 

minimizar os impactos dos resíduos no meio ambiente e trazer benefícios econômicos e 

sociais.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para desenvolver a tese e atingir os objetivos desejados, foram considerados dois tipos de 

análises, uma qualitativa e outra quantitativa. Ambas as análises foram úteis para compor as 

discussões ao longo do trabalho através, principalmente, de entrevistas, visitas técnicas e 

pesquisa bibliográfica. 

Para a análise qualitativa foram considerados estudos de caso na cidade e região 

metropolitana de São Paulo e também tecnologias com altos índices de aproveitamento de 

resíduos na Europa, principalmente na Suécia, onde foi realizado o levantamento de campo. 

Dessa forma, foram realizadas as principais visitas e entrevistas: 

• No Brasil: empresa Envac do Brasil; aterro de Caieiras; técnicas de compostagem e 

reciclagem empregadas; usinas de triagem de materiais recicláveis (centrais de triagem 

mecanizadas da Loga e Ecourbis); indústrias de reciclagem e outros; 

• Na Europa - Suécia: empresa Envac (sistema de coleta pneumática em Mälmo, Estocolmo e 

Gotemburgo); entrevista com a empresa Avfall Sverige, responsável pela gestão de RSU na 

Suécia; visita técnica ao bairro de Hammarby Sjöstad em Estocolmo; visita técnica à cidade 

de Borås, exemplo pioneiro no tratamento e destinação dos RSU; visitas aos equipamentos 

e tecnologias recentes no gerenciamento de resíduos em outras cidades; entrevistas e 

visitas técnicas sobre o programa SymbioCity e outros. 

Para a análise quantitativa foram considerados dados primários coletados nas entrevistas e 

verificados em bibliografia oficial, como artigos científicos, teses, livros e dissertações, de 

forma a mensurar o impacto das técnicas empregadas no gerenciamento dos resíduos em 

relação à cidade e na vida dos munícipes. 
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Após a coleta e análise dos dados primários e secundários, os seguintes procedimentos foram 

considerados para a estruturação das informações: 

• A consolidação dos dados primários através da verificação das informações obtidas nas 

visitas técnicas e entrevistas devido as possíveis variáveis encontradas nas fontes 

primárias;  

• Revisão da bibliografia específica sobre gerenciamento de RSU, visando compreender o 

problema e as técnicas e soluções empregadas nas cidades brasileiras e europeias; 

• Análise da legislação atual e instrumentos econômicos sobre resíduos sólidos utilizados 

pela União Europeia e pelos países estudados; 

• Análise da legislação brasileira sobre RSU, compreendendo os impactos da Política 

Nacional dos RSU nos acordos setoriais dos programas de logística reversa, no 

desenvolvimento dos planos integrados de gerenciamento de RSU municipais e estaduais e 

na infraestrutura construída devido às novas regulamentações; 

• Discussão dos resultados obtidos ao longo do trabalho, refletindo sobre a viabilidade dos 

projetos no Brasil e conclusões finais. 

A pesquisa tem como estrutura os seguintes capítulos: 

Capítulo 1 - Conceituação do problema - este capítulo apresenta uma breve definição de 

gerenciamento integrado de resíduos sólidos, a importância de articular o setor de resíduos 

com as demais políticas públicas e a introdução de outros termos e ferramentas relacionados, 

como: a análise de ciclo de vida, a responsabilidade do produtor e o conceito cradle-to-cradle; 

Capítulo 2 - Gerenciamento de RSU na Europa - o objetivo deste capítulo é compreender os 

principais aspectos do gerenciamento de resíduos na Europa através das regulamentações, 

instrumentos econômicos e infraestrutura utilizada para promover baixos índices de envio de 

resíduos para os aterros sanitários. Como estudos de caso são apresentadas algumas soluções 

empregadas nas cidades suecas; 

Capítulo 3 - Gerenciamento de RSU no Brasil - este capítulo discute os desdobramentos da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos nos seus principais aspectos: o encerramento dos lixões, 

a responsabilidade compartilhada, os acordos setoriais e a logística reversa e a importância e o 

papel dos catadores de material reciclável.  O capítulo também apresenta o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos de São Paulo, como a cidade está buscando solucionar o 

problema e quais metas foram alcançadas no governo atual;  
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Capítulo 4 - Desafios e possibilidades para o gerenciamento integrado de RSU nas cidades 

brasileiras - este capítulo encerra a tese analisando as lições aprendidas sobre o 

gerenciamento europeu e discute a implantação de alguns instrumentos regulatórios e 

econômicos nas cidades brasileiras. Também são discutidos sistemas de coleta, 

armazenamento e infraestrutura utilizadas para promover a separação e destinação adequada 

dos resíduos para o reúso, reciclagem e valorização energética. Na última seção, o conceito 

sueco, SymbioCity, é utilizado para explicar a sinergia existente entre o setor de resíduos 

sólidos e as demais políticas públicas, solucionando problemas comuns entre diversas áreas 

rumo ao desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. 

 

Forma de análise dos resultados 

Os dados primários provenientes da pesquisa em campo qualitativo e quantitativo foram 

apresentados e discutidos durante o trabalho. Primeiramente, foram analisadas as entrevistas 

e visitas técnicas, que compõem a parte qualitativa da pesquisa, através do método de análise 

do conteúdo, atentando-se ao referencial teórico que foram importantes para compreender 

porque o problema ocorre, suas dimensões, as motivações, tendências, variáveis e 

comportamentos. Segundo, foram apresentados os resultados da análise quantitativa 

referente aos estudos de casos pesquisados, que foram importantes para comprovar a 

hipótese levantada, medir o nível de intervenções realizadas e a ser implantadas e produzir 

informações sobre a magnitude do problema. 

Os resultados das análises foram importantes para compreender o conjunto de desafios e 

possibilidades para a implantação de um gerenciamento integrado de resíduos sólidos nas 

cidades brasileiras.  
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Foto do WtE Spittelau – Viena. Fonte: POLZER, 2015. 

Foto do aterro de Caieras – São Paulo. Fonte: POLZER, 2014a 

Foto do Study tour KSRR – Kalmar, Suécia. Fonte: POLZER, 2014c 

Foto da coleta de rejeitos em Lund – Suécia. Fonte: POLZER, 2014c 

Foto da usina de tratamento de RSU de Sobacken, Borås – Suécia. Fonte: POLZER, 2014g 
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GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Este capítulo apresenta as definições sobre o gerenciamento integrado de resíduos sólidos, sua 

importância e as oportunidades para os municípios e regiões consorciadas na redução e 

destinação correta dos resíduos sólidos. Também são discutidos conceitos como, a Análise de 

Ciclo de Vida (ACV) dos produtos e processos e a responsabilidade do produtor. No contexto 

europeu, é realizada uma breve análise de impacto ambiental e econômico entre aterros 

sanitários e incineradores de última geração (waste-to-energy). Finalmente, é apresentado e 

discutido o conceito cradle-to-cradle como alternativa de valorização dos resíduos 

biodegradáveis e recicláveis. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

De acordo com o Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre), gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos é definido como sendo: 

“Um conjunto articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de 

planejamento que uma administração municipal desenvolve (com base em critérios 

sanitários, ambientais e econômicos), para coletar, segregar, tratar e dispor o lixo da 

sua cidade.” (CEMPRE, 2010, p.3). 

O desenvolvimento de um plano de gerenciamento integrado de RSU é fundamental para 

compreender a situação atual dos resíduos na cidade ou região estudada, levantar todas as 

necessidades, indicar as diretrizes e objetivos, estabelecer metas e prazos a serem alcançados 

e formular as estratégias que poderão ser implantadas de acordo com as necessidades de cada 

localidade. 

O gerenciamento precisa ser integrado, pois depende da interdependência entre todas as 

etapas, desde a coleta até o destino final e também em relação as demais políticas públicas. 

Além disso, a responsabilidade pela geração e destinação dos resíduos é compartilhada por 

todos os envolvidos: sociedade, governo e iniciativa privada. 

De acordo com a PNRS, gerenciamento de resíduos sólidos é definido como sendo:  

"Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo 

com o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos" (BRASIL, 2010, art. 
3º). 

A definição de gerenciamento integrado de resíduos sólidos também é esclarecida na PNRS 

como sendo: "conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de 

1 
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forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle 

social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável" (BRASIL, 2010, art. 3º). 

O gerenciamento integrado de RSU tem como atribuição considerar as necessidades de cada 

localidade, verificando a tecnologia disponível para a realização da coleta, transporte, 

tratamento dos resíduos e destinação final. É necessário que todas as fases estejam 

associadas, pois uma depende da outra, por exemplo, se a coleta for mal planejada e 

estruturada poderá encarecer o transporte, e se este for mal dimensionado irá causar 

transtornos e inconvenientes para a população atendida e consequentemente prejudicar as 

fases seguintes de tratamento e destino. Além disso, se o destino for inadequado irá impactar 

seriamente o meio ambiente. Portanto, o modelo a ser desenvolvido irá considerar, dentre 

outros aspectos, a quantidade e o tipo de resíduo produzido, as características 

socioeconômicas e culturais, o grau de urbanização, os padrões de consumo e hábitos daquela 

população (WORLD BANK, 2012).  

O gerenciamento integrado de resíduos sólidos é responsável também por ponderar os 

aspectos sociais incluindo a população que trabalha com o material reciclável, mas que está à 

margem da sociedade, como, por exemplo, os catadores. Além disso, é importante a 

participação de toda a população na correta separação dos resíduos na fonte de forma a 

garantir que estes tenham o destino mais adequado, pois se os resíduos não são triados na 

origem dificilmente serão separados depois de coletados. 

É recomendado que cada município ou região consorciada estipule suas metas a curto, médio 

e longo prazo e leve em consideração que o processo de mudança costuma ser lento e gradual. 

O mais importante é que todos os agentes (governo, sociedade civil e setor privado) estejam 

engajados em garantir que as decisões estabelecidas no plano sejam implantadas, alcançando 

os objetivos estipulados. O maior desafio é a conscientização de todos, pois o sucesso do plano 

de gerenciamento integrado depende da atuação de cada um. 

Em relação à limpeza urbana, a responsabilidade é da prefeitura, que irá coletar, tratar e 

destinar de forma ambientalmente correta os resíduos. Porém, há alguns obstáculos que 

prejudicam todo o sistema, como por exemplo: limitações financeiras (orçamento mal 

planejado, receita inferior aos gastos, taxas e impostos desatualizados, falta de crédito, e 

outros); falta de capacitação técnica de todos os envolvidos na coleta, desde o coletor até o 

gestor responsável; mudança na administração pública descontinuando os planos e projetos e 

ausência de fiscalização e controle ambiental de todo o processo (CEMPRE, 2010). 
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O gerenciamento de resíduos sólidos necessita ser sistêmico procurando por soluções de 

maneira integrada, articulada com as demais políticas públicas, levando-se em conta as 

particularidades culturais, sociais, econômicas, ambientais e políticas de cada localidade. 

 

Figura 1.01 – Fluxograma para o estabelecimento do plano de gerenciamento integrado de RSU. 
Fonte: CUNHA et al, 1999 apud CEMPRE, 2010, p. 24. 
 

Primeiramente as metas poderão ser definidas em curto (dois anos), médio (sete anos) e longo 

prazo (15 anos). Para cada ação poderá ser previsto uma gama de alternativas possíveis com 

relação a todas as variáveis a serem consideradas no plano, como por exemplo: o local do 

aterro, o local das usinas de triagem de resíduos recicláveis, os tipos de coletas, os meios de 

transporte que serão utilizados, etc. Depois de estabelecidas todas as alternativas, estas 

poderão ser selecionadas segundo alguns critérios como, por exemplo: econômicos (custo 

benefício de todo o processo); sociais (índices para medição de fatores como segurança, saúde 

pública, geração de emprego e renda, lazer e outros); ambientais (assegurar que as 

alternativas selecionadas sejam ambientalmente corretas); político-gerencial (otimizar o 

modelo baseando-se na parceria entre o governo (municipal, estadual e federal) e o setor 

privado). O último passo é a montagem dos cenários permitindo uma visão ampla e 

exploratória de todas as possibilidades, analisando o impacto econômico, ambiental e social de 

cada um deles para decidir finalmente o melhor modelo para o local estudado (vide 

fluxograma da figura 1.01) (CEMPRE, 2010). 

O fluxograma da figura 1.02 estabelece as fases de implantação do plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, já com o cenário definido. Cada serviço, considerando desde a coleta até o 

destino final, é avaliado e melhorado de forma contínua. O plano de gerenciamento de 

resíduos não é estático, ele necessita ser revisado periodicamente introduzindo novas 

tecnologias e vencendo novos desafios que irão surgir ao longo do tempo. 
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Figura 1.02 – Fluxograma do gerenciamento integrado de RSU. Fonte: CEMPRE, 2010, p. 25. 

 

Os benefícios do gerenciamento integrado são muitos, como por exemplo:  

Aspectos sociais: garantindo empregos formais e geração de renda para a população que já 

trabalha informalmente e também para a população que virá a trabalhar em toda a rede, 

desde a coleta, transporte, estações de triagem, usinas de compostagem e tratamento 

biológico, até nas indústrias de reciclagem; 

Aspectos ambientais: reduzindo a contaminação e os impactos ambientais com o fechamento 

dos lixões e depósitos irregulares de lixo, e diminuindo as enchentes. O destino dos rejeitos 

seriam os incineradores com geração de energia ou os aterros sanitários que terão sua vida 

prolongada, uma vez que o material reciclável e o orgânico teriam outros destinos;  

Aspectos econômicos: gerando renda através da venda do material reciclável para as 

indústrias e do composto orgânico (adubo). Além de todos os empregos criados também pelo 

ciclo da logística reversa, economia no custo da manutenção e operação dos aterros sanitários 

e outros; 

Aspectos políticos: articulando com as demais políticas públicas, reunindo esforços e atingindo 

melhores resultados para a cidade; 
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Aspectos culturais: respeitando as características e costumes da população local de forma a 

encontrar as soluções que melhor se adequem ao padrão já estabelecido, levando em conta a 

composição dos resíduos e as tecnologias disponíveis e adequadas para a comunidade 

estudada; 

Aspectos espaciais: analisando as características geográficas de forma que as instalações, 

infraestrutura e os equipamentos sejam adequados às condições espaciais em que serão 

inseridos. 

 

1.2 ANÁLISES DE CICLO DE VIDA E A RESPONSABILIDADE DO PRODUTOR 

Segundo a norma ISO 14.040 (2006), a análise de ciclo de vida (ACV) é a compilação e avaliação 

das entradas e saídas de cada fase de um sistema ou produto ao longo do seu ciclo de vida, 

que pode ser desde a aquisição da matéria prima, as fases de manufatura, distribuição, 

transporte, uso, reúso, reciclagem, até a disposição final. As fases dependerão do produto ou 

processo a ser avaliado. 

A ACV é importante para identificar ao longo do processo, ou de um produto, como minimizar 

a quantidade de resíduos sólidos produzidas, emissões de toxinas e efluentes. Dessa forma, é 

uma ferramenta essencial no gerenciamento integrado de RSU, assim como nas indústrias, 

analisando todo o processo, desde a extração da matéria prima até o pós-consumo e descarte. 

Conforme a norma ISO 14.040 (2006), os objetivos principais de um estudo de ACV são: 

identificar oportunidades de melhoria dos aspectos ambientais de um produto ao longo do seu 

ciclo de vida; subsidiar a seleção de indicadores de desempenho ambiental; auxiliar na tomada 

de decisões no governo, nas indústrias em relação ao planejamento estratégico, nas definições 

das prioridades e no desenvolvimento de projetos de produtos e processos; facilitar a 

comparação de produtos, principalmente através da elaboração dos rótulos e declarações 

ambientais. 

As aplicações de um estudo de ACV são muitas, como por exemplo: comparar materiais ou 

produtos; desenvolver e melhorar um produto; comparar processos com o objetivo de 

minimizar os impactos ambientais; verificar os ganhos e perdas ambientais; quantificar a 

contaminação ambiental; fornecer informações para processos de auditoria; fornecer 

informações aos consumidores; marketing e outros. Para que a análise seja legítima é 

necessário que haja transparência nos dados coletados, no escopo, nos métodos empregados 

e na apresentação dos resultados (FERREIRA, 2004). 
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Através da análise do ciclo de vida de um produto é possível identificar qual a fase que 

representa o maior impacto ambiental e como minimizar ou evitar esse impacto. Aplicando a 

análise de ciclo de vida para o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, considerando as 

fases de coleta, triagem, tratamento e disposição final é possível analisar diversos cenários e 

assim avaliar as etapas de maior impacto. Dessa forma, o gestor do município terá ferramentas 

para averiguar e decidir qual o modelo mais adequado a ser seguido. 

 

Figura 1.03 – Fluxograma análise de ciclo de vida. Fonte: ISO 14040, 2006; FERREIRA, 2004. 
 

O fluxograma representado na figura 1.03 resume todas as etapas de uma ACV, considerando 

as quatro etapas e suas subdivisões conforme a norma ISO 14.040 (2006): 

• Objetivos e escopo – Nesta fase é considerado de forma clara qual o objetivo do estudo, 

para quem interessa, qual o escopo será considerado e a unidade funcional, isto é, a 

medida ou o elemento que será utilizado para se comparar dois sistemas ou produtos 

diferentes; 

• Análise de Inventário - Refere-se à coleta dos dados similar a um balanço contábil, com 

todas as entradas e saídas do sistema estudado. Tudo o que entra tem que ser igual ao que 

sai, em termos de massa. Podem ser consideradas no estudo, todas as fases da produção 

de um determinado produto, desde a extração da matéria prima até o descarte pós-

consumo; 

• Análise de Impactos – Para cada item indicado na tabela de inventário é atribuído um peso 

e o item é classificado segundo o seu impacto ao meio ambiente e a saúde humana; 
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• Interpretação – É a última fase, e é a que verifica as anteriores, inclusive se o objetivo e o 

escopo do estudo foram atingidos. Todas as fases são integradas de forma que uma 

dependa da outra, podendo ser corrigidas e modificadas sempre que necessário. 

Pela PNRS a responsabilidade sobre o gerenciamento dos resíduos é compartilhada, cabendo a 

cada agente uma parcela dessa responsabilidade ao longo do ciclo de vida de um determinado 

produto (BRASIL, 2010). Dessa forma, o fabricante e o distribuidor terão que se adequar para 

recolherem seus produtos pós-consumo no sistema conhecido como logística reversa no Brasil 

e EPR (Extended Producer Responsibility) na Europa. Cabe ao munícipe levar o produto até os 

postos de coleta, que irão receber o produto e encaminhá-lo para a indústria. Alguns setores 

mais críticos em São Paulo, por exemplo, já se mobilizaram, como: os medicamentos, que 

podem ser entregues em algumas farmácias1; as pilhas e baterias que também estão 

aumentando a arrecadação e o número de pontos de entrega voluntário na cidade; os pneus 

inservíveis que podem ser entregues em pontos específicos e outros exemplos. 

 

1.3 ACV – ATERRO SANITÁRIO X WASTE-TO-ENERGY (WtE) 

No Brasil, o modelo escolhido como sendo a unidade de destino final de RSU foi o aterro 

sanitário, considerado a solução técnica ambientalmente mais adequada. Em geral, a 

incineração no país não é bem aceita pela população, pois as instalações construídas até a 

década de 1970 não previam o tratamento e neutralização das emissões (DEMAJOROVIC, 

1994). Portanto, os primeiros incineradores instalados no país eram equipamentos que 

envolviam somente a queima e redução do volume dos RSU. 

Na Europa, os aterros sanitários também foram por muitos anos a forma predominante de 

disposição final de resíduos sólidos. Em 1995, cerca de 68% dos resíduos sólidos ainda eram 

enviados para aterros sanitários e em 2008, este número caiu para 40% e continua diminuindo 

ano após ano (EEA, 2011b). Cada vez mais os resíduos estão sendo desviados para a reciclagem 

e compostagem ou incineração. 

Fatores como a demanda por energia e as restrições indicadas nas legislações ambientais 

europeias fizeram com que os incineradores se modernizassem e passassem a tratar ou evitar 

emissões para o ar e para a água. Além disso, a UE afetada pela crise energética da década de 

                                                      
1 Devido à alta concentração de toxinas, os remédios vencidos não podem ser descartados no lixo 
comum (BALBINO; BALBINO, 2016). 
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1970, transformou os antigos incineradores em tecnologias capazes de gerar energia na forma 

de eletricidade e aquecimento (LEMANN, 2008). 

O aumento da produção de RSU na Europa nas últimas décadas também contribuiu para o 

desenvolvimento de outras formas de tratamento de resíduos desviando-os dos aterros 

sanitários. Os chamados pré-tratamentos, como a reciclagem, compostagem, biodigestão 

anaeróbica, MBT (Mechanical-Biological Treatment) e outros são etapas anteriores à 

disposição final ou incineração. Portanto, independente da escolha entre o aterro sanitário e o 

WtE, os resíduos teriam como destino os pré-tratamentos primeiro e consequentemente 

somente os rejeitos teriam como destino final os aterros ou WtEs. Essa premissa segue a 

hierarquia europeia para a gestão de RSU e também a PNRS brasileira (EC, 2008; BRASIL, 

2010). 

Para garantir que a hierarquia na gestão dos RSU seja cumprida, os países europeus utilizam 

diversos instrumentos econômicos e regulamentações que estimulam o reúso e a reciclagem 

ao invés do aterramento e da incineração (EEA, 2009). Além disso, os princípios da precaução, 

evitando a produção de resíduos e também o princípio da responsabilidade do produtor (EPR) 

são mecanismos que visam reduzir a produção de resíduos na origem e ao longo do ciclo de 

vida de um determinado produto (EC, 2014).  

Somado a esses instrumentos, a taxa de aterramento utilizada em grande parte dos países 

europeus é um dos impostos mais altos da gestão dos RSU, desestimulando o envio dos 

resíduos para esses locais. Em alguns países, há também a taxa para incineração enquanto a 

reciclagem não é taxada. Portanto, torna-se econômico o envio do resíduo para a reciclagem 

seguida da incineração. Sendo o aterro sanitário a opção mais onerosa. Além das taxas de 

aterramento, há também a proibição do envio de materiais orgânicos, recicláveis e 

combustíveis para esses locais (EEA, 2009). 

Os modernos incineradores, conhecidos como WtE (Waste-to-energy), são tecnologias que 

visam através da queima controlada dos resíduos produzirem energia, que pode ser convertida 

em eletricidade ou aquecimento, dependendo da necessidade do local. De forma simplificada 

o equipamento emite CO2 e H2O em forma de vapor para o ar, efluentes para a água e produz 

escória e cinzas volantes. Quanto mais adequada ambientalmente a instalação for, menos 

poluentes irá produzir. Pode ser considerada uma das tecnologias mais limpas se comparada a 

outras formas de produção de energia ou mesmo a típicas indústrias (SUNDQVIST, 1999). 
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De acordo com Funk et al. (2013), os incineradores do tipo waste-to-energy são considerados 

também como fonte de energia renovável, pois utilizam resíduos sólidos como combustíveis, 

através do processo de queima gerando energia. O objetivo de uma instalação como essa é de 

reduzir tanto o volume dos resíduos a serem aterrados como também o custo do ciclo de vida 

energético.  

Portanto, não há como desvincular o setor energético do gerenciamento de resíduos sólidos. 

Todas as políticas públicas estão de alguma forma integradas e poderiam ser tratadas de forma 

multidisciplinar. Os resíduos sólidos são recursos que utilizados da maneira correta podem: 

gerar energia na forma de eletricidade, aquecimento ou resfriamento, conforme a 

necessidade; combustível (biogás) para o transporte público, veículos particulares e para os 

caminhões de coleta de resíduos; composto e biofertilizante para agricultura, combate à 

erosão, paisagismo e outros usos. Somado a isso, as práticas como o reúso e a reciclagem 

permitem que os materiais possam voltar ao ciclo econômico reduzindo a necessidade da 

extração de mais recursos naturais. Consequentemente, todos os resíduos podem ser 

aproveitados de alguma maneira, seguindo a hierarquia da gestão de RSU (reúso, reciclagem, 

recuperação energética), ou seja, a última opção para os resíduos são os aterros sanitários. 

O setor dos resíduos sólidos está intimamente relacionado ao setor energético em muitos 

países. A substituição de combustíveis fósseis por resíduos na produção de energia surge como 

uma alternativa de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar o uso de fontes 

de energia renováveis. Outra solução importante para a redução da emissão de gases de efeito 

estufa é a proibição do envio de matéria orgânica para os aterros sanitários.  Alternativa que 

tem sido gradualmente adotada pelos países europeus (FINNVEDEN et al., 2005). 

Comparado com as instalações anteriores à década de 1970, os WtEs hoje são considerados 

uma das instalações mais limpas e modernas, cujos índices de poluição estão abaixo dos níveis 

permitidos pela UE e inferiores se comparado a indústrias em geral. Porém, a instalação de um 

WtE num determinado local dependerá de diversos aspectos como, a produção de resíduos 

sólidos, a demanda por energia e a aceitação da população (FUNK et al., 2013). 

Tanto a incineração (waste-to-energy) quanto à disposição final em aterros sanitários são 

equipamentos complementários ao gerenciamento integrado de resíduos sólidos. O que 

significa que outros sistemas também são importantes e fazem parte da gestão, como a 

reciclagem e os tratamentos biológicos para resíduos orgânicos. De forma que, a partir do 

momento em que o resíduo foi gerado ele precisaria ser separado primeiramente para um dos 
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pré-tratamentos e só após esgotadas todas as possibilidades, poderia ter como destino a 

incineração ou o aterro sanitário. 

Portanto, a incineração (waste-to-energy) não compete com a reciclagem e outros pré-

tratamentos e sim complementa o processo reduzindo o volume dos resíduos a ser aterrado, 

num processo controlado e limpo. É possível observar que os países que possuem altas taxas 

de incineração também possuem altas taxas de reciclagem e compostagem. O desafio é 

aumentar a taxa de reciclagem e compostagem, diminuindo a taxa de incineração e se possível 

reduzir a praticamente a zero os resíduos dispostos em aterros, o que já está ocorrendo em 

países como a Suécia, Suíça, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Bélgica, e Noruega, que possuem 

os menores índices da Europa, com menos de 3% dos resíduos sendo enviados para essas 

unidades (EUROSTAT, 2016a). 

Os aterros sanitários possuem outro agravante que é a necessidade de monitoramento do 

local após o seu encerramento. Durante décadas estes locais continuam emitindo gases e 

efluentes após a conclusão das suas atividades. Os níveis topográficos também precisam ser 

acompanhados de forma a garantir que o terreno esteja completamente estável e não sofra 

nenhum processo de degradação ou erosão. Esgotadas todas as emissões e movimentações do 

solo o aterro sanitário poderá ser utilizado para outra finalidade como parques, reservas ou 

recreação. Devido à quantidade de material reciclável ou tóxico enterrado é necessário 

também avaliar a melhor forma de plantio de arbustos e árvores. 

A redução da emissão de gases de efeito estufa, como metano e o dióxido de carbono, deve 

ser considerada na avaliação do ciclo de vida dos resíduos, buscando indicar no plano 

integrado de gerenciamento de resíduos sólidos as alternativas que menos impactem o meio 

ambiente e que sejam economicamente viáveis (FUNK et al., 2013). 

Com o objetivo de compreender qual tecnologia é mais impactante ao meio ambiente entre a 

disposição final em aterros sanitários e o envio dos resíduos para os WtEs foi considerado o 

estudo de dois cenários, sendo o primeiro cenário o aterro sanitário com uma usina de biogás 

e o WtE com um pequeno aterro para receber as cinzas e a escória que não puderem ser 

aproveitadas para outras finalidades2. 

De acordo com o fluxograma da figura 1.04, é possível observar que a fase de coleta e 

tratamento dos resíduos sólidos é comum para ambos cenários. A diferença está na última 

                                                      
2 A escória produzida nos incineradores pode ser utilizada para pavimentação como agregado não 
estrutural e as cinzas volantes podem ser adicionadas ao concreto como aditivos. 
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fase, de disposição final. A separação dos resíduos na fonte e a sua correta destinação fazem 

com que somente os rejeitos ou o material que não foi separado previamente tenham como 

destino a disposição final. 

 

 

Para o desenvolvimento da comparação entre as duas últimas fases foi considerada a 

ferramenta de análise de ciclo de vida através da compilação de dados e informações 

apresentadas em relatórios ambientais e também em diversos estudos publicados. A ACV tem 

demonstrado ser uma ferramenta importante para analisar os impactos dos sistemas 

considerados no plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, de forma que os 

municípios possam avaliar as melhores soluções de acordo com a situação local. Em paralelo a 

ACV é recomendado realizar estudos relativos à logística e a performance das atividades, assim 

como também, uma análise econômica.  

 

1.3.1 ACV – objetivos e escopo, unidade funcional, limitações do estudo 

O escopo consiste na comparação entre a última fase do gerenciamento integrado de resíduos 

sólidos, identificada como disposição final, seja em aterros sanitários ou em incineradores 

(waste-to-energy). São avaliados dois cenários, o primeiro cenário é composto pelo aterro 

sanitário com usina de biogás para a produção de eletricidade e o segundo cenário é composto 

pelo WtE e o aterro sanitário. No segundo cenário não é possível eliminar o aterro sanitário 

devido à produção de escória e cinzas volantes no WtE. A escória pode ainda ser utilizada em 
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pavimentação e as cinzas volantes podem ser misturadas ao concreto na construção civil. De 

qualquer forma, o uso das cinzas e escória pós-tratamento não influencia os resultados do 

estudo. 

Não foram consideradas no estudo as fases de coleta e tratamento de resíduos. Estas fases por 

serem idênticas em ambos os sistemas podem ser eliminadas do inventário do ciclo de vida. 

Também não foram considerados os processos auxiliares, como tratamento da escória, cinzas 

volantes e tratamento do chorume. O estudo se limita a comparar os dois modelos 

considerando a mesma unidade funcional, de uma tonelada de RSU, sendo composto por 

rejeitos e resíduos não separados na origem. 

As análises de ciclo de vida de um modelo de gerenciamento integrado de resíduos possuem 

suas limitações. Fatores como localização geográfica, clima, tecnologia utilizada, fontes de 

energia, composição gravimétrica dos RSU e outros componentes podem alterar os resultados 

finais. Portanto, a ACV de um sistema como a gestão de RSU deve considerar as características 

da área de forma a obter resultados condizentes com o local de implantação. Dessa forma, os 

estudos de ACV utilizados nessa tese precisam ser adaptados de acordo com cada localidade. 

As categorias de impactos mais importantes consideradas para o gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos são: escassez de recursos naturais, mudanças climáticas, acidificação, 

toxicidade humana, eutrofização e formação de foto-oxidantes (ISO 14.040, 2006). 

 

1.3.2 1o Cenário – Aterro sanitário típico com usina de biogás  

No primeiro cenário os rejeitos e os resíduos sólidos não separados são encaminhados para o 

aterro sanitário, conforme figura 1.05. Os gases produzidos pela degradação da matéria 

orgânica são coletados através de drenos verticais e enviados para a estação de biogás que irá 

transformar os gases em energia e combustível. Os efluentes na forma de chorume também 

são coletados através de drenos horizontais e tratados. Depois que o chorume é tratado, a 

água limpa é liberada para o ambiente e o lodo volta para o aterro sanitário. 
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Figura 1.05 - Fluxograma simplificado de um típico aterro sanitário e seu sistema. Fonte: Adaptado de 
SUNDQVIST, 1999, p.77. 

Segundo Den Boer et al. (2005), o aterro sanitário é uma forma de disposição de resíduos 

considerada inevitável. Observando um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos efetivo 

numa sociedade bem-educada, como a Suécia, por exemplo, com altas taxas de reciclagem e 

compostagem ainda haverá resíduos misturados que não foram separados na fonte e terão 

como destino os incineradores, que por sua vez, produzirão escória e cinzas volantes e que 

terminarão nos aterros sanitários (AVFALL SVERIGE, 2014). A escória produzida pela queima 

contém materiais que são inertes e que não reagiram durante a combustão como porcelanas, 

vidros e rochas. Se esse material não for aproveitado para outro uso ele é destinado para 

servir de cobertura nos aterros sanitários. Da mesma forma ocorre com os materiais perigosos 

que após receberem o pré-tratamento, tem seus resíduos estocados nestes locais. Portanto, o 

desafio é reaproveitar todos os materiais, inclusive a escória e as cinzas volantes dos 

incineradores para que os aterros recebam cada vez menos resíduos. Como as taxas do aterro 

são muito elevadas na Europa, os pré-tratamentos dos resíduos e o aproveitamento dos 

materiais são considerados como prioridade. 

Para os aterros sanitários, a legislação europeia (Landfill Directive) determina que os materiais 

orgânicos sejam encaminhados para tratamentos biológicos como a compostagem e a 

biodigestão anaeróbica. Além disso, a lei requer que os aterros sanitários sejam monitorados 

ao longo da sua vida, mesmo depois de encerrados, pois continuam emitindo gases e 

lixiviados. Como partes dos aterros proibiram o recebimento de matéria orgânica, a produção 

de Gases de efeito estufa (GEE) vem diminuindo ano após ano. Alguns dos países, como, por 

exemplo, a Alemanha, Áustria, Suécia, Dinamarca, Bélgica, Holanda e Luxemburgo já 

conseguiram desviar os resíduos orgânicos dos aterros e atingiram as metas estipuladas para 

2016. A Finlândia e a França estão quase atingindo, mas alguns dos países europeus ainda 

estão bem longe da meta, como, por exemplo, a Itália, a Grécia e Portugal (EUROSTAT, 2013). 
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Outras leis, como a Packaging Directive (EC, 1994), para coleta separada de embalagens e a 

Renewable Energy Directive (EC, 2001), que estabelece metas para a produção e uso de 

energia renovável, também colaboraram com a diminuição do aterramento dos resíduos 

orgânicos. Como os WtEs são considerados produtores de energia renovável, a lei permite que 

estas instalações recebam o material proibido nos aterros sanitários, desde que estes não 

tenham sido separados e, portanto, encaminhados para a reciclagem.  

Como o resíduo orgânico é o responsável pela formação dos GEE nos aterros sanitários, enviar 

esse material para a reciclagem ou incineração reduz o impacto ambiental. Os materiais 

biodegradáveis possuem diferentes períodos de degradação ao serem enterrados nos aterros 

sanitários o que faz com que continuem emitindo metano e dióxido de carbono durante 

décadas. Portanto, proibir o aterramento de matéria orgânica é a primeira ação a ser tomada 

para diminuir o impacto ambiental provocado pelos RSU e consequentemente reduzir a 

produção de GEE (EEA, 2009). 

As emissões calculadas nos aterros sanitários são as chamadas emissões fugitivas. Para o 

cálculo são considerados dados como a temperatura, umidade e outras informações do local. 

A produção de GEE nos aterros ocorre durante três fases distintas. Na primeira fase, os 

resíduos recém enterrados ainda estão numa célula que não foi lacrada, portanto o material 

sofre a ação de bactérias aeróbicas e anaeróbicas, produzindo metano e dióxido de carbono. 

Na segunda fase, chamada de metanogênica, a célula, onde os resíduos foram depositados, 

encontra-se lacrada e ainda é produzida considerável quantidade de metano. Na terceira fase, 

a produção de metano varia de acordo com o tipo de matéria orgânica enterrada por um 

período indeterminado. O desafio é capturar o metano produzido principalmente na segunda 

fase. Para calcular as emissões de GEE é utilizada uma equação que considera a quantidade de 

resíduos orgânicos enterrados por um determinado período (IPCC, 2006).  

Embora as principais emissões de um aterro sanitário constituem-se de metano e dióxido de 

carbono, cerca de 1% dos gases emitidos contém substâncias nocivas, algumas de alto impacto 

ambiental como benzeno, arsênico, mercúrio, cloroetano, cloroeteno, metanol, furano, 

clorometano, sulfato de hidrogênio, tetraclorometano, dissulfeto de carbono e outros (PARKER 

et al., 2002). Portanto, as emissões fugitivas de um aterro sanitário representam um sério risco 

ambiental. Os gases capturados no aterro sanitário encontram-se dissolvidos em água e 

normalmente contém cerca de 50 a 60% de metano, 40 a 50% de dióxido de carbono e outras 

substâncias. Devido à presença do metano, o potencial energético do gás de aterro é entre 18 

a 22 MJ m3. Por isso, as tubulações verticais têm a função de coletar os gases e encaminhá-los 
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para a usina de biogás. Na usina de biogás os gases são queimados e geram eletricidade. O 

potencial energético varia de acordo com a quantidade de metano e com a tecnologia 

empregada (SPOKAS et al., 2005).  De acordo com Bogner and Spokas (1993, p. 377), o total de 

metano gerado em uma determinada célula é representado pela equação 1, que é a soma do 

metano emitido para o meio ambiente, ou seja, as emissões fugitivas, com o oxidado dentro 

das células, com o recuperado para a produção de energia, com as emissões que migraram 

lateralmente nas células e mais o metano estocado dentro das células. Portanto o gás metano 

utilizado para a geração de energia é apenas uma parte que é possível coletar. 

Equação 1:  
CH4 gerado = CH4 fugitivo + CH4 oxidado + CH4 recuperado + CH4 lateral + ∆CH4 estocado 

Para coletar o gás metano de forma eficiente a célula precisa estar encerrada e lacrada. Por 

isso, a eficiência na coleta considera dois fatores, a coleta feita durante a operação e 

encerramento da célula e a coleta feita ao longo do ciclo de vida do aterro (MATTHEWS, 2012). 

Em geral, é considerada a taxa de coleta de 50% do metano produzido na célula durante a 

operação do aterro e 25% após o seu encerramento (KOHLER et al., 2011; AMINI AND 

REINHART, 2011; DEVER et al., 2011). Essa taxa varia de acordo com diversos fatores sendo o 

mais relevante o tipo de cobertura utilizada para encerrar as células (SPOKAS et al., 2005). Por 

isso, é utilizado como cálculo a taxa de recuperação de metano de 50% (IPCC, 2006) e deste 

total coletado a taxa adotada para eficiência energética é de 33% (CIWM, 2003). 

Tabela 1.01 – Tabela de inventário do cenário: aterro sanitário com usina de biogás 

Entradas Saídas 

RSU 1 t 

Volume ocupado 700 m³ Emissões para a água 

Eletricidade (biogás) 300 MJ 
COD 64 g Cobre 0,04 g 
BOD5 16 g Ferro 0,8 g 

Chorume tratado 300 dm3 Fósforo 4 g Chumbo 0,08 g 

Combustível 
- veículos 
utilizados no 
aterramento 

26 
MJ 

Emissões para o ar Nitrito 0,24 g Cádmio 8 mg 
CH4 21 kg Nitrato 8 g Zinco 0,2 g 
CO2 178 kg SO4 400 g Mercúrio 2 mg 
CO 119 g SO2 0,2 g Manganês 0,8 g 

Eletricidade 
7,4 
MJ 

NOx 107 g Cloreto 480 g Crômio 0,8 g 
H2S  - Fluoreto 2,4 g Níquel 0,8 g 
Poeira  - Amônia 6 g Estanho 4 g 

      Arsênico 0,2 g 

Tabela 1.01 – Tabela de inventário de um aterro sanitário típico. Fonte: ARENA et al., 2003, p. 211. 

A tabela 1.01 resume as principais entradas e saídas que compõem o inventário de um típico 

aterro sanitário. Para cada uma tonelada de RSU aterrado são produzidas emissões para a 

água e para o ar.  
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Outro aspecto negativo dos aterros sanitários, além das emissões, é o uso da terra. Ao se 

designar um local para a abertura de um aterro é necessário, dentre diversos requisitos, que 

este não esteja muito próximo aos centros urbanos, mas que ao mesmo tempo seja acessível 

pelos caminhões coletores. As emissões e o impacto ambiental devido ao transporte dos RSU 

das estações de transbordo até o aterro sanitário precisam também ser considerados pelos 

gestores municipais. A norma de aterros sanitários da Cetesb, P4.241 relaciona todas as 

necessidades que devem ser consideradas no projeto de um aterro sanitário e a NBR 13896/97 

identifica todos os requisitos necessários para a localização, operação e manutenção de um 

aterro sanitário (CETESB, s/data; ABNT, 1997).  

 

1.3.3 2° Cenário – Waste-to-energy 

No segundo cenário, assim como no primeiro, chegam ao incinerador os rejeitos e os resíduos 

não separados na origem. De forma simplificada o material é queimado e produz gases e 

vapor; a água é condensada, tratada e retorna ao sistema. Os gases são purificados no sistema 

de limpeza de gases e as emissões ao ar consistem principalmente em dióxido de carbono e 

vapor d’água (figura 1.06). 

 

Figura 1.06 – Fluxograma simplificado de um WtE típico e seu sistema. Fonte: Adaptado de 
SUNDQVIST, 1999, p.34.  

A escória passa ainda por um processo de reciclagem onde são removidos os metais presentes 

e o material inerte pode ser utilizado em pavimentação ou enviado para os aterros sanitários. 
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O primeiro incinerador europeu iniciou suas atividades em 1874, na cidade de Nottingham, na 

Inglaterra, com o objetivo de reduzir o volume de resíduos produzidos durante a revolução 

industrial em uma área densamente habitada. Naquele momento, a incineração tinha a missão 

também de melhorar as condições sanitárias nas cidades. Após o primeiro incinerador, as 

cidades britânicas instalaram mais 50 unidades. Depois foi a vez da Alemanha, que instalou seu 

primeiro incinerador na cidade de Hamburgo em 1896, seguida pela Suíça em 1904, na cidade 

de Zurique (LEMANN, 2008). 

Atualmente, estima-se que existam mais de 2.500 incineradores ao redor do mundo. Grande 

parte deles está alocada na Ásia, com duas mil instalações, seguida da Europa com 448 

unidades, mais 100 unidades distribuídas entre Estados Unidos e Canadá e dez unidades no 

resto do planeta (AVFALL SVERIGE, 2007; ETC/SCP, 2014).  

Os incineradores de última geração se transformaram em instalações modernas que 

recuperam a energia dos resíduos transformando em eletricidade e aquecimento. Além disso, 

as emissões devem seguir os rigorosos níveis estipulados pela União Europeia. Quanto mais 

moderna a instalação, menos emissões são produzidas e mais eficiente é o equipamento em 

relação à produção de energia (SUNDQVIST, 1999).  

Apesar da restrita legislação, a capacidade de incineração na Europa vem aumentando ao 

longo dos anos. Em alguns dos países, os WtEs são tecnologias bem aceitas e incorporadas à 

gestão dos RSU, como é o caso da Alemanha, Suécia, Dinamarca e Suíça. Porém, em outros 

países, os WtEs não são bem aceitos e ainda enfrentam grande resistência da opinião pública, 

que não tem confiança no equipamento em relação aos impactos ambientais e aos riscos à 

saúde pública. Já outros países, o desafio é interligar tecnologias incompatíveis como um novo 

WtE à rede existente de aquecimento baseado em outra forma de geração de energia, como é 

a situação da Finlândia (EEA, 2009). 

Os RSU encaminhados para a incineração são compostos por diferentes materiais, como por 

exemplo, restos de comida, tecidos, papel, plásticos, metais, vidros, fraldas, podas de jardim e 

outros. Cada material possui uma quantidade de DOC (degradable organic carbon) específica 

que junto com a composição química do material irá possibilitar o cálculo das emissões de 

dióxido de carbono produzidas pela incineração, conforme equação 2 (IPCC, 2006).  

Equação 2 (EEA, 2011, p.36): 
kg CO2/ano = kg RSU incinerado · fator de oxidação do carbono no incinerador (0,98) 

· fator de conversão de C para CO2 (3.67) · Σ(fração de resíduosi (em %) · teor de matéria secai · 

teor de carbonoi (g/g peso seco)) 
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Em geral, para cada 1 kg de RSU incinerado são consumidos 5 kg de ar para a combustão e são 

produzidos 5,77 kg de gases, 0,20 kg de escória e 0,03 kg de cinzas volantes. A escória e as 

cinzas são consideradas como material inerte e estéril, livre de microrganismos e patógenos. 

Sendo que as cinzas podem apresentar a seguinte composição: 25 a 30% de sílica (SiO2); 5 a 

10% de cal (CaO); 5 a 10% de óxido de alumínio (Al2O3); 1 a 2% de óxido de chumbo; 1 a 2% de 

óxido de cobre; 0,1 a 0,5% de óxido de cádmium; 2 a 4% de outros óxidos; 3 a 4% de gesso 

(CaSO4); 3 a 4% de sódio (NaCl) e 0,1 a 0,5% de fluoreto de cálcio (CaF2). Grande parte dos 

gases são constituídos de dióxido de carbono e vapor d’água. Os gases tóxicos, como HCl, SOx, 

NOx e outros são neutralizados pelo sistema de limpeza de gases. Além disso, cada substância 

presente nos RSU possui um valor calorífico diferente que é possível ser calculado através da 

equação 3, sendo: C= Carbono; H= Hidrogênio; S= Enxofre; N=Nitrogênio; O= Oxigênio; W= 

Água (LEMANN, 2008, p.161). Os incineradores mais modernos são capazes de remover 90% 

das emissões de NOx e 99% dos metais pesados e gases ácidos (MCDOUGALL et al., 2004).  

Equação 3: 
Hu = 34.8 × C + 93.9 × H + 10.5 × S + 6.3 × N – 10.8 × O – 2.5 × W (MJ/kg) 

 

Tabela 1.02 – Tabela de inventário do cenário: Waste-to-energy 

Entradas Saídas 
RSU 1 t Emissões para o ar (gás limpo) Metais pesados 2 g 

Entradas auxiliares CO2 953 kg Resíduos 

Ar (com umidade) 5.600 kg H2O 301 kg Filtro de poeira 90 kg 

Água 158 kg O2 560 kg Cinzas 170 kg 

Cinzas volantes 17,2 kg N2 4.765 kg Produtos 

Cal (CaO) 25 kg NOx 1.965 g Eletricidade 2.420 MJ 

Silicato de sódio (30%) 1,5 kg SO2 197 g Aquecimento - 

Carbono ativado 2,5 kg HCl 98 g 

Cal hidratada (Ca(OH2)) 3,2 kg Poeira 49 g 

Cimento 13,5 kg TOC 2 g 

Uréia  3 kg CO 98 g 

Entradas auxiliares de energia PCDD/F 0,001 mg 

Gás natural 36 MJ Hg 0,66 g 

Eletricidade - Cd 0,66 g 

Tabela 1.02 – Tabela de inventário WtE típico. Fonte: ARENA, et al., 2003, p.214. 

A tabela 1.02 resume as principais entradas e saídas do sistema. Em relação às emissões os 

valores encontram-se abaixo do estipulado pela União Europeia. A produção de eletricidade e 

aquecimento pode variar de acordo com a instalação e com as necessidades locais. Em alguns 

países como a Suécia, Dinamarca e Noruega a demanda por aquecimento é maior que a 
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eletricidade, por isso as instalações nestes locais produzem cerca de 70% de aquecimento e 

30% de eletricidade (SYSAV, 2013b). Em outras regiões em que não há necessidade de 

aquecimento o incinerador poderá fornecer apenas eletricidade. 

 

1.3.4 Análise dos cenários – Impactos ambientais 

Os estudos de ACV, comparando aterros sanitários e WtEs, constataram que o WtE é menos 

impactante que um típico aterro sanitário com coleta de gás metano e lixiviados. Cleary (2009) 

compilou uma série de estudos publicados sobre ACV na área de gerenciamento de resíduos 

sólidos e concluiu que as soluções que oferecem menos danos ao meio ambiente, obedecem à 

hierarquia na gestão dos RSU, considerando os tratamentos de reciclagem e compostagem 

menos impactantes que os WtEs e por último, como sendo o mais nocivo, a disposição final 

dos resíduos sólidos em aterros sanitários.  

Tabela 1.03 – Aspectos ambientais – Aterro Sanitário e Waste-to-energy 

Unid = 1 t de RSU Aterro sanitário Waste-to-Energy Referências 

Aquecimento global 

(kg CO2eq) 

(+) Alta produção de GEE 

(40-50% CO2 + 50-60% CH4)  

746.4556 kg CO2eq 

(-) Emissões de CO2 

424.4022 kg CO2eq 

SPOKAS et al., 

2005 

ZAMAN, 2010 

Eutrofização (kg PO4eq) 
(+) Emissões de amônia e 

Nox 

(-) O sistema de tratamento 

de gases neutraliza os gases 

tóxicos (HCl, SOx, NOx, etc) 

ERIKSSON et 

al., 2005; 

LEMANN, 2008 

Criação fotoquímica 

de ozônio (kgC2H4) 

(+) Emissões de NMVOC 

0.116526 kgC2H4 

(-) Emissões de NOx e CO 

-0.00778 kg C2H4 

HELLWEG et 

al., 2003 

ZAMAN, 2010 

Demanda por área (+) Alta demanda por área 

(-) Reduz o volume de 

resíduo a ser aterrado; 1 t 

de RSU = 200 kg de escória + 

30 kg de cinzas 

LEMANN, 2008 

Produção de lixiviados 
(+) Contaminação do lençol 

freático e do solo 

(-) Não há emissão de 

lixiviados 
ZAMAN, 2010 

Legenda:(+) Mais impactante;(-) Menos impactante 

Tabela 1.03 – Principais aspectos ambientais – aterro sanitário e WtE. Fonte:  POLZER, 2015. 

A tabela 1.03 resume os principais aspectos ambientais comparando os dois cenários. Em 

relação à emissão de GEE, o aterro sanitário é o mais impactante principalmente devido à 

produção de metano, considerado 21 vezes mais poluente que o dióxido de carbono 

(LELIEVELD et al., 1998). Além disso, não é possível recuperar 100% do biogás produzido nas 

células de resíduos. As emissões fugitivas constituem a principal fonte de poluentes nestes 
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locais. Para minimizar o risco, os aterros sanitários mais modernos estão utilizando coberturas 

mais eficazes, dificultando a saída dos gases de dentro das células já lacradas.  

De acordo com Psomopoulos et al. (2009), o gerenciamento integrado de resíduos sólidos 

constitui-se na cooperação entre a incineração através do modelo waste-to-energy e os pré-

tratamentos como a reciclagem e a compostagem.   

Segundo Finnveden et al. (2005), a utilização de resíduos sólidos no lugar de carvão e o óleo 

utilizado como combustíveis para a produção de energia representam uma redução na 

emissão dos gases de efeito estufa. 

 

Gráfico 1.01 – Emissões de gases de efeito estufa dos resíduos sólidos nos países do grupo EU-27, 
incluindo a Noruega e Suíça (milhões tons CO2 equivalentes). Fonte: ETC/SCP, 2011, p.62. 

 

Em relação às emissões de gases de efeito estufa, o setor de resíduos sólidos, considerando o 

grupo de países europeus EU-27, contribui com cerca de 3% do total das emissões. Através das 

reduções das emissões de metano nos aterros sanitários desde 1990, foi possível reduzir 31% 

da contribuição do setor. O gráfico 1.01 apresenta tanto os resultados das emissões 

produzidas quanto das evitadas pelo setor de resíduos sólidos. A parte inferior do gráfico 

demonstra as emissões que foram evitadas em cada tipo de tratamento de resíduos, 

calculadas através de estudos de ACV. A parte superior do gráfico indica as emissões diretas 

produzidas.  Algumas ações surgem como prioritárias no objetivo de evitar a produção de GEE, 
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como por exemplo: através da reciclagem é possível substituir o uso de materiais virgens e 

ainda poupar energia; o WtE pode substituir o uso de combustíveis fósseis e o aterro sanitário 

com recuperação de gás metano, produzindo eletricidade, também contribui na diminuição 

das emissões (EEA, 2011b). 

As emissões de GEE na Europa em relação às atividades do setor de RSU estão divididas da 

seguinte forma: 95% das emissões ocorrem nos aterros sanitários; 3% são produzidos pelos 

incineradores sem geração de energia e o restante para as demais atividades. Os WtEs não 

entram no cálculo, pois as suas emissões são computadas no setor energético (EUROSTAT, 

2014) 

 

1.3.5 Avaliação econômica 

O aterro sanitário na Europa tem sido considerado como a opção economicamente mais 

onerosa, comparado ao WtE, devido às altas taxas, proibições no aterramento de orgânicos, 

recicláveis e materiais combustíveis e custos inerentes a sua operação e manutenção. Somado 

a isso, ao deixar de receber matéria biodegradável o aterro sanitário não emite mais o biogás, 

e, portanto, não produz mais energia. 

Consequentemente, os aterros sanitários europeus estão se tornando locais de estoque de 

material temporário. Os materiais que chegam nestes locais são aqueles que não podem ser 

incinerados ou reciclados. Dessa forma esses locais recebem materiais inertes, ou perigosos ou 

ainda aqueles que não possuem tecnologia disponível para serem reciclados ou reutilizados.  

Em relação ao princípio do EPR, os produtores são obrigados a reduzir tanto a produção de 

resíduos ao longo do ciclo de vida do produto como são responsáveis por coletar e tratar o seu 

produto pós-consumo. O que significa que esse material também é desviado dos aterros 

sanitários. Além disso, os produtores têm a incumbência em buscar utilizar materiais que 

facilitem o processo de triagem, coleta e reciclagem, permitindo que esses materiais sejam 

recuperados e recebam os devidos tratamentos. 

A tabela 1.04 resume os principais aspectos econômicos e as regulamentações específicas que 

desincentivam o envio de RSU para os aterros sanitários na Europa. Dessa forma, o aterro 

sanitário nos países europeus tem se tornado a última opção de envio dos resíduos. 

 



43 
 

Tabela 1.04 – Aspectos econômicos – Aterro sanitário e waste-to-energy 

Unid. = 1 t de RSU Aterro sanitário Waste-to-Energy Referências 

Geração de energia 217.3 kWh/t 550 kWh/t 
SPOKAS et al., 2005; 
KAPLAN et al., 2009 

Produção de 
eletricidade 

41-84 kWh/ 1 tde RSU 
470-930 kWh/ 1 t de 
RSU 

KAPLAN et al., 2009 

Proximidade dos 
centros urbanos 

Deve ser considerada a 
distância e a disponibilidade 
de área 

Pode ser construído 
nos centros urbanos 

KLEIS; DALAGER, 
2004 

Landfill Directive  

Materiais combustíveis e 
orgânicos devem ser 
desviados dos aterros 
sanitários 

Recebem resíduos 
misturados e rejeitos 

EC, 1999 

Taxa de aterramento Altas taxas de aterramento; 
Incentivos para diminuir o 
aterramento 

Incentiva a 
recuperação 
energética 

EEA, 2009 EPR 

Pay-as-you-throw 

Renewable Energy 
Directive 

O material orgânico deve ser 
desviado dos aterros 
sanitários 

Considerado uma 
fonte de energia 
renovável 

EC, 2001 

Tempo de operação 
Exige monitoramento por 
décadas após seu 
encerramento 

Não é necessário 
monitoramento 

- 

Custos da operação 
Mais oneroso devido aos 
instrumentos econômicos e 
políticos 

A opção 
economicamente 
mais competitiva; 
produção de energia 

ERIKSSON et al., 
2005 

Tabela 1.04 – Principais aspectos econômicos – Aterro sanitário e WtE. Fonte: POLZER, 2015. 

Segundo Den Boer et al. (2005), há diversos critérios e indicadores a serem estabelecidos que 

irão compor as formas de avaliação econômica de um sistema de gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos. Alguns exemplos de critério são: os custos pagos pelo município e pelo 

cidadão, qualidade e forma da coleta, se há incentivo e subsídios na redução de resíduos e 

outros.  Os indicadores irão expressar quantitativamente os critérios utilizados e servem para 

mensurar se os padrões estabelecidos estão sendo atingidos. 

Tabela 1.05 – Avaliação econômica do custo do gerenciamento de RSU 

Critério Possíveis indicadores 

Equidade Encargos [€] per capita / renda média 

Redução quantidade de resíduos Toneladas/ano 

Qualidade do serviço Frequência da coleta 

Custo do cidadão 
Custo atual [€] per HH ou per capita; ou custo atual [€] por 
tonelada; ou encargos municipais por tonelada 

Custo do Município € por tonelada 

Tabela 1.05 – Critérios e indicadores para a avaliação econômica do custo de todo o gerenciamento 
integrado de resíduos sólidos. Fonte: DEN BOER et al., 2005, p.47. 
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A avaliação econômica de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos irá conter todas 

as fases, desde a estocagem dos resíduos na origem, a sua coleta, pré-tratamentos e 

disposição final dos rejeitos em incineradores ou aterros sanitários. O ponto chave é a 

distinção entre os custos incorridos pela entrega dos serviços pela municipalidade e a receita 

gerada pela comercialização dos materiais e a produção de energia nos incineradores. Essa 

separação entre as possibilidades de redução de custo e aumento de receitas permite que os 

municípios procurem ser mais eficientes antes de partirem para o aumento de impostos. 

Pensando na eficiência do sistema é comum a separação das fases em subsistemas, de forma 

que cada subsistema possa ser avaliado individualmente, com suas características, forma de 

operação e performance. Dessa maneira será possível avaliar o impacto de um subsistema 

sobre o outro tornando o processo cada vez mais efetivo e viavelmente econômico (DEN BOER 

et al., 2005). 

 

1.4 CONCEITO CRADLE-TO-CRADLE 

As indústrias trabalham num ciclo linear, denominado cradle-to-grave ou do berço ao túmulo. 

Conforme fluxograma da figura 1.07, os recursos são extraídos, o produto é desenhado, depois 

produzido, distribuído, consumido e descartado após seu uso. Esse é o ciclo da maioria dos 

produtos e apresenta ainda grandes desafios a serem superados de forma a reduzir ou até 

eliminar os impactos causados ao meio ambiente.  

 

Figura 1.07 – Ciclo de vida linear cradle-to-grave (do berço ao túmulo). Fonte: POLZER, 2014. 

 

O termo cradle-to-cradle, ou do berço ao berço, busca conceituar o ciclo de um determinado 

produto ou processo de maneira não linear, mas que a matéria possa retornar ao início do 

processo, de forma cíclica, como já ocorre na natureza. Não há formação de resíduos, tudo é 

aproveitado e reintegrado ao ciclo natural. Observando a natureza busca-se atingir também no 

processo industrial um sistema cíclico e não linear, ou seja, sem perdas.  

Nesse modelo, tem início a plataforma C2C (Cradle-to-Cradle), cujo objetivo principal é 

aumentar a qualidade dos produtos gerando impactos positivos (OTT et. al., 2014). As 

metodologias convencionais de sustentabilidade se baseiam em indicadores de ecoeficiência 

(BOOTH et al., 2012), focando na redução dos impactos ambientais, porém, a filosofia C2C visa 

Recursos Desenho Produção Distribuição Consumo Fim da vida
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integrar todos os indicadores e criar justamente esses impactos positivos, trazendo benefícios 

à sociedade e ao meio ambiente (MCDONOUGH; BRAUNGART, 1998; MCDONOUGH et al., 

2003). 

Para criar impactos positivos, a filosofia C2C se baseia em três princípios: “Resíduos é igual 

alimento”, os produtos e materiais devem ser concebidos como recurso para os ciclos 

biológicos e tecnológicos pós-consumo; uso e geração de energia a partir do sol e outras 

fontes renováveis e promoção da diversidade cultural, social, ambiental e conceitual 

(MCDONOUGH, BRAUNGART, 2002). 

No primeiro, os materiais biodegradáveis como restos de alimento, por exemplo, poderiam ser 

decompostos e fornecer nutrientes ao solo. Os recursos naturais extraídos para a fabricação 

de um determinado produto, após toda a energia desprendida na sua produção, poderiam ser 

reaproveitados novamente e serem reiterados ao ciclo econômico. Importante notar que de 

fato o que é verdadeiramente consumido, é uma pequena parte de todo o produto que é 

desenhado para ser descartado imediatamente após o consumo. Esse sistema representa o 

processo linear, no qual toda a indústria é baseada. De acordo com McDonough e Braungart 

(2002), cerca de 90% dos materiais extraídos para a fabricação de produtos nos Estados Unidos 

são descartados imediatamente após o seu uso. Isso, sem contar que muitos produtos são 

programados para durarem um certo período de tempo, a chamada obsolescência 

programada, que faz com que seja inviável ao consumidor consertar ou manter um modelo 

antigo de um aparelho, forçando-o a comprar um novo para substituir o anterior. 

O segundo princípio tem como premissa estimular a criação de energia autossustentável, ou 

seja, ao invés de consumir energia, os edifícios, por exemplo, poderiam se transformar em 

geradores utilizando as fontes de energia renovável disponíveis no local, como, a solar, a 

geotermia, a eólica e outras (ANKRAH et al., 2015).  

O terceiro princípio tem como objetivo promover a diversidade. O desenho do produto 

poderia imitar os ciclos naturais, tomando como referência a complexidade dos organismos 

vivos e a sua relação com o ambiente em que estão inseridos (MCDONOUGH, BRAUNGART, 

2002). Segundo Ankrah et al. (2015), são exemplos de biodiversidade, aqueles projetos 

urbanos que promovam a integração entre os edifícios, o uso misto e as áreas verdes, 

promovendo o bem-estar dos usuários e aumentando a qualidade estética e espacial. Em 

relação à diversidade conceitual, um exemplo seriam projetos que pudessem ser flexíveis e se 

adaptar a diferentes finalidades e usos. 
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A cadeia industrial é desenhada para obter lucro e crescimento econômico e grande parte dos 

seus métodos leva a escassez dos recursos naturais. É necessário repensar todo o sistema, pois 

o impacto é certo e acarretará em consequências negativas para a humanidade. Um exemplo 

disso, citado por McDonough e Braungart (2002), explica que apesar do estoque de comida ter 

aumentado consideravelmente e muitas crianças estão sendo bem alimentadas outras ainda 

vão para suas camas com fome, mas pior que isso é que as crianças alimentadas de alguma 

maneira estão sendo expostas a substâncias que causam mutação genética, câncer e outras 

complicações devido à contaminação ao longo de todo o processo industrial. Dessa forma, é 

questionada pelos autores a maneira como se solucionou o problema da falta de alimentos 

impactando o ecossistema e a saúde pública. 

Analisando os impactos da revolução industrial e fazendo uma retrospectiva dos aspectos 

negativos é possível listar, de acordo com McDonough e Braungart (2002, p. 18), as seguintes 

características desse sistema no século XIX: 

• Liberação de bilhões de toxinas no ar, no solo e na água todos os anos; 

• Produção de materiais tão perigosos que necessitam de vigilância constante das próximas 

gerações; 

• Produção de grande quantidade de resíduos; 

• Aterramento de materiais valiosos ao redor do planeta em locais onde nunca mais serão 

resgatados; 

• Necessidade de milhares de regulamentações complexas, não para manter a população e 

o ecossistema a salvo, mas para que não sejam contaminados tão rapidamente; 

• Aumento da produtividade e diminuição dos postos de trabalho; 

• Prosperidade através da extração de recursos naturais e desmatamento e depois 

enterramento e queima desses materiais na fase de descarte e 

• Destruição da diversidade das espécies e da cultura. 

As consequências da Revolução Industrial não foram intencionais, mas sim fruto de um 

processo que não havia sido planejado e pensado em todos os seus níveis. Hoje já é possível 

observar uma mudança gradual nesse pensamento, pois os agentes, desenvolvedores, 

pesquisadores e fabricantes, estão preocupados em resolver os problemas causados ao meio 

ambiente e ainda obter vantagens procurando oportunidades na recuperação e no 

desenvolvimento sustentável. Embora as formas de produção estejam caminhando para um 

novo modelo, grande parte do sistema industrial ainda trabalha de forma linear, focado na 

fabricação do produto, que este chegue rapidamente ao consumidor e que seja econômico, 

deixando de lado uma série de questões. É claro que há aspectos positivos também trazidos 
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pela Revolução Industrial como o aumento da qualidade e expectativa de vida e também o 

aumento da produção na agricultura e na indústria de forma a atender o rápido crescimento 

populacional (MCDONOUGH, BRAUNGART, 2002). 

O livro “Cradle-to-cradle: remaking the way we make things” escrito por William MacDonough 

(arquiteto) e Michael Braungart (químico) é um manifesto que tem como objetivo transformar 

a indústria através de um desenho ecologicamente correto, gerando ao invés de resíduos, 

valor econômico, ecológico e social através dos seus produtos. Segundo os autores, reinventar 

a indústria está ao alcance da humanidade e isso dá esperança a todos de um futuro que seja 

ao mesmo tempo próspero e sustentável.  

O sistema atual de reciclagem é considerado como downcycling, isto é, alguns materiais ao 

serem reciclados perdem as características originais e passam a apresentar um desempenho 

inferior à matéria virgem. Notadamente isso acontece com os plásticos e papéis, uma vez que 

o material não é fabricado com a intenção de voltar a ser o que era originalmente e acaba 

retornando como um material de segunda linha. A não ser que o material seja 

intencionalmente preparado para voltar a ser o que era antes ou até melhor, num processo de 

upcycling. Neste caso, a reciclagem seria mais uma fase do ciclo de vida do produto ou 

material e não um processo paliativo no fim da sua vida. A reciclagem na verdade é um 

atenuante para um problema muito maior que é o consumo excessivo. A solução, segundo 

Mcdonough e Braungart (2002), não é reciclar mais e sim produzir e consumir menos. 

O consumo excessivo é claramente identificado como um dos principais aspectos a serem 

considerados na redução dos resíduos na fonte. Primeiro passo a ser explorado no 

gerenciamento dos resíduos sólidos, pois evita-se a geração de mais resíduos permitindo não 

só a economia para os fabricantes, mas também impede a extração de mais recursos naturais. 

É essencial que se busque formas de não gerar mais resíduos, desde a substituição de itens 

descartáveis por permanentes, mudanças nos hábitos e consciência ambiental de toda a 

sociedade.  

Além disso, há muito desperdício, sobretudo de alimentos, seja através do consumo excessivo, 

como também dos atuais sistemas de produção, armazenagem, distribuição e comercialização. 

A sociedade é exposta constantemente a diversas mídias que incentivam ao aumento do 

consumo. Estudos comprovam que é intensa a exposição diária de um cidadão, em média um 

usuário típico de internet é exposto a cerca de 1.800 anúncios por mês (COMSCORE, 2013). 
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Em paralelo ao combate ao consumo, surgem oportunidades de redução na geração de 

resíduos durante a industrialização, através de novos conceitos de projeto e produção de 

produtos e embalagens. O desenho da embalagem e do produto são elementos essenciais na 

prevenção e redução de resíduos. Quanto mais simples e mais otimizadas as embalagens 

forem, menos resíduos serão produzidos. Além disso, o processo de triagem e reciclagem é 

mais eficaz quando o material a ser reciclado não está misturado a outro ou não depende do 

consumidor para separá-lo. Atualmente, há no mercado vários exemplos de produtos cuja 

embalagem representa a mistura de vários materiais, isso não só dificulta todo o processo de 

reciclagem como também cria uma etapa a mais na triagem realizada nas cooperativas. 

Outra possibilidade seria se a embalagem fosse biodegradável, portanto ela poderia ser 

encaminhada para compostagem ou outro tratamento biológico. Pesquisas em andamento 

comprovam que é possível fabricar embalagens a partir de fibras vegetais, como, por exemplo, 

o bagaço da cana de açúcar, que poderiam substituir as caixas de papel ou outro material, 

como o plástico e o alumínio (ROOTS BIOPACK, 2016). Ou ainda, a substituição das embalagens 

de plástico comum pelo biodegradável.  

A otimização das embalagens pode ir de encontro dos programas de logística reversa em 

andamento no Brasil. Os fabricantes ao reduzirem suas embalagens consumirão menos 

recursos naturais durante o processo de fabricação e, consequentemente, facilitarão o 

processo de coleta e tratamento pós-consumo. 

A filosofia C2C também visa atender as necessidades levantadas pela PNRS (BRASIL, 2010), que 

é o encerramento dos vazadouros a céu aberto e o incentivo à reciclagem e compostagem. 

Portanto, encontrar novas formas de produção irá promover o uso sustentável dos recursos 

naturais, a criação de novos mercados, o fortalecimento dos programas de logística reversa e 

novas formas de tratamento de recursos (ao invés de resíduos), através da reciclagem 

(upcycling) e compostagem. 
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Fotos de cima para baixo, da esquerda para a direita: 

Foto de Malmö – Suécia. Fonte: POLZER, 2014c. 

Foto da usina de tratamento de RSU de Sobacken, Borås – Suécia. Fonte: POLZER, 2014g 

Foto do WtE em Malmö – Suécia. Fonte: POLZER, 2014f 

Foto da coleta em Hammarby Sjöstad - Suécia. Fonte: POLZER, 2014d 

Foto dos coletores subterrâneos do bairro Klostergården de Lund – Suécia. Fonte: POLZER, 2014c 
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GERENCIAMENTO DE RSU NA EUROPA 

O capítulo dois tem como objetivo compreender o gerenciamento dos resíduos sólidos 

urbanos na Europa através dos seguintes aspectos: instrumentos regulatórios e econômicos, 

tecnologia e infraestrutura utilizada e a importância da consciência ambiental e da 

participação popular. Os aspectos desse processo são analisados em toda a cadeia, desde a 

coleta até a disposição final. Em relação à Suécia, são apresentados estudos mais detalhados 

do fluxo de resíduos em alguns municípios, os mecanismos utilizados para promover o reúso e 

a reciclagem, a legislação e os instrumentos econômicos empregados. A Suécia foi o país 

escolhido para as visitas técnicas, pois reúne alguns requisitos que promoveram os 

levantamentos de campo, como por exemplo, parte da pesquisa foi realizada na universidade 

de Lund; amplo acesso aos documentos e as visitas técnicas nas empresas e as instalações de 

tratamento de RSU; possibilidade de analisar áreas degradadas em Malmö, Gotemburgo e 

Estocolmo, que foram revitalizadas através do conceito SymbioCity e outros aspectos. Os 

países estudados, assim como os estudos de caso específicos, servirão para compor um 

conjunto de recomendações para a gestão integrada de RSU nas cidades brasileiras (cap. 4). 

 

2.1 LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 

No que se refere ao gerenciamento dos resíduos sólidos, a legislação da União Europeia está 

dividida em quatro grupos, conforme fluxograma da figura 2.01. A Waste Framework Directive 

(2008/98/EC), que antecede a todos, é o principal regulamento, que indica os objetivos mais 

importantes no gerenciamento dos resíduos sólidos, assim como definições de terminologia, 

princípios básicos, diretrizes fundamentais e também esclarece os tipos de resíduos, dentre 

outras providências (EC, 2008). 

A Waste Shipments Directive (1013/2006) regulamenta o transporte dos resíduos comuns e 

perigosos, indica as metas para reciclagem e reúso, assim como as especificações e normas 

para aterros sanitários. O terceiro grupo regulamenta a disposição final em aterros sanitários e 

incineradores e outros tipos de resíduos que estão relacionados no IPPC (Integrated Pollution 

Prevention and Control). Por fim, o quarto grupo são regulamentos específicos para cada tipo 

de resíduo (ETAGIW, 2012). 

2 
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Figura 2.01 – Fluxograma da legislação europeia sobre RSU. Fonte: EUROSTAT, 2012, p.10. 

 

A chamada WFD, Waste Framework Directive (2008/98/EC), adotou em 19 de novembro de 

2008, as seguintes diretrizes para os países da União Europeia (SCHULZE, 2013): 

• Prevenção na geração dos resíduos como sendo a primeira prioridade. Para isso há duas 

vertentes principais: o princípio da responsabilidade do produtor (EPR) e os programas de 

prevenção de resíduos; 

• Designação da hierarquia na gestão dos resíduos: 1o prevenção, 2o reúso, 3o reciclagem, 4o 

recuperação energética e 5o disposição final em aterros sanitários; 

• Definição do termo resíduos como algo que será descartado; 

• Distinção entre resíduos e subprodutos de forma a aumentar a aceitação e a valorização 

de produtos reciclados; 

• Inclusão de contêineres específicos para a coleta dos resíduos orgânicos; 

• Obrigação da coleta seletiva de materiais recicláveis. Foram determinadas as metas de 

coleta e reciclagem de 50% para papel, vidro, metal e plásticos e de 70% para resíduos 

perigosos e de construção e demolição até 2020; 

• Esclarecimento das diferenças entre os equipamentos para a disposição final dos rejeitos 

(incineradores com recuperação energética e aterros sanitários). Um incinerador pode 

também ser classificado como uma usina de recuperação energética se ele operar com um 

alto índice de eficiência, sendo 65% para novos incineradores e 60% para os antigos e, 
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• Delimitação para o destino dos RSU domiciliares misturados, ou seja, todo o RSU 

produzido e que não foi separado na fonte. É permitido que estes tenham como destino o 

aterro sanitário do seu próprio país. A disposição final em outros países é aceitável apenas 

em casos de exceção. 

Segundo a Lei WFD (EC, 2008), os membros da união europeia são obrigados a tratar e dispor 

seus resíduos da forma ambientalmente correta, respeitando a hierarquia dos mesmos. A lei 

também determina que o poluidor seja responsável pelos danos causados ao meio ambiente, 

assumindo assim os custos necessários para a recuperação do local prejudicado. 

 A última versão da lei, de 2008, incluiu a distinção dos resíduos que podem ser reciclados e 

dos rejeitos, material que não pode ser reciclado ou compostado e, portanto, terá como 

destino final os incineradores (waste-to-energy facilities) ou os aterros sanitários. O principal 

objetivo é minimizar os impactos dos resíduos sólidos na saúde pública e no meio ambiente, 

considerando todas as fases do ciclo de vida dos produtos, desde a produção até o descarte 

final. Desta forma, os produtores terão que estabelecer formas de produção mais sustentáveis, 

gerando menos resíduos e com menor impacto ambiental (EC, 2008).  

A lei também estabelece como prioridade a não geração de resíduos, seguida da utilização do 

mesmo como recurso ao ser reciclado e incorporado novamente ao ciclo econômico. Com este 

objetivo, é sinalizada no texto a importância da separação dos resíduos na fonte e se possível 

de coletas específicas para cada material de forma a se obter o máximo potencial na sua 

valorização e consequentemente reduzir o impacto ambiental. A meta é que pelo menos as 

coletas de papel, metal, plástico e vidro sejam feitas de forma seletiva, e que 50% destes 

materiais até 2020 sejam recuperados e reciclados e, portanto, não tenham destino incorreto, 

como o aterro sanitário ou o incinerador. É salientada também a importância da utilização de 

materiais recicláveis e principalmente a criação de medidas que impeçam que estes materiais 

tenham como destino aterros sanitários e incineradores (EC, 2008). 

Em relação aos resíduos perigosos a lei determina que estes sejam coletados, tratados e 

armazenados de forma ambientalmente correta e de acordo com o seu grau de 

periculosidade. Não é recomendado que os resíduos perigosos estejam misturados a resíduos 

não perigosos, mas sim armazenados, embalados e rotulados separadamente em local 

apropriado. O mesmo ocorre com os óleos usados, este material necessita de uma coleta e 

armazenagem específicas para que tenha o destino adequado (EC, 2008). 
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Os materiais orgânicos, também conhecidos como bioresíduos, precisam ser coletados 

separadamente dos outros materiais para que possam ser encaminhados para tratamentos 

biológicos como a compostagem ou biodigestão anaeróbica.  Desta forma, a Waste Framework 

Directive requer que os países membros tenham como objetivo primeiro a redução dos 

resíduos na fonte e na sequência a reciclagem, enquanto que a Landfill Directive indica as 

metas para a redução de resíduos orgânicos nos aterros sanitários (EC, 2008; EC, 1999). 

De acordo com a Landfill Directive (EC, 1999) os países membros precisam reduzir a 

quantidade de resíduos orgânicos enviados ao aterro sanitário. A lei requer que haja redução 

de 75% em 2006, 50% em 2009 e 35% em 2016, tendo como base a quantidade gerada em 

1995. Para os doze países que não atingiram a meta os prazos foram revogados para 2010, 

2013 e 2020 respectivamente.  

Além disso, os impostos e taxas relacionados ao aterro sanitário são responsáveis por 

desincentivarem o envio dos materiais recicláveis e orgânicos para esse local. A maioria dos 

países europeus possui taxas entre 50 e 70 euros por tonelada. Não só as taxas e a legislação 

são responsáveis por impulsionar a reciclagem, desviando os resíduos dos aterros, mas 

também os incentivos econômicos oferecidos pelos governos. Com todas as dificuldades 

criadas contra o envio dos resíduos para aterros sanitários, como os instrumentos econômicos 

e a legislação banindo recicláveis e orgânicos destes locais, a UE identificou nos seus estudos a 

correlação direta entre o custo total do aterramento de resíduos com o percentual de resíduos 

reciclados e compostados nos países. Quanto mais alto os custos do aterramento de resíduos 

mais estes são encaminhados para a reciclagem e compostagem, seguindo a hierarquia da 

gestão de RSU (EEA, 2013). 

A União Europeia, através da WFD (Waste Framework Directive), solicita que todos os países 

membros desenvolvam um plano nacional de resíduos sólidos e que este cubra todo o 

território e esteja de acordo com a legislação europeia. Os planos nacionais contêm estratégias 

e objetivos gerais enquanto os planos estaduais ou locais são mais operacionais, focados nas 

ações relacionadas à própria gestão, desde a coleta até o destino final. Para a elaboração e 

manutenção dos planos nacionais de gerenciamento de resíduos sólidos a lei determina que 

estes sejam divulgados para a população e que esta participe ativamente durante todas as 

fases de elaboração e implantação do plano (ETAGIW, 2012). 

De acordo com a lei WFD (2008), os países são obrigados a identificar em seus planos nacionais 

de gerenciamento de resíduos sólidos os tipos de resíduos produzidos e os seus respectivos 

destinos, indicando também se estes serão transferidos para outro país. Todo o fluxo de 
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resíduos é detalhadamente identificado, bem como as formas de coleta, armazenagem, 

tratamento, equipamentos e tecnologias utilizadas e a disposição final. A lei requer que os 

países membros atinjam as metas estipuladas, mas não informa como fazer e qual a 

autoridade responsável. Para isso, cabe ao governo federal de cada membro da União 

Europeia definir a autoridade competente para atingir cada uma das obrigações nos seus 

planos federais, estaduais e municipais. Consequentemente, as empresas que realizam a 

coleta dos resíduos, tratamento e disposição final serão responsáveis por manter atualizados 

todos os dados, como quantidade, tipo e origem dos resíduos e outras informações relevantes 

para efeito de fiscalização e registro (EC, 2008). 

Mantendo os dados atualizados será possível verificar as diferenças regionais entre os 

municípios de um dado país, indicando que as políticas locais exercem um papel importante 

nos índices de reciclagem e compostagem. Com base nestes dados as áreas com alto índice de 

reciclagem podem servir de exemplo para outros municípios e o conhecimento adquirido pode 

ser divulgado para todo o continente europeu. Nos últimos 20 anos, a UE desenvolveu diversos 

regulamentos no setor de resíduos contendo os requisitos mínimos para a correta gestão de 

cada tipo de material. Basicamente, três leis podem ter sido responsáveis por direcionar os 

níveis de reciclagem na Europa: a Landfill Directive, indicando a meta de reciclagem para os 

resíduos orgânicos, desviando-os dos aterros; a Packaging and Packaging Waste Directive, 

indicando as metas de reciclagem para embalagens e a WFD, indicando as metas para os 

resíduos domiciliares e outros (EEA, 2013). 

A tabela 2.1 apresenta uma visão geral da situação de cada país membro da UE e as políticas 

públicas mais relevantes adotadas na área de resíduos a fim de aumentar os níveis de 

reciclagem e diminuir a quantidade de resíduos aterrada. Há uma diferença significativa entre 

os níveis de reciclagem alcançados por cada nação. Uma das explicações é que parte dos 

países, que ainda não alcançaram as metas, entrou na UE após 2004, o que permitiu aos 

membros antigos uma certa vantagem em relação ao cumprimento da legislação europeia. 

Somado a isso, os países precisam de um período de adaptação para transpor as metas da 

legislação europeia para a legislação nacional e assim desenvolver os planos regionais. A tabela 

2.1 não só identifica as políticas públicas estabelecidas em cada país, mas também se esta foi 

colocada em prática, por isso, se num período de 2001 a 2010 o país não revisou o seu PNRS e 

também não possui planos regionais, isso pode significar que o regulamento não está sendo 

utilizado efetivamente. Uma série de fatores devem ser levados em consideração ao se 

implantar um dos instrumentos analisados. Uma política que foi alcançada com sucesso em 

um país pode não funcionar em outro. É mais relevante a maneira como os países aplicam seus 
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instrumentos econômicos e suas legislações locais do que a quantidade de políticas e 

instrumentos. Por outro lado, se o país não possui o mínimo de regulamentos e instrumentos 

econômicos então dificilmente irá alcançar as metas estabelecidas pela UE para a reciclagem 

(EEA, 2013). 

Resumidamente, a tabela 2.01 identifica que, países que fazem uso conjunto de planos 

nacionais ou regionais, legislação local e instrumentos econômicos possuem altos índices de 

reciclagem, enquanto países que utilizam pouco desses instrumentos possuem baixos índices. 

Os países que desenvolveram planos regionais ou que revisaram seus planos nacionais 

possuem índices mais altos de reciclagem. Em relação às taxas para envio de resíduos aos 

aterros, também é possível observar que os países que aumentaram a taxa acima de 50% e 

que proibiram o envio de orgânicos e resíduos não separados para os aterros possuem os 

melhores resultados. O mesmo é possível verificar para aqueles que estabeleceram uma taxa 

acima de 30 euros por tonelada a ser aterrada.  A introdução de coletas separadas para 

recicláveis e orgânicos é outro aspecto relevante que contribui com o aumento do índice da 

reciclagem nos municípios. E por fim, países que utilizam instrumentos econômicos para 

estimular a reciclagem pelos cidadãos também contribuem com o aumento das taxas. Foi 

verificado que o sistema de taxa pay-as-you-throw baseado no peso do rejeito doméstico, 

coletas separadas para cada tipo de resíduo e com frequências diferentes, mostrou ser mais 

efetiva do que taxas baseadas no valor da propriedade ou outro modelo similar (EEA, 2013). 
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2001-2010

Taxa de 

aterro

mín. 30

EUR/ton

2010

Taxa de 

incineração

Proibição de 

orgânicos e MSU 

misturados

nos aterros

Mandatório coleta 

separada de 

recicláveis

Mandatório 

coleta separada 

de orgânicos

Incentivos 

economicos 

reciclagem (a)

Politicas nacionais inovativas

Alemanha 64% X X X
Container específico plásticos e 

metais

Áustria 56% X X X X X X X X Coleta separada papel

Bélgica 55% X X X X X X X

Multa para a não separação 

dos RSU; limite máx. de RSU/ 

pessoa; padrão de qualidade 

para reciclagem

Suíça 53% X X X X X

Holanda 51% X
X (excluido 

em 2012)
X X (mas zero) X X X

Suécia 50% X X Até 2010 X X X Coleta separada papel

Luxemburgo 47% X X X X

Desenho padrão de abrigo de 

RSU novas residências; centro 

de reciclagem para 10.000 

hab.; Coleta seletiva para 

100% da pop.

Dinamarca 44% X X X X X X Coleta separada papel

Reino Unido 44% X X X

Noruega 42% X Até 2010 X X X

Itália 42% X X X X Limite máx.RSU/pessoa

França 39% X X X X
EPR (papel (exceto 

embalagens), têxteis e móveis)

Irlanda 36% X X X X X (comércios) X

Eslovênia 36% X X

Espanha 33% X
X

(Catalonia) 

Finlândia 33% X X X X X X Coleta separada papel

Islândia 33%

Polônia 32% X X X
b

X
c X

Fundo de governo

co-financiamento da 

reciclagem



56 
 

 

 

País

% de RSU 

reciclado/ge

rado

2014

Dois ou mais 

PNRS entre 

2001 e 2010

Somente 

planos 

regionais de 

RSU

Aumento 
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aterro 

>50 % de
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mín. 30

EUR/ton
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Taxa de 

incineração

Proibição de 

orgânicos e MSU 

misturados

nos aterros

Mandatório coleta 

separada de 

recicláveis

Mandatório 

coleta separada 

de orgânicos

Incentivos 

economicos 

reciclagem (a)

Politicas nacionais inovativas

Estônia 31% X X X X

Hungria 30% X X

Portugal 30% X X X

Lituânia 30% X X

Rep. Checa 25% X X Qualidade na compostagem

Bulgária 23% X

Letônia 20% X X

Chipre 18%

Grécia 18%

Croácia 16%

Fundo de governo

co-financiamento da 

reciclagem

Romênia 13%

Malta 11% X

Eslováquia 10% X X

Turquia 1%

Tabela 2.01 – Gerenciamento de RSU e políticas públicas específicas dos países europeus, 2001–2010. Fonte: EEA, 2013, p.33-34; EUROSTAT, 2016 (%RSU 
reciclado) 
Notas: (a) Considera incentivo econômico para os munícipios reciclarem os seus resíduos (por exemplo, pay-as-you throw sistema, tais como taxas por peso, 
tamanho, frequência de coleta ou pagando somente a taxa da coleta com base no valor da propriedade, área ou outro método similar). 
(b) Em vigor em 1 de janeiro de 2013 e abrange resíduos orgânicos coletados separadamente(c) Em vigor em janeiro de 2012 
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2.1.1 Princípios da União Europeia para a gestão dos RSU 

A legislação europeia referente aos resíduos sólidos é baseada em quatro princípios 

fundamentais: hierarquia da gestão dos resíduos sólidos; precaução; poluidor-pagador e a 

responsabilidade do produtor (EPR); e proximidade e autossuficiência (ETAGIW, 2012). 

Em relação à hierarquia estabelecida pela UE para a gestão dos RSU, é indicada primeiramente 

a prevenção na geração dos resíduos sólidos e consequentemente sua redução na fonte. Após 

gerado, o resíduo poderá ser reutilizado. Se não for possível a reutilização o seguinte passo 

seria a reciclagem ou outra forma de recuperação dos recursos, seguida da incineração com 

geração de energia e por fim, esgotadas todas as possibilidades, a disposição final em aterros 

sanitários. Os membros da União Europeia têm o compromisso em respeitar essa hierarquia 

buscando a redução e recuperação dos recursos em primeiro lugar (ETAGIW, 2012). 

A não geração permite a preservação dos recursos naturais e a economia em todo o sistema, 

como: a redução das coletas, o prolongamento da vida útil dos aterros sanitários e a redução 

dos impactos ambientais causados ao longo de todo o ciclo de vida de um produto, da 

obtenção da matéria prima até a sua disposição final. Portanto, a não geração é a meta 

principal de qualquer gestão de RSU, que necessitará buscar mecanismos que evitem a 

produção de mais resíduos. A prevenção dos resíduos sólidos é o principal desafio enfrentado 

não só pela Europa, mas por todos os outros países ao redor do mundo. 

O princípio de precaução teve origem na Alemanha - Vorsorgeprinzip – e foi incorporado à 

legislação da UE na década de 1980 (CHRISTIANSEN, 1994). Determina que qualquer ação que 

possa provocar danos ao meio ambiente ou à saúde humana deve ser evitada. Juridicamente, 

trata-se da responsabilidade social em proteger a população de um risco potencial enquanto 

se investiga cientificamente as consequências da ação em questão. Em outras palavras, caso 

não se tenha certeza se a ação poderá ou não causar algum dano, opta-se por não realizar a 

ação até que se tenham todas as provas necessárias (EU, 2012). O termo foi endossado pela 

primeira vez em 1982 no documento World Charter for Nature (UN, 1982) e depois o princípio 

foi utilizado no Protocolo de Montreal em 1987 (UN, 1987), no item 15 da Declaração do Rio 

(UN, 1992) e recentemente no Protocolo de Kyoto (UN, 1998). 

O princípio do poluidor-pagador (PPP – Polluter-pays principle) foi mencionado pela primeira 

vez em 1972 pela OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Do ponto 

de vista ambiental, o objetivo principal é prevenir e controlar os impactos ambientais 

garantindo o uso sustentável dos recursos naturais. Do ponto de vista econômico, o poluidor 
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deve arcar com os custos revertendo os danos causados ao meio ambiente e a sociedade. O 

princípio também visa garantir que produtos ambientalmente adequados possam competir no 

mercado, corrigindo possíveis distorções entre os valores (OECD, 2002). No First Environmental 

Action Program de 1973 a 1976, a União Europeia incluiu o termo na discussão e desde 1987 

está presente na legislação europeia (EU, 2012). Além disso, também está presente na 

Declaração do Rio, princípio 16 (UN, 1992). Atualmente o PPP visa controlar e prevenir os 

impactos ambientais; restaurar o ambiente contaminado e atuar junto ao princípio da 

responsabilidade do produtor através da redução do impacto de um determinado produto ao 

longo do seu ciclo de vida. O PPP realiza suas diretrizes através de instrumentos regulatórios e 

econômicos, como por exemplo: licenças e procedimentos; proibições; valores limítrofes de 

emissões; ordens administrativas e sansões; subsídios; certificações; taxas; acordos 

voluntários; normas ambientais como a ISO 14001 e outras e rotulagem ambiental (EC, 2012). 

O princípio da responsabilidade do produtor (EPR – Extended Producer Responsibility) é uma 

política em que os fabricantes e importadores se responsabilizam pelos impactos que o seu 

produto pode causar ao meio ambiente ao longo do seu ciclo de vida. Portanto, todas as fases 

estão inclusas, desde a extração da matéria prima, sua fabricação, até o descarte final ou pós-

consumo. Os produtores através do princípio EPR, aceitam reduzir os impactos ambientais 

durante todo o processo de fabricação e recolher o material pós-consumo para ser tratado e 

reciclado, reinserindo-o no ciclo econômico e ambiental (DAVIS, 1998). 

A definição da OCDE é mais ampla e implica basicamente na responsabilidade pela logística 

reversa e reciclagem pós-consumo. Como conceito o princípio EPR foi originalmente definido 

pelo professor Thomas Lindhqvist, em 1990, na Suécia, e introduzido depois na legislação 

europeia no começo da década de 1990. O princípio visa incentivar os produtores de forma 

que considerem no processo produtivo formas de minimizar o seu impacto ambiental. 

Comparado com o gerenciamento tradicional de RSU, o princípio EPR requer o 

compartilhamento da responsabilidade por parte dos governos locais (através das taxas e 

incentivos) e por parte das indústrias e empresas, que produzem um determinado produto 

que depois será descartado. Até certo ponto a política do EPR segue as diretrizes de outro 

princípio, do poluidor-pagador (PPP – Polluter-pays principle), mas nesta condição o termo 

poluidor não é aplicável. No caso do princípio PPP, o poluidor é aquele que causa algum dano 

ao meio ambiente e, portanto, deve recuperar o dano causado (EC, 2014). 

A razão econômica apontada pelo conceito EPR é que os fabricantes irão buscar alternativas 

para o seu produto de forma que impactem menos o meio ambiente e ainda reduza os custos 
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de disposição final, uso de recursos naturais, entre outros. Portanto, o princípio EPR visa 

incentivar a fabricação de produtos mais duráveis e que tenham fácil tratamento de 

reciclagem pós-consumo. Porém, há algumas desvantagens no sistema, como por exemplo, o 

custo da reciclagem do produto pós-consumo, o que justifica a inserção de uma taxa embutida 

no produto que por sua vez é transferida ao consumidor. Com o objetivo de facilitar a logística 

reversa os produtores costumam se associar em organizações, conhecidas como PROs 

(Producer Responsibility Organisations). Cada tipo de produto tem a sua organização 

específica, assim quando um dos fabricantes propõe novas soluções o benefício é distribuído 

para todo o grupo. Não é comum EPR individual, para um único produtor. Essa prática 

representaria perda em escala e eficiência nos esquemas de logística reversa. As organizações 

PRO exercem a responsabilidade em nome dos grupos a quem elas representam, recebendo a 

responsabilidade pela coleta e tratamento do produto pós-consumo específico, gerenciando 

todas as atividades envolvidas de logística reversa e registrando todos os dados (EC, 2014). 

O artigo 8 da WFD apresenta o termo EPR da seguinte maneira: 
"A fim de reforçar a reutilização, a prevenção, a reciclagem e outras formas de 

valorização dos resíduos, os membros da UE podem tomar medidas legislativas ou não 

legislativas para assegurar que qualquer pessoa individualmente ou em grupo, que 

profissionalmente desenvolve, fabrica, produz um determinado produto, vende ou 

importa está sob a responsabilidade do produtor. Tais medidas podem incluir a 

aceitação dos produtos devolvidos pós-consumo e dos resíduos que subsistem depois 

desses produtos terem sido utilizados, bem como a subsequente gestão de resíduos e a 

responsabilidade financeira por essas atividades. Estas medidas devem incluir a 

disponibilização de informações para a população em locais públicos, informando se o 

produto é reutilizável e reciclável3" (EC, 2008, art. 8). 

A WFD indicou como prioridade para o estabelecimento do princípio EPR e da logística reversa 

inicialmente os seguintes resíduos: embalagens recicláveis; equipamentos eletroeletrônicos; 

veículos; baterias e acumuladores de energia; resíduos de óleo e papel (EC, 2008). 

A lei sobre embalagens e seus resíduos da UE (Packaging and Packaging Waste Directive 

94/62/EC), estabeleceu como metas para os países membros a coleta de 60% das embalagens 

recicláveis. Do total coletado, a meta para a reciclagem é de 55%. Sendo que alguns materiais 

possuem metas específicas de reciclagem: 50% para metal, 50% para vidro, papel e papelão, 

22,5% para plásticos e 15% para madeira (EC, 1994). Em relação às baterias (Batteries Directive 

                                                      
3Tradução da autora. Texto original: “In order to strengthen the re-use and the prevention, recycling and 

other recovery of waste, Member States may take legislative or non-legislative measures to ensure that 

any natural or legal person who professionally develops, manufactures, processes, treats, sells or imports 

products (producer of the product) has extended producer responsibility. Such measures may include an 

acceptance of returned products and of the waste that remains after those products have been used, as 

well as the subsequent management of the waste and financial responsibility for such activities. These 

measures may include the obligation to provide publicly available information as to the extent to which 

the product is re-usable and recyclable” (EC, 2008, art. 8) 
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2006/66/EC), a lei requer que 100% das baterias sejam coletadas e recicladas (EC, 2006). Em 

relação aos veículos descartados, a lei ELV Directive (2000/53/EC) estabelece que 100% dos 

veículos descartados devem ser coletados, com eficiência de 95% na recuperação das peças e 

85% na reciclagem incluindo reúso (EC, 2000). 

Em relação aos resíduos eletroeletrônicos, a lei WEEE Directive (2012/19/EU) estabeleceu 

como metas: a coleta de 45% dos equipamentos colocados no mercado dentro de três anos 

até 2016, depois a coleta passa a ser de 65% até 2019 ou 85% dos resíduos eletroeletrônicos 

gerados a cada ano. A taxa de recuperação varia entre 75 e 85% dependendo do produto e a 

taxa de reciclagem e reúso também entre 50-75% (EC, 2012a). 

Os países podem escolher se cabe ou não instituir o princípio do EPR de acordo com cada 

produto, sendo mais comum o emprego para os resíduos eletroeletrônicos, baterias e 

acumuladores de energia e veículos. Em relação às embalagens, alguns países optaram por 

adotar o princípio somente para as embalagens presentes no resíduo doméstico (EC, 2014). 

De acordo com a lei WFD (EC, 2008), o princípio da proximidade e autossuficiência, presente 

no artigo 16, requer que os países da UE desenvolvam um sistema de tratamento de resíduos 

utilizando a melhor tecnologia disponível protegendo o meio ambiente e a saúde pública. A lei 

também determina que os resíduos devam ser tratados o mais próximo possível da fonte 

geradora, a não ser que seja necessário um tratamento especial para um determinado 

material. Além disso, é recomendado que os países membros se tornem autossuficientes, 

tratando os seus RSU em seu território. 

 

2 DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA EUROPA 

Segundo a Eurostat (2012), houve um crescimento significativo em relação à produção de 

resíduos de 1995 para 2002 nos países do grupo EU-274. De 2002 em diante, a produção 

permaneceu praticamente estável até hoje, com pequenas variações. O avanço se deu em 

relação às técnicas e ao tratamento adequado dos resíduos, com aumento da valorização 

energética, reciclagem e compostagem, reduzindo a quantidade de resíduos aterrada. 

                                                      
4 Os países que compõem o grupo EU-27 são: Bélgica, Bulgária, República Tcheca, Dinamarca, Alemanha, Estônia, 
Irlanda, Grécia, Espanha, França, Itália, Chipre, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Malta, Holanda, Áustria, 
Polônia, Portugal, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Finlândia, Suécia e Reino Unido (EUROSTAT, 2015). 
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A quantidade de resíduos produzida varia de acordo com alguns parâmetros, como estilo de 

vida e época do ano (férias, final de semana, feriados, etc.). Os Estados Unidos são o país que 

mais produz resíduos domésticos por pessoa, são cerca de 800 kg por habitante por ano 

enquanto que os países europeus estão produzindo em torno de 500 kg por habitante por ano, 

conforme tabela 2.02 (EUROSTAT, 2016). No Brasil esse valor está em 390 kg por habitante por 

ano (ABRELPE, 2016). 

Tabela 2.02 – Geração de RSU per capita, nos países europeus 

  1995  2000  2005  2007  2009  2010  2011  2012  2013 2014 

EU (28 países) :  :  :  523  511  504  496  487  478 474 

EU (27 países) 474  523  517  524  512  505  496  488  479 475 

Bélgica 455  476  483  494  467  455  456  447 437 436 

Bulgária 694  612  582  553  598  554  508  460  432 442 

República Checa 302e  335  289  294  317  318  320  308  307 310 

Dinamarca 521  610  662  707  693  673e  718  750 752 758 

Alemanha 623e  642e  565  582  592  602  614  619 615 618 

Estônia 371  453  433  449  339  305  301  280  293 357 

Irlanda 512  599  731  772  651  624  617  587 586 - 

Grécia :  407  437  448  461  528  502  506 509 - 

Espanha 510  658  588  578e  542  510  485  468 454 435e  

França 475  514  530  543  535  533  538  538 517 509 

Croácia :  262e  336e  399  405  379  384  391  404 387 

Itália 454  509  546  557  543  548e  529e  504 491 488 

Chipre 595  628  688  704  729  696  681  657 618 617e  

Letônia 264e  271e  320  391  352  324  350  301  312 325 

Lituânia 426  365  387  419  381  404  442e  445 433 433 

Luxemburgo 587  654  672  695  679  679  666  652 616 616e  

Hungria 460  446  461  457  430  403  382  402  378 385 

Malta 395e  546  623  654  649  600  590  588 582 600 

Holanda 539  598  599  606  589  571  568  549 526 527 

Áustria 437  580  616  596  588  560  553e  579 578 566 

Polônia 285  320  319e  322e  316e  315e  315e  317e  297e  272e  

Portugal 384  457  452  471  520  516  490  453  440 453 

Romênia 342  355e  383e  391e  381e  324e  268e  251 254 249 

Eslovênia 596  513e  494  525  524  490  415  362  414 432 

Eslováquia 295  254  290  310  324  335  327  306 304 321 

Finlândia 413e  502  478  506  480  470  505  506  493 482 

Suécia 386  428  481  516  482  465  461  450 451 438 

Reino Unido 498  577  581  567  522  509e  491e  477 482 482 

Islândia 426  462  516  558e  355  306  320  338  345 - 

Noruega 624  613  426  491  470  469  485  477  496 423 

Suíça 594  656  661  720  702  708  689  694  702 730 

Montenegro :  :  :  :  :  :  544  514 508 551 

Macedônia :  :  :  :  354  351e  357  381  384 370 

Servia :  :  :  280  360  363  375  364  336 302 

Turkia 441  454e  435e  433e  419e  407  395e  410 406e  405e  

Bosnia Herzegovina :  :  :  :  328  332  340  340  311 - 

Kosovo :  :  :  :  :  :  :  417e  - - 

Tabela 2.02 – Geração de RSU por ano por pessoa. Fonte: EUROSTAT, 2016. (e = estimado) 
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Waste is just raw material at the wrong place" Prof. Beter Baccini (TELLENBACH, 2012). 

 

Nove parâmetros são utilizados para medir a evolução na gestão dos resíduos nos países 

europeus: geração per capita de resíduos (tabela 2.02); as taxas de reciclagem e compostagem 

indicadas em forma de percentual sobre o total gerado (gráfico 2.01); projeções para as metas 

100

100

99

99

92

88

83

82

82

80

79

76

74

73

62

60

59

56

55

55

53

49

34

28

26

18

17

8

4

3

2

1

1

1

1

0

28

0

0

0

0

0

3

0

1

0

12

2

11

2

9

10

18

12

5

15

21

21

27

35

35

50

56

38

54

48

35

54

45

50

46

27

0

0

1

1

8

12

17

15

18

19

21

12

25

16

36

31

31

25

33

41

32

30

45

45

39

47

33

37

58

43

51

64

44

55

50

54

44

Macedonia

Bósnia e Herzegovina

Turkey

Sérvia

Montenegro

Malta

Croácia

Romênia

Grécia

Chipre

Letônia

Eslováquia

Bulgária

Islândia

Eslovênia

Lituânia

Hungria

República Checa

Espanha

Irlanda

Polonia

Portugal

Itália

Reino Unido

França

Luxemburgo

Finlândia

Estônia

Áustria

Noruega

Holanda

Alemanha

Dinamarca

Bélgica

Suécia

Suiça

União Européia

Aterro Incinerador Reciclagem + Compostagem

Gráfico 2.01 – Distribuição percentual de RSU por tipo de tratamento. Fonte: elaborado pela autora a 
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determinadas na WFD; o percentual de resíduos orgânicos desviado dos aterros sanitários; as 

diferenças regionais nas taxas de reciclagem dentro do próprio país; as taxas para o aterro 

sanitário, WtEs e reciclagem; as emissões de GEE gerados pelo setor de resíduos e as reduções 

ao longo do seu ciclo de vida desde 1990; a indicação das incertezas visando explicar as 

diferenças regionais na gestão dos resíduos e as legislações e iniciativas nacionais que 

complementam as regulamentações da UE (EEA, 2013). 

A fim de compreender os cenários atuais do gerenciamento dos RSU nos países europeus, 

estes foram organizados em três grupos, de acordo com a sua relevância e capacidade na 

gestão dos resíduos sólidos, conforme indicado no gráfico 2.01, seguindo os dados da Eurostat 

(2016a): 

Grupo 1 – Com alto índice de reciclagem / compostagem e recuperação energética: Alemanha, 

Suíça, Suécia, Holanda, Bélgica, Áustria, Dinamarca, Noruega e Luxemburgo. 

Grupo 2 – Com médio índice de reciclagem / compostagem e recuperação energética: França, 

Finlândia, Reino Unido, Itália, Irlanda, Eslovênia, Espanha, Portugal, República Tcheca, Hungria, 

Estônia e Polônia. 

Grupo 3 – Com baixo índice de reciclagem / compostagem e recuperação energética: Islândia, 

Lituânia, Eslováquia, Chipre, Grécia, Letônia, Croácia, Malta, Bulgária, Turquia, Romênia, 

Sérvia, Bósnia-Herzegovina e Macedônia. 

Dos 32 países europeus analisados pela EEA (European Environmental Agency - Agência de 

Proteção Ambiental Europeia), 19 enviam mais de 50% dos seus resíduos para aterros 

sanitários ou vazadouros e 16 reciclaram mais de 25% dos resíduos produzidos em 2010 (EEA, 

2013). 

A diversidade de bons exemplos prova que o aprimoramento no sistema de gerenciamento de 

resíduos permite aos países fazerem uso de recursos já existentes, reduzindo a extração de 

matéria prima e ainda gerando emprego e renda para a população. Consequentemente, uma 

alta taxa de reciclagem significa redução no impacto ambiental, poupando energia e recursos 

naturais (ETC/SCP, 2014). 

O grupo um seguido da França, Finlândia, Reino Unido e Itália enviaram menos de 50% dos 

seus resíduos para aterros sanitários no ano de 2013. Enquanto alguns países do grupo três, no 

mesmo ano, enviaram mais de 90% dos resíduos produzidos para aterros sanitários 

(EUROSTAT, 2013). 
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Segundo o estudo da EEA (2013), o número de países que envia mais de 75% dos resíduos 

produzidos para aterros sanitários caiu de 17 em 2001 para 11 em 2010, os que se 

encontravam na faixa dos 50% também diminuíram de 22 para 19. O número de países cuja 

capacidade de incineração está acima de 25% aumentou de oito para dez, o mesmo aconteceu 

com aqueles que reciclam mais de 25% passando de 11 para 16. Consequentemente, essa 

avaliação indica que os países europeus estão seguindo a hierarquia na gestão dos RSU 

indicada na lei WFD, demonstrando a preocupação em reduzir a quantidade de resíduos 

enviada aos aterros desviando para outros tratamentos, principalmente a reciclagem. Embora 

muitos países tenham demonstrado que desviar mais de 90% dos resíduos dos aterros é 

possível ainda assim mais da metade dos países analisados enviam mais de 50% dos resíduos 

produzidos para aterros sanitários. 

Em relação ao crescimento na taxa da reciclagem no período de 2001 a 2010, doze países 

aumentaram em 10% a quantidade de resíduos enviada para a reciclagem, enquanto dez 

tiveram um aumento entre 5% e 10%. Os países que reciclavam menos de 10% diminuíram de 

13 para sete e o número de países reciclando mais de 30% subiu de dez para 16. Apesar do 

significante crescimento nas taxas de reciclagem ainda há grandes diferenças entre os níveis 

de reciclagem dos países europeus, alguns com níveis muito altos e outros com níveis muito 

baixos. Essas diferenças nas taxas de reciclagem dos países podem ser explicadas por diversos 

fatores como: altos custos para reciclagem dos materiais, principalmente os que não foram 

desenvolvidos com essa intenção; materiais recicláveis sendo enviados para os incineradores e 

dificuldades tecnológicas em toda a cadeia da reciclagem (EEA, 2013). 

Apesar do crescimento nas taxas de reciclagem de diversos materiais, o aproveitamento do 

resíduo orgânico apresentou um modesto aumento. Apenas um dos países atingiu um 

crescimento de 10% no desvio dos resíduos biológicos para reciclagem; outros seis tiveram um 

crescimento entre 5% e 10% e 18 países alcançaram uma taxa muito baixa entre 0 e 10% do 

total gerado, no período entre 2001 e 2010. As razões que suportam esses números podem 

ser: a ausência de uma lei que obrigue à reciclagem dos resíduos orgânicos, adicional a lei 

existente que limita o envio deste material para o aterro sanitário; ausência de um critério 

comum estabelecendo a qualidade dos compostos, indicando os que podem ser utilizados na 

agricultura daqueles que são empregados na cobertura de aterros e por fim as diferentes 

quantidades de resíduos orgânicos produzidas por país, em alguns deles, como a Lituânia, 

Noruega e Eslovênia a quantidade produzida acaba não justificando a instalação de usinas de 

tratamento biológico. Embora alguns dos países, conforme indicado na tabela 2.03, 
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apresentam altas taxas de resíduo orgânico na sua composição ainda assim não possuem uma 

gestão de resíduos orgânicos apropriados (EEA, 2013). 

Tabela 2.03 – Percentual de resíduos orgânicos presentes no RSU dos países europeus 

% dos resíduos orgânicos 
sobre o total de RSU produzido 

Países 

Inferior à 20% Lituânia, Noruega e Eslovênia 

Entre 20% e 30% Bulgária, Dinamarca, Irlanda, Hungria, Letônia e Suíça 

Entre 30% e 40% Alemanha, França, Itália, Suécia, Reino Unido, Média européia 

Entre 40% e 50% 
Áustria, Bélgica, República Checa, Estônia, Finlândia, Luxemburgo, 
Holanda, Polônia, Romênia e Espanha 

Entre 50% e 60% Grécia, Portugal e Eslováquia 

Entre 60% e 80% Malta 

Tabela 2.03 – Percentual de resíduos orgânicos presentes no RSU em 28 países europeus, no período 
de 2008 e 2010. Fonte: ETC/SCP, 2011; ETC/SCP, 2012. 

 

Foi verificado nos estudos da EEA (2013) que os países que solicitaram a postergação das 

metas de 2006, 2009 e 2016 ainda enviam os resíduos orgânicos para os aterros sanitários e 

não possuem capacidade suficiente de incineração com recuperação energética (WtE). O 

significante aumento na produção de resíduos, principalmente orgânicos, em alguns países 

como Chipre, República Checa e Eslováquia chama a atenção para uma mudança drástica na 

gestão de resíduos biológicos nestes locais de forma a atender as metas dos prazos já adiados. 

 

2.2.1 Redução na fonte, reúso e reciclagem 

A prevenção na produção de resíduos é a principal meta da legislação europeia, que procura 

atingir esse objetivo através do uso sustentável de recursos, reduzindo o impacto ambiental 

provocado principalmente pelos padrões de consumo atual. Para atingir a meta é necessário 

tomar algumas ações que impeçam a geração de resíduos, tanto em quantidade como em 

qualidade. Em relação à quantidade, uma ação seria aumentar a vida útil dos produtos e 

permitir que estes sejam reparados e reutilizados. Em relação à qualidade seria reduzir a 

presença de substâncias tóxicas nos materiais e produtos (EC, 2010). 

A Alemanha possui o índice mais alto de reciclagem da Europa. A taxa de reciclagem tem 

aumentado ao longo dos anos, passando de 48% em 2001 para 62% em 2010 e 64% em 2014 

(EUROSTAT, 2016a), mantendo-se estável até hoje. Portanto, a meta de reciclar 50% dos RSU 

produzidos até 2020, indicada na WFD, já foi alcançada pelo país. Assim como a meta para 
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resíduos orgânicos de 2016, que foi atingida em 2006. O cenário atual é devido a uma longa 

tradição e estratégias indicadas nos planos federais e locais para alcançar um gerenciamento 

de RSU sustentável, do ponto de vista econômico e ambiental. Os pontos mais importantes no 

gerenciamento alemão são: a proibição de entrada de resíduos não separados ou não tratados 

nos aterros sanitários; a responsabilidade do produtor (EPR – Extended Producer 

Responsability) e as coletas separadas por tipo de material (FISCHER, 2013). 

A Áustria também é líder em reciclagem, atingindo um aproveitamento recorde na Europa. 

Cerca de 58% dos resíduos gerados são enviados para a reciclagem, 38% para a recuperação 

energética e apenas 4% são destinados aos aterros sanitários. Os índices de tratamento dos 

resíduos orgânicos são altos também, cerca de 32% (EUROSTAT, 2016a). Além disso, desde 

1991 todos os incineradores se transformaram em modernos waste-to-energy e produzem 

eletricidade e aquecimento para as cidades (HERCZEG, 2013a). 

Outro país referência em reciclagem é a Suíça, com índices altos de reciclagem, incluindo 

compostagem e recuperação energética. Apesar do País ter apresentado, entre o período de 

2001 e 2011, um crescimento de 16% na produção de resíduos, a taxa de reciclagem 

permaneceu constante até hoje, em 54%. Isso significa que a Suíça já atingiu a meta da UE, 

indicada na WTD, de reciclar 50% dos RSU até 2020. Do total reciclado, 33% são compostos por 

materiais recicláveis e 21% é composto pelo material orgânico que é encaminhado para 

compostagem e outros tratamentos biológicos (HERCZEG, 2013; EUROSTAT, 2016a). Duas 

importantes decisões políticas no passado fizeram com que o país alcançasse os níveis de 

reciclagem e recuperação energética atuais. A primeira foi a revisão da constituição de 1971 

onde o governo federal incluiu na legislação a responsabilidade pela preservação ambiental e a 

segunda foi em 1983 com a publicação da lei de Proteção ao Meio Ambiente (USG, 1983). Em 

1986, o governo federal publicou um guia de gerenciamento de resíduos para os estados e 

municípios, seguindo os princípios da lei que é assegurar a saúde pública e proteger o meio 

ambiente. De acordo com o guia, todos os sistemas de tratamento e disposição final 

necessitariam ser pensados de forma holística com menor impacto possível ao meio ambiente, 

seguindo o conceito life-cycle-thinking5.O guia ainda indicava que todos os resíduos pós-

tratamento deveriam gerar dois subprodutos finais: substâncias recicláveis ou resíduos que 

pudessem ser estocados (aterros sanitários). O objetivo é não deixar o problema para as 

futuras gerações ou ainda para outros países através dessas duas alternativas, ou seja, 

                                                      
5 Consiste em ir além dos métodos de produção tradicionais incorporando os aspectos ambientais, 
sociais e econômicos de um sistema ou de um produto ao longo do seu ciclo de vida (LIFE CYCLE 
INICIATIVE, 2015). 
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disposição final dos resíduos pós-tratamento (reciclagem ou recuperação energética). Em 

relação à reciclagem, a política é garantir que os materiais sejam coletados separadamente 

desde que seja economicamente viável e que todo o ciclo de vida represente um impacto 

menor ao meio ambiente do que a sua recuperação energética ou disposição final em aterros, 

política que foi confirmada depois, principalmente em relação aos metais e vidros, cuja 

reciclagem representa ganhos expressivos em energia e recursos naturais (TELLENBACH, 

2012). 

Na Holanda, os índices atuais de reciclagem e compostagem são altos também e 51% do RSU 

coletado são destinados para os pré-tratamentos de reciclagem e para as usinas de 

compostagem e produção de biogás. Dos 49% restantes, 47,5% é destinado para os 

incineradores (WtE), que produzem energia e aquecimento e 1,5% é destinado para os aterros 

sanitários. As ações de curto e longo prazo estão voltadas primeiro para a prevenção, evitando 

a produção de resíduos em toda a cadeia e depois para a sua reciclagem e recuperação. Além 

disso, o país tem como meta manter os índices de reúso e reciclagem de resíduos de 

demolição e construção que hoje são de 95%. Assim como os de origem industrial, cujo 

aproveitamento é de 90% (EIONET, 2016a; EUROSTAT, 2016a). 

Já na década de 1990, a Alemanha foi o primeiro país a desenvolver políticas para dificultar o 

envio de resíduos para os aterros sanitários. Medidas como, a coleta separada de embalagens 

recicláveis, orgânicos e papel fizeram com que o país conseguisse desviar cerca de 40% dos 

seus resíduos dos aterros sanitários em 1995 para a reciclagem. A Alemanha foi também o 

primeiro país europeu a colocar em prática a lei de responsabilidade do produtor (EPR) em 

relação às embalagens recicláveis geradas nos domicílios, ainda em 1991. Posteriormente, a lei 

sofreu alterações incorporando outros tipos de resíduos como, pneus, eletroeletrônicos, 

veículos, solventes, óleo e baterias. De acordo com o princípio EPR, o produtor é responsável 

pelo tratamento do produto pós uso, ou seja, ele é obrigado a receber de volta o produto e 

reciclar seus componentes, inserindo-o novamente ao ciclo econômico (FISCHER, 2013). A 

estratégia principal do gerenciamento de RSU alemão é garantir a coleta separada por tipo de 

resíduo, reciclando e recuperando esse material para a indústria. O material que não está 

separado, ou o rejeito, é encaminhado para as estações de tratamento MBT (Mechanical-

biological treatment) que, por sua vez, irão separar as frações possíveis (recicláveis, orgânicos 

e rejeitos). O rejeito da separação é encaminhado para os incineradores (WtE), transformando 

o RSU em energia e aquecimento (EEA, 2009). 
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Cerca de 22 países europeus utilizam taxas de aterramento de forma a coibir o envio de 

resíduos para os aterros. Ao contrário destes países, a Alemanha não possui essa taxa e ainda 

assim apresenta um dos maiores índices de reciclagem da Europa, obtido através de outros 

instrumentos, como a proibição do envio de resíduos não tratados para os aterros sanitários e 

a responsabilidade do produtor (EPR). Com essas duas políticas o país conseguiu desviar os 

resíduos dos aterros para a reciclagem (FISCHER, 2013). 

Mais do que todas essas alterações com o objetivo de prevenir e reduzir a geração de resíduos 

na fonte é necessário reduzir o consumo excessivo e promover o consumo consciente e 

sustentável, por produtos menos impactantes com conteúdo reciclado maior e sem 

agrotóxicos e outros componentes que podem prejudicar tanto durante a ingestão quanto a 

sua disposição final, representando um risco ambiental a ser mitigado e se possível eliminado.  

Mesmo com todas as medidas presentes na legislação, nos instrumentos econômicos, nos 

princípios do EPR e PPP e através da redução dos impactos ambientais ao longo do ciclo de 

vida de um determinado produto, ainda assim há muitas ações a serem realizadas para 

diminuir a quantidade de resíduos produzida no continente europeu. Em geral, nos países do 

grupo um, com altos índices de reciclagem e incineração, muitos dos resíduos produzidos 

poderiam ter sido evitados. Apesar do alto custo de vida e das crises econômicas enfrentadas 

na última década, os países europeus possuem ainda uma alta produção per capita de RSU. Há 

um consumo expressivo e desperdício de alimentos e recursos. Sem dúvida, depois que os 

resíduos são gerados eles recebem o devido tratamento, seja através da reciclagem ou 

recuperação energética, no entanto, é necessário focar esforços na prioridade número um que 

é a redução dos resíduos na fonte.  

O princípio da não geração de resíduos está presente em todas as principais legislações da 

união europeia no setor de resíduos sólidos. Um dos objetivos principais não é só reduzir a 

quantidade de resíduos gerada anualmente, mas também limitar e extinguir substâncias 

presentes nos materiais e produtos que possam causar danos à saúde pública e ao meio 

ambiente. Por isso, a WFD requer que os países europeus estabeleçam programas de 

prevenção, além de atingir as metas estipuladas pela lei (EC, 2008). 

Com relação ao reúso, o desafio é tornar os produtos mais duráveis e que possam ser 

reparados durante a sua vida útil. Trata-se de uma medida que possivelmente pode impactar a 

forma de produção atual e o ciclo econômico. Além disso, poderiam ser criados incentivos que 

induzissem o conserto de objetos, que permitissem ao cidadão trazer o item antigo para ser 

reparado ao invés de comprar um novo. Para isso, é necessário desenvolver a infraestrutura e 



69 
 

logística necessárias para receber e reparar esses itens. Como consequência, essa ação poderia 

colaborar na extensão da vida útil de um determinado produto, minimizando o uso de 

recursos naturais e o impacto ambiental. 

A Bélgica possui uma das maiores empresas em reciclagem de tecidos e roupas, a Eurofrip. 

Fundada em 1948, a empresa recebe cerca de 45 toneladas de roupas por dia de comerciantes 

e instituições de caridade de dentro e fora do país. Um equipamento separa as roupas em 

cerca de 70 categorias (camisetas, calças, vestidos, etc.). O segundo passo é separar em 

tamanhos, estações do ano, e outros. Depois de mais 200 categorias de classificação ao todo, 

as roupas são divididas em quatro grupos: roupas que podem ser reutilizadas no estado em 

que estão (50%); roupas que necessitam de lavagem (20%); itens para a indústria de 

reciclagem (20%) e rejeitos (10%). Do total dos itens que podem ser reutilizados, 90% são 

exportados para outros países, sendo que 70% são enviados ao continente africano. O ponto 

forte da empresa é a tecnologia na separação automática das roupas e na classificação, o que 

aumentou a produtividade e a eficiência (LEYSEN; PREILLON, 2014). 

Para estimular a redução na produção de resíduos e promover o reúso, a Áustria seguiu a 

iniciativa da Holanda (região Flamenga) e estabeleceu pontos de entrega de objetos para 

serem reparados e vendidos como produtos de segunda mão. O projeto, conhecido como 

RUSO, teve início em 2008 no estado da Upper Áustria e coleta principalmente produtos 

têxteis, eletroeletrônicos e móveis. O objetivo é reduzir o impacto ambiental promovendo o 

reúso e criando um novo mercado reinserindo esses produtos novamente no ciclo econômico. 

Para obter sucesso, é necessário que ocorram parcerias em todos os setores evitando 

estruturas paralelas, que reduzem a eficiência e aumentam os gastos. O maior desafio do 

projeto é torná-lo um modelo nacional e garantir que cerca de 3.000 toneladas de diversos 

objetos sejam reutilizadas. A implantação do sistema num determinado local é feita em duas 

fases. Na primeira fase é desenvolvido o projeto junto às empresas e a segunda fase cada 

empresa irá gradualmente desenvolvendo sua rede (RUSO, 2016). 

Em relação à reciclagem, ainda há muito a se fazer para desviar os materiais dos incineradores 

e dos aterros sanitários. Algumas iniciativas como a coleta separada por tipo de material 

garantem que o resíduo seja destinado para a reciclagem. Mas, se o material não for separado 

na fonte muito provavelmente terá como destino os aterros e incineradores. Portanto, para 

aumentar a taxa de reciclagem é necessário criar a infraestrutura necessária para a separação, 

armazenamento e coleta do material, para que este depois retorne para as indústrias. Cada 
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material possui diferentes desafios representando taxas de reciclagem variáveis, maneiras de 

coleta e armazenamento específicas e outras particularidades. 

Considerando a fração de embalagens recicláveis presentes no resíduo doméstico, a Bélgica 

detém recordes expressivos, 80% do que é coletado é reciclado, sendo que para o vidro o 

índice é de 100%; metais 97%; papel e papelão 90%; plásticos 41%; madeira 63% e outros 

materiais 9%. Esses índices são devido ao sistema de logística reversa e a responsabilidade do 

produtor (EPR). Para colocar em prática o sistema foi estabelecido uma comissão – IVCIE 

(Interregionale Verpakkingscommissie & Commission Interrégionale de L’Emballage) - 

responsável pela gestão de todo o processo de coleta e tratamento. A empresa VAL-I-PAC 

realiza a coleta e o tratamento que é custeado pelos fabricantes. Cada fabricante paga uma 

taxa de reciclagem equivalente ao montante de embalagens que inseriu no mercado. A meta é 

coletar e tratar 85% das embalagens comercializadas (LEYSEN; PREILLON, 2014). 

Em relação aos resíduos eletroeletrônicos, a Bélgica, atrás da Noruega, Suécia e Dinamarca 

pertence ao grupo de países que lideram o ranking da coleta e recuperação destes produtos. A 

Bélgica também instituiu a logística reversa obrigatória para os eletroeletrônicos. A empresa 

Recupel é responsável por monitorar, controlar e garantir a qualidade durante todo o 

processo, da coleta, tratamento e destino final. Cada ano são coletados cerca de 10 kg de 

produtos eletroeletrônicos por habitante. A Bélgica recebe produtos do mundo todo e detém 

tecnologia para recuperar metais preciosos assim como outros metais (LEYSEN; PREILLON, 

2014). 

Em relação à reciclagem de papel, segundo a CEPI (Confederation of European Paper 

Industries), desde 1998, a reciclagem de papel na Europa aumentou em 45%, atingindo 71,7% 

em 2013, o que representa cerca de 57 milhões de toneladas de papel. Apesar da reciclagem 

de papel na Europa ter alcançado um alto nível, aumentar as taxas de forma progressiva 

representa ainda um desafio para as indústrias, pois não só o padrão de consumo tem variado 

ao longo dos anos como as quantidades e tipos diferentes de papel têm sido produzidos. Por 

exemplo, os jornais e revistas possuem grandes índices de reciclagem junto com o papelão, 

porém a sua produção tem diminuído drasticamente ao longo dos anos. Enquanto que, 21% 

dos papéis que não podem ser reciclados por razões higiênicas como lenços de papel e papel 

higiênico sofreram um aumento na produção. Dos países membros da UE, 11 possuem taxas 

de reciclagem de papel acima de 60% e 13 já ultrapassaram a taxa de 70%. Na Europa, o papel 

é reciclado em média 3,5 vezes, acima da média mundial que é 2,4 (CEPI, 2016).  
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Em relação ao vidro, a FEVE (European Container Glass Federation) registrou a produção de 

mais de 22 milhões de toneladas de embalagens de vidro em 2014, em 160 fábricas espalhadas 

pelo continente. Esse número representa 62,5% da produção total de vidro, o restante da 

produção é para outros tipos de uso, como vidro plano, fibra de vidro e outros. A Europa é a 

maior produtora de vidro do mundo e a taxa média de reciclagem encontra-se em 73%. Para 

citar alguns países que estão acima dessa taxa, têm-se como exemplos: a Suécia com 94%, a 

Suíça com 96%, Noruega com 91%, Bélgica com 94%, Luxemburgo com 96%, Dinamarca com 

86%, Áustria com 85%, Irlanda e Alemanha com 83% (FEVE, 2016). As taxas de reciclagem de 

vidro costumam ser altas por diversos motivos. Primeiro, a indústria tem interesse em receber 

esse material, que é 100% reciclável. Segundo, porque economiza recursos como matéria 

prima, água e energia. Terceiro, os potes de vidro e garrafas possuem altas taxas de reúso nas 

residências antes de serem enviados para a reciclagem.  

Em relação ao plástico, a EPRO (European Association of Plastic Recycling and Recovery 

Organisations) registrou em 2012 que 34% das embalagens plásticas foram encaminhadas 

para a reciclagem, 35% foi enviado para os incineradores e 31% para os aterros sanitários. A 

taxa de reciclagem estipulada pela UE é baixa, apenas 22,5% (EC, 1994), sendo que todos os 

países europeus possuem taxas superiores a 30%, exceto Malta. Em 2012, a Holanda desviou 

50,6% das embalagens de plástico para a reciclagem. Outros países também possuem altas 

taxas de reciclagem de plástico como a República Checa, Eslováquia, Suécia e Estônia. Nove 

países europeus enviaram mais de 50% das embalagens plásticas para incineração, obtendo 

uma taxa superior a 90% somando reciclagem e recuperação energética, o que significa que 

menos de 10% desse material foi aterrado. Por outro lado, alguns países estão enviando mais 

de 50% das embalagens plásticas para aterros sanitários. Cerca de 63% dos resíduos plásticos 

são gerados nos domicílios, o restante tem origem comercial e industrial. A reciclagem 

domiciliar atingiu a taxa de 33% enquanto que a comercial e industrial atingiu 37,5%. Em 

relação à coleta das embalagens plásticas, alguns países como, Alemanha, Suécia, Noruega, 

Espanha, Itália e Portugal coletam todo o tipo de plástico gerado nos domicílios, separando-os 

em duas frações, em plásticos leves e rígidos. Outros países como Áustria e Reino Unido 

coletam as duas frações misturadas. A Suécia, Alemanha, Finlândia, Islândia e Noruega 

possuem também um sistema de retorno de embalagens de garrafas PET, adicional às coletas 

(EPRO, 2016). 
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2.2.2 Tratamentos Biológicos para resíduos orgânicos e a produção de biogás 

A tecnologia MBT (Mechanical-Biological Treatment) é considerada um pré-tratamento dos 

resíduos, onde o material é separado mecanicamente, sendo a parte orgânica destinada a 

tratamento biológico. As usinas geralmente recebem resíduos domésticos misturados, 

resíduos comerciais e industriais. É considerado o primeiro passo, visto que depois de 

separado, o material pode seguir para reciclagem ou incineração. Esta tecnologia está 

presente em 16 dos 32 países da UE, nos outros 11 países o sistema anda não está totalmente 

implantado e os cinco restantes não possuem essa instalação. Os países que lideram em 

capacidade de MBT são a Itália, Alemanha e Espanha (ETC/SCP, 2014). 

A tecnologia MBT pode ser formada por um ou mais dos quatro processos principais: simples 

separação dos materiais (estágio onde os materiais são separados em categorias: orgânico, 

papel, metal, vidro e plástico); estabilização mecânica e biológica (processo biológico de 

secagem onde o material composto por carbono é tratado para ser tornar combustível); 

estabilização física e mecânica (processo térmico de secagem) e mecânico biológico como pré-

tratamento antes da incineração. Esta última fase, os rejeitos, com alto poder calorífico, são 

tratados para serem transformados em combustível. A configuração das usinas MBT pode 

variar e abranger diferentes estágios, dependendo da sua finalidade e dos tipos de resíduos 

que precisará tratar. Os produtos finais da usina MBT podem ser: materiais recicláveis, 

composto orgânico, biogás e material combustível. A desvantagem desse processo é que os 

rejeitos pós- tratamento contêm uma fração significativa de matéria orgânica. Se estes rejeitos 

forem dispostos em um aterro sanitário causarão impactos ao meio ambiente através da 

produção de gases de efeito estufa e lixiviados. A vantagem é que o sistema reduz os custos 

com transporte, pois as usinas podem ser localizadas próximas aos centros urbanos, além 

disso, apresentam alta eficiência na separação dos materiais. Portanto, a instalação de uma 

usina MBT pode ser estudada visando à redução do impacto ambiental e o aumento da 

eficiência no gerenciamento de RSU junto com os demais equipamentos necessários (THIEL; 

THOMÉ-KOZMIENSKY, 2011).  

A Alemanha possui 61 usinas MBT com capacidade para processar 6.4 milhões de toneladas 

por ano. A primeira usina foi instalada com a intenção de produzir um material adequado para 

ser enviado aos aterros sanitários com baixo conteúdo orgânico. Ao passar dos anos, com as 

alterações na legislação e novas demandas de mercado, as instalações se tornaram mais 

modernas e os objetivos mudaram. As recentes usinas MBT possuem o papel de tratar os 

resíduos biológicos desviando-os dos incineradores. Hoje, cerca de 60% dos resíduos que 
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chegam nessas usinas são incinerados em WtEs, usinas de geração de energia a carvão e 

indústrias de cimento. Os custos no tratamento dos RSU entre WtEs e MBTs são similares, na 

Alemanha o custo é de aproximadamente 100 EUR por tonelada. O objetivo do país é 

aumentar a quantidade de material reciclado desviado do incinerador e também garantir a 

qualidade do material combustível que depois será utilizado para geração de energia (THIEL; 

THOMÉ-KOZMIENSKY, 2011). 

Depois de separado, o resíduo orgânico pode ser direcionado para dois tratamentos principais 

utilizados na Europa: biodigestão anaeróbica ou a compostagem aeróbica. Na compostagem, o 

resíduo orgânico é degradado por bactérias que consomem oxigênio e produzem no final 

dióxido de carbono, água, adubo e calor. Já o processo de biodigestão anaeróbica a 

degradação da matéria orgânica ocorre na presença de bactérias que não consomem oxigênio 

e o produto final será o biogás (metano e dióxido de carbono) e adubo. Na compostagem há 

produção de calor no interior das pilhas ao contrário da biodigestão anaeróbica (EUROPEAN 

BIOPLASTICS, 2015). 

A biodigestão anaeróbica é extremamente adequada para o material orgânico com alta 

concentração de umidade, como é o caso dos resíduos produzidos nas cozinhas industriais e 

nas residências, mas o processo pode ser utilizado também para qualquer tipo de resíduo 

orgânico. Além disso, o sistema apresenta diversas vantagens como um eficiente controle de 

odor e pode ser utilizado em grandes centros urbanos, pois requer menor área para ser 

implantado comparado ao sistema de compostagem (BAERE; MATTHEEUWS, 2013).  

Em 1990, havia três usinas de biodigestão anaeróbica na Europa com capacidade para 

processar 120 mil toneladas por ano. Em 2015, o número de instalações passou a ser de 290 

usinas com capacidade superior a nove milhões de toneladas. Os países que lideram em 

capacidade de instalação, na ordem, são Alemanha, Reino Unido, Itália, França, Holanda, 

Espanha, Áustria, Polônia, Bélgica, Suécia e Dinamarca (EUROPEAN BIOPLASTICS, 2015). 

Com a intenção de tornar a reciclagem do material orgânico economicamente viável, era 

necessário primeiro alterar a imagem do resíduo biológico para um recurso valioso. Dessa 

forma, a ASCP (Association of Swiss Compost Plants), fundada em 1999, na Suíça, tinha três 

objetivos principais: trabalhar o gerenciamento de orgânicos num ciclo fechado de material e 

energia; garantir um alto padrão de qualidade para a produção do composto e criar as 

condições necessárias para estabelecer novos mercados para a comercialização de compostos 

e seus derivados. Hoje, são processadas nas usinas mais de 400 mil toneladas de resíduo 

orgânico, o que corresponde a 2/3 do total coletado no país. A associação foi parcialmente 
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fundada pelo governo federal com o apoio dos governos estaduais e é responsável pela 

implantação de treinamentos em compostagem e biodigestão anaeróbica, desenvolvimento 

de guias e manuais e monitoramento dos resultados, garantindo o alto padrão de qualidade 

dos produtos. Para obter um produto final de alta qualidade não basta desenvolver 

rigorosamente todo o processo, e sim assegurar que a matéria prima utilizada esteja livre de 

contaminantes, o que excluí a utilização de lodo de esgoto e resíduos de limpeza pública na 

compostagem. Toda a matéria prima utilizada e seus aditivos são declarados, de forma que o 

usuário tenha conhecimento da origem e dos componentes, podendo utilizar o composto de 

forma segura na agricultura e outros usos (FUCHS et al., 2008; ASCP, 2001). 

Para conseguir diminuir a praticamente zero a quantidade de resíduos orgânicos enviados aos 

aterros sanitários a Áustria teve como estratégia proibir gradualmente o envio desse material 

para esses locais entre 2004 e 2008. Além disso, o país possui coleta de orgânicos desde 1992 

em todo o território. Em 2008, foram coletados separadamente cerca de 105 kg de resíduo 

orgânico por habitante. Não só os resíduos orgânicos precisam ser separados pelo munícipe, 

mas também o papel e o papelão, ambos responsáveis pela produção de metano nos aterros. 

Com a coleta separada de orgânicos é possível garantir a qualidade do composto, competir no 

mercado e ainda reduzir o impacto ambiental. Para a coleta de papel e papelão o sucesso foi a 

inserção de um container específico para esse material por edifício ou unidade habitacional 

(ETC/SCP, 2009). 

O biogás produzido através da biodigestão anaeróbica pode ser recolhido e utilizado para 

gerar aquecimento e eletricidade ou também como combustível de automóveis. Para cada 

tonelada de matéria orgânica é possível produzir 120m³ de biogás o que irá gerar 200 KWh 

distribuídos na rede pública de eletricidade, já descontado as perdas (EUROPEAN BIOPLASTICS, 

2015).  

A Suíça possui cerca de 600 usinas de biogás e seis aterros sanitários. Diversos projetos de 

novas instalações rurais estão em andamento, muitos com capacidade entre 60-100kWe. O 

biogás é utilizado largamente na produção de eletricidade e aquecimento através de 

instalações denominadas CHP (Combined heat and power), onde o mesmo equipamento 

fornece os dois tipos de energia para a população. A utilização do metano como combustível 

de automóveis no lugar do gás natural teve início em 2008 e atualmente é superior a 1MNm³ o 

que equivale a aproximadamente 40 GWh. A meta do país é produzir 300 GWh. A fim de 

estimular o uso do biogás para a geração de eletricidade, o país reduziu o valor da tarifa, sendo 

mais econômico para o consumidor adquirir energia de fontes renováveis como o biogás. Além 
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disso, foi criado um fundo pela Swiss Gas Association com o objetivo de distribuir na rede 

pública 300 GWh de eletricidade produzida pelas usinas de biogás anualmente. Os projetos 

que visam reduzir a emissão de GEE ao meio ambiente também são incentivados pelo 

governo. Atualmente são mais de 11.000 veículos movidos a biogás e 138 postos de 

abastecimento (IEA, 2014). 

A Holanda possui 252 usinas de biogás (EBA, 2016). A principal utilização do biogás, cerca de 

60%, é destinada para a produção de eletricidade, 30% para combustível e 10% para 

aquecimento. A rede de combustíveis de gás natural é composta de 88% de metano, obtido 

nas usinas de biogás, tornando esse combustível mais econômico que os combustíveis fósseis. 

Segundo a EBA (European Biogas Association) (2016), havia 17.240 usinas de biogás e gás 

natural em 2014. O número de veículos europeus movido a gás natural ou biogás teve um 

aumento de 9% de 2014 para 2015, representando uma frota de 1.272.852 veículos (NGVA, 

2016). 

 

2.2.3 A Incineração com geração de energia (WtE) e o fim dos aterros sanitários 

Em 2010, os 448 incineradores (waste-to-energy) europeus incineraram 76.875.128 toneladas 

de resíduos (figura 2.02). A Alemanha e a França possuem a maior capacidade de incineração 

da Europa, com o maior número de incineradores, porém, a Dinamarca, seguida da Suécia, 

Holanda, Noruega e Suíça, possuem o maior percentual per capita de incineração. Os países 

europeus que não possuem WtE são: Romênia, Bulgária, Chipre, Estônia, Grécia, Croácia, 

Irlanda, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Eslovênia e Malta (ETC/SCP, 2014). 

Dos 32 países europeus analisados, 21 incineram menos que 25% do que é gerado de resíduos 

sólidos em seus municípios. Esse dado indica duas possibilidades: ou a taxa de reciclagem é 

alta ou o restante dos resíduos está sendo encaminhado para aterros sanitários. Porém, parte 

dos países também utiliza MBT para tratamento dos seus resíduos, desviando estes dos 

aterros. Foi verificado também que os países com alta taxa de incineração estão operando 

abaixo da sua capacidade, como é o caso da Suécia e da Dinamarca (ETC/SCP, 2014). 

A recuperação energética está crescendo também em escala mundial, entre 2007 e 2013 

foram construídos mais de 300 incineradores, aumentando em 25% o potencial de incineração 

de resíduos, o que representa acima de 250 milhões de toneladas por ano (DÖING; 

LOENICKER, 2013). 
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Figura 2.02 – Mapa dos WTE na Europa em 2011. Fonte: CEWEP, 2016. 

 

Segundo a CEWEP (2016), a incineração (WtE) traz os seguintes benefícios em relação aos 

aterros sanitários: possui um impacto ambiental menor; elimina patógenos e bactérias; depois 

da combustão é possível separar os metais presentes na escória e nas cinzas volantes para a 

reciclagem; a escória e as cinzas podem ser utilizadas como agregados não estruturais na 

construção civil; é considerado como fonte de energia renovável; reduz a dependência dos 

aterros sanitários e ainda gera eletricidade e aquecimento. Por outro lado, é uma tecnologia 

que demanda um alto investimento nos sistemas de limpeza de gases e controle de poluição 

seguindo rígidos padrões de emissões (WORLD BANK, 2012). 

A incineração de RSU é o tratamento dominante na Noruega, representando 54% do total 

gerado, tornando o país líder no segmento, seguido pela Dinamarca, Suécia e Suíça 

(EUROSTAT, 2016a). As taxas e as proibições de aterramento de certos resíduos contribuíram 

com o incremento da incineração no país, que aumentou de 30% em 2001 para 50% em 2010 

e atualmente se encontra em 54%. Por outro lado, esses instrumentos econômicos tiveram 

pouco impacto nas taxas de reciclagem e compostagem. Além das taxas de aterramento o país 

também introduziu taxas para incineração em 1999, mas foram abolidas em 2010. A principal 

razão que contribuiu com o fim das taxas de incineração foi o encerramento dessas taxas na 

Suécia, o que provocou uma competição desleal entre os dois países. Com o fim das taxas de 
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incineração e as proibições relacionadas aos aterros é possível compreender porque uma 

significativa parcela de resíduos é incinerada no país (KJÆR, 2013a). 

Com a intenção de promover a reciclagem, o governo dinamarquês instituiu em 1987 uma taxa 

tanto para os resíduos destinados aos aterros quanto aos incineradores. No início, as taxas 

para os aterros sanitários eram somente para os que recebiam resíduos domésticos, mas em 

1989 a taxa foi estendida para todos os aterros, exceto para os que recebiam resíduos 

perigosos. A taxa foi subindo ao longo dos anos e hoje está em cerca de EUR 63por tonelada 

(ETC/SCP, 2012). A Dinamarca implantou também a lei de proibição de resíduos orgânicos em 

aterros sanitários em 1997. Dessa forma, o país atingiu a primeira meta de 2006, indicada na 

lei Landfill Directive da UE, com bastante facilidade. Em 2006, apenas 2% dos resíduos 

orgânicos foram destinados aos aterros sanitários. O restante foi encaminhado para a 

reciclagem e incineração. Tanto a legislação restrita, como a proibição do aterramento de 

resíduos combustíveis, quanto os instrumentos econômicos, como taxas e impostos para 

resíduos enviados aos aterros, foram responsáveis pela redução em 77% dos resíduos 

aterrados no final da década de 1990. Como em 2000 a quantidade de resíduos aterrada já era 

pequena, o período entre 2001 e 2010 registrou uma pequena queda de 7,5% para 3,5%. 

Embora a quantidade de resíduos enviada para os aterros se mantém estável, os índices de 

reciclagem continuam crescendo (KJÆR, 2013). 

O gerenciamento de resíduos sólidos na Dinamarca é caracterizado por um alto índice de 

incineração, cerca de 54% dos RSU (EUROSTAT, 2016a). Mas nem sempre foi assim, na década 

de 1970, a disposição final dos resíduos sólidos em todo o país era realizada em aterros 

sanitários e vazadouros. A região de Copenhagen praticamente havia esgotado a capacidade 

dos seus aterros na década de 1980. Em 1985, o país realizou o primeiro diagnóstico para 

compreender a situação atual do gerenciamento de RSU. Os resultados mostraram que 39% de 

todo o resíduo produzido no país estava indo para os aterros. Esse número caiu para 19% em 

1995 e 4% em 2008 e em paralelo, os índices da reciclagem e incineração cresceram. Hoje, o 

resíduo é visto como um recurso e consequentemente os aterros sanitários estão recebendo 

cada vez menos resíduos (KJÆR, 2013). O primeiro incinerador foi instalado em 1903 em 

Copenhagen. Depois de um século de modernização a tecnologia evolui para WtEs e hoje é 

bem aceita pela população dinamarquesa, gerando aquecimento e eletricidade. Atualmente, 

há 25 WtEs no país com capacidade para incinerar quatro milhões de toneladas de RSU por 

ano. Os incineradores são gerenciados pelos municípios ou por empresas contratadas pelos 

governos locais. É de responsabilidade do município garantir que a capacidade do incinerador 

esteja de acordo com a quantidade gerada e se houver necessidade de um WtE novo, o 
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período de retorno do investimento (payback) não pode ser superior a dez anos. Essa ação 

garante também que os princípios da legislação europeia de proximidade e autossuficiência 

sejam atendidos (WONG, 2014). 

Os incineradores fornecem 5% da demanda por eletricidade e 20% da demanda por 

aquecimento na Dinamarca. Os WtEs operam com baixa emissão de CO2, geram a própria 

energia para o seu funcionamento e eletricidade e aquecimento para a população. Estes são 

considerados um mecanismo limpo e ambientalmente adequado se comparado aos aterros 

sanitários e outras formas de geração de energia envolvendo queima de combustíveis fósseis 

(WONG, 2014). 

Como os aterros recebem cada vez menos resíduos o número destes vem caindo ano após 

ano. Em 2007, havia 105 unidades passando para 41 em 2012. Os aterros sanitários na 

Dinamarca estão autorizados a receberem apenas alguns tipos de resíduos como: inertes, 

resíduos misturados, resíduos minerais e resíduos perigosos. Ainda há em operação 29 usinas 

de biogás instaladas nos aterros mais antigos, já que pouco material orgânico é destinado a 

estes locais (ISWA, 2012). 

A opinião pública na Dinamarca a respeito dos incineradores é bastante positiva. A população 

não faz objeção a respeito da localização das instalações e muitos concordam que é uma 

tecnologia limpa, muito mais do que se comparada às emissões produzidas pela queima de 

madeira para aquecimento de um bairro, por exemplo. Com o objetivo de tornar os WtEs 

ainda mais atrativos, o governo dinamarquês investe em projetos arquitetônicos sofisticados 

com usos multifuncionais. Por exemplo, um dos incineradores a ser inaugurado em 2017, está 

sendo projetado com três rampas de esqui e uma área de lazer na cobertura para a população. 

De forma a garantir e ampliar o conhecimento da população sobre o gerenciamento de 

resíduos e o papel dos incineradores no sistema, outras atividades paralelas à incineração 

também ocorrem nestes locais. A maior instalação da Dinamarca, Vestforbrænding, 

responsável por tratar os resíduos de 19 municípios, desenvolve várias campanhas sobre 

educação ambiental, recebe 10 mil visitantes por ano, além de grupo de professores e alunos 

(WONG, 2014). 

Na Suíça, com a proibição do aterramento de resíduos combustíveis no ano 2000, a capacidade 

de incineração também expandiu. Desde a implantação do WtE na cidade de Thun em 2004, o 

país possui capacidade suficiente de incineração para atender toda a produção de 3,29 

milhões de toneladas (BAFU, 2016), não sendo necessário enviar esses resíduos para aterros. 

Hoje os resíduos combustíveis são enviados somente para os incineradores. Além disso, todos 
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os 30 WtEs do país possuem alta performance e recuperação energética acima de 65% 

(HERCZEG, 2013). 

Em 2001, na Holanda, cerca de 8% dos resíduos produzidos ainda eram enviados para os 

aterros sanitários e a taxa para aterramento era de EUR 13 por tonelada. Em 2002, com o 

objetivo de diminuir a quantidade de resíduos aterrada, a taxa subiu para EUR 79 por 

tonelada, o que representou uma queda expressiva. A quantidade de resíduos enviada para o 

aterro passou a ser de apenas 2,7% do total de RSU produzidos naquele ano. Não foi somente 

o aumento da taxa, mas também a proibição do envio de resíduos misturados para o aterro, 

em conformidade com o Plano Nacional de RSU (LAP, 2015), que foram responsáveis pela 

redução significativa do envio de resíduos para os aterros. A quantidade aterrada continuou 

diminuindo, passando para 2,1% em 2007 e atingindo 0,3% em 2010. Neste mesmo ano a taxa 

de aterramento chegou a EUR 107,5 por tonelada, considerada a taxa mais alta da Europa 

(MILIOS, 2013). O crescimento dos índices de reciclagem praticamente acompanhou a 

evolução das taxas de aterro ao longo dos anos. Já a incineração se mostrou praticamente 

constante no período entre 2001 e 2010. Isso significa que os materiais recicláveis e orgânicos 

que deixaram de ir para o aterro foram encaminhados para a reciclagem e não para a 

incineração. Consequentemente, a introdução das taxas de aterramento teve um papel 

essencial no desvio dos resíduos para a reciclagem ao invés do aterro sanitário (EUROSTAT, 

2016a). 

Com relação à mineração de aterros encerrados, a Bélgica lidera a tecnologia, explorando 

unidades cuja produção de lixiviados e de GEE esteja esgotada. Em 2008, o grupo belga 

Machiels definiu o termo que ficou conhecido como Enhanced landfill mining (ELFM), trata-se 

de uma técnica de mineração para aterros sanitários, recuperando os materiais enterrados há 

muitos anos, reciclando-os ou utilizando-os como combustível e produzindo energia nos 

incineradores (LEYSEN; PREILLON, 2014). 

 

2.3 PROGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA EUROPA – 2020 / 2050 

“In 2050, we live well, within the planet’s ecological limits. Our prosperity and 

healthy environment stem from an innovative, circular economy where 

nothing is wasted and where natural resources are managed sustainably, and 

biodiversity is protected, valued and restored in ways that enhance our 

society’s resilience. Our low-carbon growth has long been decoupled from 

resource use, setting the pace for a safe and sustainable global society” (EC, 
2013, p.176). 
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Para 2020, o objetivo da União Europeia é atingir uma economia circular, onde o resíduo seja 

visto como um recurso a ser incorporado no sistema novamente. Dessa forma, é necessário 

mudar drasticamente o ultrapassado e convencional sistema baseado unicamente no envio 

dos resíduos para os aterros sanitários (EC, 2011). Esse objetivo pode ser atingido com a 

inserção de pré- tratamentos ao destino final como, por exemplo, reciclagem, compostagem, 

recuperação energética e outros. A última versão da WFD indica ainda que o gerenciamento 

de resíduos precisa ser pensado de forma que os estados membros se tornem autossuficientes 

na disposição final e na recuperação energética (EC, 2008). 

A União Europeia tem a missão de reduzir em 20% as emissões de gases de efeito estufa no 

período entre 2013 e 2020, atendendo o protocolo de Quioto. Além disso, pretende aumentar 

em 20% o uso de energia renováveis e também em 20% a eficiência energética. Esses três 

objetivos juntos ficaram conhecidos como 20/20/20 e fazem parte das estratégias de 

desenvolvimento sustentável europeu para o período (EEA, 2013a). 

As emissões de GEE foram escolhidas como indicador ambiental, pois representam os efeitos 

diretos da gestão de resíduos sobre o meio ambiente.  Além disso, as emissões de GEE são os 

principais responsáveis pelo fator de impacto de aquecimento global em um estudo de ACV 

(MERRILD, 2009). As emissões diretas de GEE correspondem às emissões de metano nos 

aterros sanitários e outros gases nas demais atividades da gestão de resíduos, como por 

exemplo, a coleta e o transporte entre os tratamentos de cada tipo de material. 

O gráfico 2.02 indica em linhas sólidas a emissão de GEE ao longo dos anos até 2012 e as linhas 

pontilhadas as suas projeções. O setor de abastecimento de energia tanto para indústria 

quanto para a produção de eletricidade e aquecimento são os maiores responsáveis pelas 

emissões. Esse setor inclui a energia consumida nas residências, comércios e serviços, 

indústrias, construção civil e agricultura. É esperado que esse setor diminua suas emissões 

utilizando energia renovável como hidrelétricas, solar, eólica e WtE. Na área de transportes, a 

União Europeia, através dos regulamentos que controlam as emissões de novos veículos, visa 

diminuir os níveis de emissão, além de incentivar a utilização de biocombustíveis e fontes 

renováveis de energia. O setor de resíduos tende a diminuir as suas emissões devido ao desvio 

dos resíduos orgânicos dos aterros sanitários para tratamentos biológicos e incineração (EEA, 

2013a). Assim como, os materiais recicláveis que são encaminhados para a reciclagem e, 

portanto, poupam energia e extração de novos recursos naturais. Consequentemente, os pré-

tratamentos como a reciclagem e a recuperação energética ao invés da disposição final em 



81 
 

aterros sanitários são os maiores responsáveis pela diminuição da geração de GEE no setor de 

resíduos. 

 

Gráfico 2.02 – Tendências e projeções de emissões de GEE por setor na União Europeia. Fonte: EEA, 
2013a, p.98.  

O Sétimo Programa de Ação Ambiental (Seventh Environmental Action Programme – 7th EAP) 

indicou metas chaves a serem alcançadas no período de 2013 a 2020 para os países europeus. 

Através do EAP, os países membros concordaram em somar esforços e dividir a 

responsabilidade na redução das emissões de CO2, na eficiência no uso dos recursos e garantir 

o bem-estar e a saúde da população, respeitando os limites do meio ambiente.  O programa 

estabeleceu nove objetivos prioritários que precisam ser alcançados pela UE até 2020:  

1 – Proteger, conservar e aumentar as reservas naturais na UE. Com o objetivo de proteger a 

biodiversidade e combater a devastação ao meio ambiente. As ações estão concentradas no 

uso sustentável do solo, combate ao desmatamento, qualidade da água e do ar, entre outras; 

2 – Tornar a UE eficiente no uso dos recursos e também sustentável e competitiva baseada em 

uma economia de baixa emissão de carbono. Esse objetivo está relacionado aos marcos 

20/20/20 mencionados e também na melhora do desempenho do ciclo de vida dos produtos e 

na redução da produção de resíduos na origem evitando o desperdício e consumo 

desnecessário; 
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3 – Garantir aos cidadãos europeus um ambiente saudável assim como o seu bem-estar social. 

Essa ação está relacionada à redução da poluição sonora, da água e do ar e no uso de produtos 

químicos; 

4 – Promover melhorias na legislação ambiental europeia. Através de um estudo desenvolvido 

pela Comissão Europeia em 2012, foi verificado que se a legislação no setor de resíduos fosse 

cumprida integralmente seria possível economizar 72 bilhões de euros por ano, criar 400.000 

empregos até 2020 e ainda produzir uma receita de 42 bilhões de euros em toda a cadeia. 

Portanto, os benefícios de uma gestão integrada de resíduos vão muito além dos aspectos 

ambientais, trata-se da criação de novos mercados, rumo ao desenvolvimento sustentável; 

5 - Aumentar o conhecimento sobre o meio ambiente e expandir a participação do tema nas 

políticas públicas. Promover a participação popular, conscientizando e informando a 

população e garantindo o princípio da precaução, evitando a geração de resíduos e a 

contaminação do meio ambiente; 

6 – Garantir o investimento para as políticas públicas relativas ao clima e ao meio ambiente, 

considerando os custos ambientais de todas as atividades. Esse objetivo utiliza o princípio do 

poluidor pagador e considera os investimentos necessários de forma sistemática, incluindo os 

custos ao meio ambiente. A inserção de novas tecnologias menos impactantes, a inovação nos 

produtos e os relatórios de impacto ambiental das empresas são atividades que farão com que 

esse objetivo seja alcançado; 

7 – Garantir a integração entre todas as políticas públicas e o meio ambiente. Todas as 

políticas públicas estão inter-relacionadas e precisam ser trabalhadas de forma 

multidisciplinar. Portanto, as preocupações na área ambiental poderão considerar também os 

desafios no setor de energia, resíduos, transporte, agricultura, pesca e outros. Trabalhando de 

forma integrada é possível atingir melhores resultados proporcionando benefícios em diversos 

setores; 

8 – Tornar as cidades da UE sustentáveis. Até 2020, estima-se que 80% da população viva em 

cidades ou muito próximo de uma, tornando as cidades europeias ainda mais densas. Os 

problemas do ambiente urbano são os mesmos: baixa qualidade do ar, poluição sonora, 

produção de resíduos, escassez de água e outros. De forma a promover o desenvolvimento 

urbano sustentável foi criado um fundo que apoia projetos inovadores, estimulando expandir 

boas práticas entre as cidades;  
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9 – Colaborar com a UE na busca por soluções eficientes no combate as mudanças climáticas. 

Muitos dos objetivos europeus necessitam também da participação e colaboração 

internacional. Trata-se de um desafio mundial, com base nos conceitos abordados na 

conferência Rio+20 e na adoção de metas de desenvolvimento sustentável em todo o planeta 

(EC, 2013). 

Se todos os países da UE atingissem as metas para 2020, principalmente em relação à lei 

Landfill Directive, as emissões produzidas pelos aterros sanitários reduziriam em 1,2% em 

relação a 2008, o que representaria 62 milhões de toneladas de GEE a menos. Se ao invés de 

reduzirem em 50% o envio de resíduos orgânicos para os aterros sanitários, o envio desse 

material fosse totalmente banido, então as emissões cairiam ainda mais, ou seja, 78 milhões 

de toneladas de GEE poderiam ser evitadas (EEA, 2011a). 

A reciclagem também ajuda a reduzir as emissões de GEE, por exemplo, em 2006 foram 

reciclados 67% do papel presente no RSU europeu. Esta quantidade representa 24% do que foi 

consumido de papel no mesmo ano. Se 90% de todo o papel presente nos resíduos coletados 

fossem reciclados, então 32% dos produtos comercializados poderiam utilizar matéria prima 

reciclada. Esse cenário reduziria a necessidade da incineração e aterramento desse material e 

ainda deixaria de emitir 1,73 milhões de toneladas de CO2 equiv. O envio do papel para o aterro 

sanitário representa um impacto ambiental maior que a incineração. Já a reciclagem 

representa um impacto ambiental menor que os outros tratamentos, portanto essa seria a 

prioridade no destino desse material. Somente o rejeito do papel ou depois que este atingir a 

sua capacidade de reciclagem, este material poderia ter como destino os incineradores com 

geração de energia (WtE), ou seja, no final da sua vida (EEA, 2011a). 

Apesar do crescimento na produção de RSU a Suíça possui índices de tratamento estáveis 

como reciclagem e recuperação energética e menos de 1% é enviado aos aterros sanitários. 

Atualmente, o país já atingiu as metas estabelecidas pela UE para 2020. Considerando o 

gerenciamento de resíduos atual e a legislação vigente, é estimado que a Suíça atinja a taxa de 

60% de reciclagem em 2020. O foco do país para o futuro está na diminuição das emissões 

provocadas pelo tratamento dos resíduos e no ciclo de vida dos produtos, de forma que sejam 

desenvolvidas técnicas mais modernas de reciclagem e redesenho dos produtos minimizando a 

extração de recursos naturais. É esperado que ocorram avanços no setor industrial 

melhorando a reciclagem. Esse processo poderá ser alavancado com o aumento do custo da 

matéria prima e com técnicas de reciclagem mais sustentáveis (HERCZEG, 2013). 
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A Alemanha teve como meta desviar mais de 50% dos resíduos dos aterros sanitários para a 

reciclagem por muitos anos e provavelmente irá continuar mantendo esses índices. A questão 

é se o país conseguirá aumentar esse número e como irá fazer. O governo alemão se 

comprometeu em 1999 a recuperar todo o RSU produzido no país até 2020. Isso significa que 

absolutamente nada poderia ser destinado aos aterros, nem sequer os resíduos produzidos 

pós tratamento, como a escória e as cinzas volantes dos incineradores. Neste caso, as atuais 

tecnologias de incineração, triagem e MBT deveriam se ajustar de forma a diminuírem ainda 

mais as suas emissões e os resíduos resultantes dos tratamentos necessitariam ser destinados 

para outros usos, desviando dos aterros (FISCHER, 2013). É um objetivo tão ambicioso quanto 

às metas de programas zero waste ao redor do mundo. 

O governo alemão considera a energia renovável a chave do desenvolvimento sustentável, de 

forma que tem como meta aumentar em 35% a produção de eletricidade através de fontes 

renováveis e em 18% para outros usos (IEA, 2014). 

Em relação aos resíduos orgânicos, a Alemanha planeja transformar as usinas de compostagem 

tradicional em sistemas de biodigestão anaeróbica, de forma que o composto tenha mais 

qualidade e possa ser misturado a outros elementos (nitrogênio, potássio, solo e turfa) 

garantindo seu uso na agricultura e jardinagem. É recomendado que essas instalações sejam 

localizadas próximas as áreas industriais de forma que a energia produzida nas usinas possa 

ser empregada diretamente nas indústrias. O governo também pretende incentivar a 

compostagem local, nas residências e áreas rurais, diminuindo o transporte e 

consequentemente o impacto ambiental. Encontra-se em estudo usinas de produção de 

energia através de reatores movidos a metano e hidrogênio. O sistema já foi testado em 

laboratório e precisa ser desenvolvido para ser utilizado em larga escala. Também já estão 

sendo utilizados ônibus públicos movidos a hidrogênio. Em relação às próximas pesquisas, o 

governo pretende avançar: na remediação e subsequente utilização de aterros sanitários já 

encerrados transformando essas áreas em parques e áreas verdes; no desenvolvimento de 

estudos específicos para a biodigestão anaeróbica, considerando resíduos orgânicos coletados 

das residências, produtos agrícolas e resíduos da indústria alimentícia; no desenvolvimento de 

pesquisas de usinas de energia descentralizadas, específicas para áreas residenciais, hotéis, 

centros comerciais e outros, utilizando a energia produzida no tratamento de resíduos 

produzidos no próprio local; no desenvolvimento de estudos para o aproveitamento e 

reciclagem das cinzas produzidas pelos incineradores; nos estudos para aumentar a qualidade 
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dos resíduos combustíveis fornecidos pelas usinas MBT para a incineração e outros projetos de 

pesquisa (STEGMANN, 2011). 

Já a Bélgica iniciou a mineração dos seus aterros em 2016, começando com o aterro de Remo 

que será convertido em um parque. Em relação aos solos contaminados por atividades 

industriais no passado, o país possui o conhecimento e a tecnologia para tratamento de solos e 

pretende tratar 100% das áreas contaminadas, incluindo os aterros, até 2036 (LEYSEN; 

PREILLON, 2014). 

Em relação às metas de reciclagem estipuladas pela UE para 2020, a Áustria conseguiu em 

2001 ultrapassar o índice de 50% de desvio dos resíduos para a reciclagem. O país também já 

alcançou os índices estipulados para 2006, 2009 e 2016 em 2008 em relação ao desvio dos 

resíduos orgânicos dos aterros sanitários. O plano nacional de RSU tem como meta primordial 

a prevenção dos resíduos e por isso pretende: reduzir a quantidade de resíduos de construção 

e demolição além da reciclagem; promover a redução e o tratamento adequado de resíduos 

industriais e domiciliares desviando ainda mais para a reciclagem; reduzir o desperdício de 

alimentos no setor alimentício e ampliar as redes de reparo e reúso de objetos (HERCZEG, 

2013a). 

 

2.4 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA SUÉCIA 

Com mais de 450.000 km², a Suécia é o terceiro maior país da União Europeia em termos de 

área, com uma população total de cerca de 9,6 milhões de habitantes. Isso representa uma 

densidade populacional bastante baixa, com 21 habitantes por km² com a maior parte dos 

habitantes concentradas na metade sul do país. Cerca de 85% da população vive em áreas 

urbanas. O país está dividido em 21 estados e estes estão subdivididos em 290 cidades 

(EUROSTAT, 2015). 

A Suécia é uma monarquia constitucional com um sistema parlamentar de governo, possuindo 

uma economia altamente desenvolvida e diversificada. O país ocupa o terceiro lugar do mundo 

no Índice da Democracia6 de 2015, conforme a revista inglesa “The Economist”. O país também 

é considerado um dos socialmente mais justos da atualidade, através de um dos mais baixos 

                                                      
6 Índice da Democracia. Índice compilado pela revista inglesa The Economist que mede a situação da 
democracia em 167 países. O índice é baseado em 60 indicadores agrupados em 5 diferentes categorias: 
processo eleitoral e pluralismo, liberdades civis, funcionamento do governo, participação política e 
cultura política. Fonte: DAVIDSON, 2013. 
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níveis de desigualdade do mundo. Além disso, possui um alto IDH – Índice de Desenvolvimento 

Humano (EIU, 2016). 

O país possui uma economia mista, orientada à exportação e força de trabalho qualificada. 

Desde 1994, apresenta crescimento do produto interno bruto (PIB), com retração apenas nos 

anos de 2008 e 2009, resultado da crise econômica global que afetou fortemente os países 

europeus (SCB, 2016). 

O gerenciamento de RSU na Suécia é caracterizado pela clara divisão das responsabilidades 

que envolvem toda a sociedade, os municípios são obrigados a coletar os resíduos e destiná-

los corretamente, exceto aqueles que são de responsabilidade do produtor. Os cidadãos 

precisam separar os resíduos em casa e levar até os pontos de coleta (MILIOS, 2013). Além 

disso, a gestão é baseada também nos seguintes valores: na proteção ao meio ambiente e na 

saúde pública; na sustentabilidade; em poupar os recursos naturais; na viabilidade econômica 

e no uso das tecnologias mais adequadas para cada tipo de tratamento de RSU (KUSLYAYKINA, 

2013). 

Do total dos resíduos desviados do aterro sanitário e do incinerador, 33,3% são encaminhados 

para reciclagem e 16,4% para a compostagem, totalizando 49,7%, apenas 0,7% é encaminhado 

para aterros sanitários e 49,5% são encaminhados para os incineradores com geração de 

energia (EUROSTAT, 2016a). 

Os resíduos na Suécia são destinados em sua maioria para a reciclagem e compostagem e o 

restante para o incinerador. Com o objetivo de impulsionar a reciclagem o governo sueco 

impôs uma taxa para a incineração em 2006, mas que foi abolida em 2010. Em relação aos 

resíduos que iam para os aterros sanitários, o país conseguiu reduzir drasticamente de 22% do 

RSU em 2001 para 1% em 2010. Os resíduos orgânicos enviados para a compostagem e 

biodigestão anaeróbica representam apenas 16,4% dos RSU, o restante do material biológico é 

enviado indevidamente para os incineradores (MILIOS, 2013; EUROSTAT, 2016a). 

De acordo com Fredén (2015), a Suécia desvia 99% dos resíduos dos aterros sanitários 

encaminhando-os para reciclagem, compostagem ou geração de energia. Mas nem sempre foi 

assim, foram décadas de mudanças, desde 1975 em que apenas 38% do resíduo doméstico era 

reciclado. Hoje há pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis localizados a 300m de 

cada área residencial, portanto, os cidadãos podem separar os resíduos recicláveis nas suas 

casas e levar até esses pontos de coleta.  
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2.4.1 Legislação e instrumentos econômicos 

Na década de 1960, a Suécia iniciou uma série de mudanças com o objetivo de preservar o 

meio ambiente e minimizar os impactos provocados pelo sistema de produção. O debate 

iniciado nos EUA com a publicação do livro “Silent Spring” da autora Rachel Carson (CARSON, 

1962), publicado em 1962, chamou a atenção do governo sueco culminando com a criação da 

Agência de Proteção Ambiental da Suécia (Naturvårdsverket) em 1967, com o propósito de 

colocar em prática políticas ambientais, e com a promulgação da primeira lei de Proteção 

Ambiental em 1969 que permaneceu sem alterações até 1990. De acordo com a lei, as novas 

indústrias deveriam solicitar uma permissão para iniciarem as suas atividades e deveriam 

respeitar os níveis de emissões para diferentes tipos de produção, assim como os limites para 

a sua localização física (BEE, 2007). 

O nível de conscientização ambiental sueca foi aumentando ao longo das décadas de 1970, 80 

e 90 e os problemas ambientais tornaram-se também foco da mídia. Cientistas chamavam a 

atenção para os impactos e consequências provocados pelo uso atual dos recursos naturais e 

modo de produção. A sociedade solicitava dos seus representantes que tomassem decisões 

que não impactassem o meio ambiente e a saúde pública. E o discurso político passou a incluir 

temas ambientais (BEE, 2007). 

Como consequência, os instrumentos regulatórios e econômicos têm sido a chave para colocar 

em prática os princípios do desenvolvimento sustentável na Suécia.  Após a criação do Código 

Ambiental (Miljöbalk) em 1998, a Suécia conseguiu mudanças mais significativas no sistema 

judicial e consequentemente vem alcançando seus objetivos rumo a um futuro mais 

sustentável. 

O Código Ambiental (Miljöbalk) e a Lei de Conservação da Natureza (Naturvårdslag) 

constituem o embasamento legal em relação ao meio ambiente. Mais especificamente sobre a 

gestão dos resíduos sólidos, as leis têm como base a legislação europeia (WFD 2008/98/EC) e 

se dividem em regulamentos específicos para aterros sanitários, incineração e permissão para 

operações de disposição final (aterro sanitário) ou recuperação energética (waste-to-energy). 

A figura 2.03 indica as principais legislações federais.  

A legislação sobre gerenciamento de resíduos sólidos é elaborada pelo Ministério do Meio 

Ambiente (Miljödepartamentet), que também é responsável pelo controle e por atingir as 

metas estabelecidas pelo parlamento sueco (Risksdag). A prioridade é a prevenção, 

minimizando a produção de resíduos na fonte, e a reciclagem dos materiais que já foram 
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descartados. Para isso, a Agência de Proteção Ambiental (Naturvåsdsverket) desenvolveu 16 

macros objetivos ambientais que cobrem todas as ações necessárias à proteção do meio 

ambiente e da saúde pública, além do gerenciamento de resíduos sólidos. Em relação aos RSU, 

a meta principal da Agência é reduzir o impacto ambiental analisando o ciclo de vida dos 

produtos através de instrumentos econômicos que viabilizem as políticas ambientais, 

coordenando todos os agentes e elaborando relatórios com os dados ambientais e econômicos 

(MILJÖMÅL, 2016).  

 

Figura 2.03 – Principais leis ambientais e de gestão de resíduos sólidos na Suécia. Fonte: EIONET, 2016. 

 

2.4.1.1 Código Ambiental (Miljöbalk) (1998:808) 

O Código Ambiental sueco entrou em vigor em 1999. É considerado um marco regulatório para 

o país, pois não só absorveu e substituiu as 15 leis que existiam previamente, como ampliou e 

modernizou os regulamentos, tornando a legislação ambiental mais atual e rigorosa. O 

objetivo do código é promover o desenvolvimento sustentável garantindo que o meio 
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ambiente, a saúde pública, os bens culturais e naturais e a biodiversidade estejam protegidos 

contra a poluição e outros impactos. Assim como, incentivar o reúso e a reciclagem como 

mecanismos de redução do uso de recursos naturais, mantendo esses materiais num ciclo 

fechado (SWEDEN, 2000). 

O Código Ambiental pode ser empregado em todas as atividades desenvolvidas por um 

cidadão ou por uma empresa privada. O objetivo principal é promover o desenvolvimento 

sustentável (SWEDEN, 2000). 

O capítulo dois do Código trata de importantes princípios, como por exemplo: 

• Princípio da precaução: deverão ser tomadas medidas de proteção ao meio ambiente e a 

saúde pública para qualquer atividade a ser executada, utilizando a tecnologia disponível 

mais adequada de forma a mitigar ou eliminar os riscos;   

• Princípio do poluidor-pagador: o responsável por causar algum dano ao meio ambiente ou 

a saúde pública deverá arcar com as consequências compensando o detrimento causado; 

• Princípios relacionados à gestão dos resíduos sólidos: todas as atividades deverão buscar 

alternativas que conservem os recursos naturais e a energia e promovam o reúso e a 

reciclagem, de preferência utilizando energia e recursos renováveis (SWEDEN, 2000). 

Os princípios são importantes para prevenir sobre os efeitos causados por uma determinada 

atividade, instruindo o responsável das consequências e dos impactos da sua atividade sobre o 

meio ambiente. Baseados na lei, órgãos fiscalizadores e ambientais podem: coibir, licenciar, 

multar ou tomar outras atitudes de acordo com cada caso (SWEDEN, 2000). 

O capítulo cinco do Código apresenta uma nova ferramenta, um sistema de qualidade 

ambiental, cujo objetivo é regulamentar a qualidade da água, solo, ar e o meio ambiente em 

geral, indicando os índices de poluição que a população pode ficar exposta sem danos à sua 

saúde e ao meio ambiente. A legislação anterior tinha como objetivo minimizar o impacto 

ambiental, enquanto que o Código atual está mais preocupado com o resultado final 

(SWEDEN, 2000). 

A lei (Sweden, 2000), na parte dois, capítulo sete, estabelece diferentes tipos de áreas de 

proteção, como por exemplo, reservas naturais, parques, monumentos naturais, corpos d’água 

e outros tipos de habitats com o objetivo final de promover a biodiversidade nestes locais. As 

penalidades no código ficaram mais rigorosas que a legislação anterior. O responsável pelos 

danos ambientais não só terá que pagar as multas sobre seus atos, mas também arcar com os 

custos da descontaminação. A lei também determina que independentemente de quem 
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causou a contaminação, os órgãos ambientais deverão ser informados sobre o local e o grau 

da contaminação assim que esta for descoberta. 

O capítulo 15 trata especificamente sobre os resíduos e a responsabilidade do seu gerador. De 

acordo com o Código, o termo resíduo significa: “qualquer objeto, material ou substância que 

pertence a uma categoria de resíduos específica cujo detentor descarta ou tem intenção de 

descartar ou é obrigado a descartar”7(SWEDEN, 2000, cap.15, seção 1). A lei definiu também 

os seguintes termos: resíduo doméstico, como sendo aquele que é gerado nas residências; 

gerenciamento de resíduos, como sendo todas as atividades que compõem a gestão dos 

resíduos na cidade, desde a coleta até a disposição final; o gerador do resíduo, que pode ser o 

fabricante, importador, distribuidor ou outro ou ainda aquele cuja atividade gera um tipo de 

resíduo especial que necessita de tratamento e local adequado de disposição final (SWEDEN, 

2000). 

Ainda no capítulo 15, o Código esclarece a responsabilidade do produtor do resíduo que tem a 

obrigação de tratar e dispor os resíduos produzidos da forma mais ambientalmente adequada. 

Os resíduos provenientes de produtos importados para o país também se enquadram na lei e 

precisam ser tratados da mesma forma que os produzidos localmente. A fim de que as 

embalagens tenham o destino correto, os produtores são obrigados a informar no rótulo o 

tipo de material ou substância que compõem a embalagem (SWEDEN, 2000). 

Na seção oito a dez do capítulo 15, a lei trata sobre a obrigação da coleta e da disposição final 

pelo governo municipal. A não ser que o município tenha outra forma preestabelecida, ele é 

obrigado a coletar e transportar os resíduos domésticos até o seu local de tratamento. As 

formas de tratamento, de disposição final e recuperação energética, bem como todo o 

planejamento das ações estão presentes na legislação municipal. O plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos municipal precisará conter as medidas para reduzir a produção de resíduos, 

especialmente os tóxicos (SWEDEN, 2000). O plano também contém os objetivos a serem 

alcançados, as diretrizes e as ações a curto, médio e longo prazo.  

Na seção 22 a 24 do capítulo 15, o Código estabelece que o governo, com o objetivo de 

promover o reúso e a reciclagem, autoriza profissionais a desenvolver o pré-tratamento de 

alguns resíduos especiais, como por exemplo, sucata e componentes de automóveis e 

equipamentos eletroeletrônicos. Importante informar que a lei proíbe que esses materiais 

                                                      
7Tradução da autora. Texto original: “Waste shall mean any object, matter or substance belonging to a 

specific waste category which the holder disposes or for intends or is required to dispose of.” (SWEDEN, 
2000, chapter 15, section 1) 
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sejam destinados a aterros sanitários e incineradores sem antes passar pela fase de pré- 

tratamento, de forma que somente os rejeitos, aqueles materiais que não podem ser 

reutilizados e reciclados, tenham esse destino (SWEDEN, 2000).   

De acordo com o Código (SWEDEN, 2000), é proibido descartar resíduos em locais públicos, 

assim como também, os vazadouros a céu aberto estão vetados em todo o território. Navios e 

aeronaves suecas estão desautorizados a descartar qualquer resíduo em mar aberto, fora do 

território sueco. 

 

2.4.1.2 Lei dos Resíduos Sólidos (Avfallsförordning 2011:927) 

A lei dos Resíduos Sólidos (Avfallsförordning 2011:927) segue a legislação europeia e 

estabelece regras na gestão dos RSU para cada tipo de material, esclarecendo o que pode e o 

que não pode ser enviado para os aterros sanitários, além de indicar os tratamentos mais 

adequados. A lei também indica os requisitos necessários para licenciamento de transporte ou 

instalação de tratamento de RSU. As definições presentes na lei são as mesmas do capítulo 15 

do Código Ambiental. Segundo a lei, os resíduos combustíveis estão proibidos de serem 

aterrados, mas podem ser estocados até a sua utilização nos incineradores. Assim como, está 

proibida a disposição final em aterros sanitários de resíduos perigosos misturados a outros 

tipos de resíduos, ou seja, os resíduos perigosos precisam ser identificados, rotulados e 

entregues de forma separada para que possam receber o devido tratamento. A lei também 

indica o limite de mercúrio metálico, menor que 0,1% em peso, que pode ser aterrado. 

Resíduos eletroeletrônicos têm de ser separados e o tratamento precisa incluir a recuperação 

e a reciclagem dos componentes. Os resíduos de óleo e graxas também devem ser entregues 

separados. A lei também esclarece o conteúdo do plano nacional e dos regionais, que irá 

informar: a quantidade gerada e a capacidade do município em tratar cada tipo de resíduo 

conforme instalação para reciclagem, compostagem, incineração e aterramento (SWEDEN, 

2011). 

 

2.4.1.3 Instrumentos econômicos 

Em 2000, a Suécia introduziu uma taxa de EUR 27 por tonelada de resíduo sólido a ser aterrada 

e em 2005, os resíduos orgânicos foram banidos dos aterros sanitários. Em 2006, a taxa para a 
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disposição de resíduos em aterros aumentou para EUR 47 por tonelada. Para a incineração a 

taxa variava de EUR 8 a 47 por tonelada, mas foi extinta em 2010 (SANTOS; DIAS, 2012). 

Os municípios possuem taxas específicas para cada coleta e tratamento de acordo com o 

resíduo, já os produtores embutem nos preços dos seus produtos o custo da logística reversa, 

pois necessitarão recolher e tratar os produtos pós-consumo de sua responsabilidade. Os 

municípios que possuem coleta de resíduos orgânicos voluntária para tratamento biológico 

(compostagem e biodigestão anaeróbica) cobram uma taxa para o tratamento menor que a 

entrega dos resíduos orgânicos misturada aos rejeitos, ou seja, se o munícipe separar 

corretamente a taxa será menor que aquele que não separar essas frações. Outros municípios 

inseriram uma taxa por peso para os rejeitos como forma de estimular a reciclagem e a 

compostagem (AVFALL SVERIGE, 2016).  

Estes instrumentos econômicos estimulam o desvio dos resíduos sólidos para a reciclagem e 

tratamento biológico, pois as taxas de envio ao aterro sanitário vêm crescendo desde 2000 

dificultando o envio dos resíduos para estes locais. 

Tabela 2.04 – Taxa de tratamento para RSU por tonelada (exceto sistema a vácuo) em 2015 

SEK ou 
USD/ton 

Biodigestão 
anaeróbica 

Compostagem Incineração Aterro sanitário 

Média 
 SEK        515,00   SEK           610,00   SEK   475,00   SEK         900,00  

 USD         58,57   USD            69,38  USD     54,03   USD        102,37  

Intervalo 
SEK    350 - 700 SEK       420 – 780 SEK 370 - 640 SEK  560 - 1.260 

USD      40 - 80 USD         48 – 89 USD  42 - 73 USD   64 - 143 

Tabela 2.04 – Taxa de tratamento para RSU na Suécia – 2015. Fonte: AVFALL SVERIGE, 2016, p.31 

 

A tabela 2.04 indica a taxa paga por tonelada para cada tipo de tratamento para os resíduos 

sólidos urbanos. É possível observar que o envio para o aterro sanitário é economicamente 

desfavorável, estimulando os outros destinos. 

Além das taxas, importantes instrumentos econômicos como o EPR para as embalagens 

recicláveis, jornais e papéis, introduzido na década de 1990 e proibições como o envio de 

resíduos combustíveis ou orgânicos para os aterros sanitários permitiram que esses materiais 

tivessem outros destinos. Sendo, a incineração com geração de energia (WtE) para os resíduos 

combustíveis, a compostagem e outros tratamentos biológicos para os orgânicos e a 

reciclagem para as embalagens, jornais e papéis. A proibição de envio de material combustível 

para aterros sanitários entrou em vigor em 2002 e em 2005 foi a vez dos materiais orgânicos. 
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Ambos os materiais passaram a ser coletados separadamente depois das proibições 

(NATURVÅRDSVERKET, 2012). 

 

2.4.2 Plano Sueco de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (2012-2017) 

O plano nacional de gerenciamento de resíduos sólidos é uma exigência da união europeia e 

cada membro tem a obrigação de elaborar seu plano cobrindo todo o território e revisá-lo a 

cada seis anos ou sempre que houver necessidade (EC, 2008). 

Cabe a Agência de Proteção Ambiental sueca a elaboração e manutenção do plano nacional de 

gerenciamento de resíduos sólidos. A última revisão do plano foi finalizada e colocada em 

prática em 2012. Está previsto uma nova revisão para o documento em 2017, exceto seja 

necessário revisá-lo antes dessa data (NATURVÅRDSVERKET, 2012). 

O plano nacional de RSU junto com o Código Ambiental (Miljöbalk) e demais legislações 

referentes aos resíduos sólidos tem como meta cumprir os objetivos ambientais estabelecidos 

garantindo a preservação do meio ambiente. Os objetivos do plano nacional estão de acordo 

com a legislação europeia, que é a preservação dos recursos naturais através do 

gerenciamento integrado dos resíduos sólidos (NATURVÅRDSVERKET, 2012). Mesmo que os 

resíduos produzidos sejam encaminhados para a reciclagem, ainda assim, faz-se necessário 

desenvolver soluções que visam à redução dos resíduos na origem, pois dessa forma evita-se a 

extração de recursos naturais. Lembrando que o processo de reciclagem também consome 

recursos e energia. 

Tendo como meta principal a preservação dos recursos o plano nacional estabeleceu algumas 

prioridades a serem desenvolvidas pelos municípios, como: a reutilização e reciclagem dos 

materiais não perigosos de construção e demolição, aumentando a taxa atual de 50% de 

desvio para 70% até 2020 e o aumento da quantidade de resíduo orgânico coletado e tratado 

até 2018. Além desses principais objetivos, também faz parte do escopo do plano aumentar as 

iniciativas de reúso e reciclagem para alguns resíduos domésticos, como por exemplo, resíduos 

orgânicos, produtos eletroeletrônicos e material têxtil (NATURVÅRDSVERKET, 2012). 

Os governos locais são responsáveis pela coleta e disposição final dos RSU produzidos, exceto 

os materiais que fazem parte do EPR. Em relação aos resíduos domiciliares, estão inclusos no 

princípio EPR os resíduos recicláveis, eletroeletrônicos, pneus, remédios e outros. Cada resíduo 

tem a sua coleta ou entrega voluntária, para isso o munícipe precisa verificar as regras de cada 
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material para que este receba o tratamento mais adequado. Os municípios são responsáveis 

também pela coleta dos chamados resíduos volumosos, considerados pesados e grandes 

demais para serem inclusos nas coletas seletivas. Portanto, para esses resíduos, que podem 

ser mobiliários, colchões, equipamentos, e outros, há uma coleta específica e um local próximo 

as residências onde podem ser armazenados até a sua retirada (SOPOR, 2016). 

O sistema de coleta e separação de resíduos tem se tornado cada vez mais complexo, os 

materiais são separados entre 10 e 15 frações iniciais, dependendo da localidade, que podem 

ser: resíduos orgânicos, rejeitos, papel e papelão, jornais, metais, vidros incolores e coloridos, 

resíduos elétricos, eletroeletrônicos, baterias, remédios, resíduos perigosos e resíduos 

volumosos (NATURVÅRDSVERKET, 2012). Parte destes resíduos é descartada pelo munícipe no 

ponto de coleta próximo a sua residência, normalmente um depósito no caso dos edifícios e 

containers no caso das residências unifamiliares. 

A Avfall Sverige (2011), responsável pelo gerenciamento de resíduos sólidos em todo o país, 

constatou que parte dos resíduos domiciliares é separada incorretamente pelos munícipes. 

Cerca de 60% dos resíduos de 246 estudos analisados eram resíduos que tinham sido 

descartados como rejeitos e que poderiam ter sido reciclados. O sistema de coleta e a 

infraestrutura disponível são determinantes na forma da separação. Foi observado que as 

taxas de reciclagem em residências unifamiliares, com sistema de coleta próximo a 

propriedade, são mais altas, além disso, a quantidade de material reciclável presente nos 

rejeitos chega a ser metade da quantidade de outros tipos de moradia, como edifícios 

multifamiliares. 

Em relação aos resíduos comerciais, o gerador é responsável pela separação e transporte do 

material até um centro de reciclagem. Neste local o comerciante paga uma taxa para cada 

material entregue. Os tratamentos e destinos destes resíduos são os mesmos utilizados para 

os resíduos domiciliares com a diferença de que o município não é responsável pela coleta e 

sim o gerador (NATURVÅRDSVERKET, 2012). 

O plano nacional (Naturvårdsverket, 2012) também tem como objetivo que as cidades e 

centros urbanos sejam áreas que contribuam com o aumento da qualidade do meio ambiente 

local e global. Que os edifícios, infraestrutura e instalações sejam planejadas e implantadas de 

forma ambientalmente correta, promovendo o uso mais adequado do solo, água e outros 

recursos naturais a longo prazo. Nesse sentido, o gerenciamento de resíduos vem beneficiar a 

sociedade e o ambiente urbano prevenindo a geração de resíduos e minimizando o seu 

impacto através da reciclagem e do reúso. Além disso, também garante que as substâncias 
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tóxicas presentes nos resíduos sejam tratadas e mitigadas, sendo o objetivo final um ambiente 

livre de toxinas. O que torna o desafio ainda maior é a dispersão de poluentes e substâncias 

tóxicas em toda a cadeia, desde o momento da coleta, os gases da incineração, o chorume e os 

gases dos aterros sanitários e outros.  

Outros objetivos indicados no plano nacional (Naturvårdsverket, 2012) vêm de encontro com 

as metas da UE como: coletar 50% dos resíduos orgânicos produzidos nas residências, cozinhas 

industriais, restaurantes, refeitórios das escolas e outros locais, recuperando pelo menos 40% 

deste material para produção de energia, composto e biofertilizante e reciclar ou reutilizar 

70% dos resíduos de construção e demolição até 2020. 

De acordo com o plano nacional de RSU (Naturvåsdsverket, 2012), para utilizar os recursos de 

forma sustentável é necessário reduzir a produção de novos produtos, estimulando o reúso e a 

reciclagem dos materiais descartados e o mais importante reduzindo o consumo. Há diversas 

medidas e instrumentos que visam proteger os recursos naturais e cada ciclo de vida de cada 

produto precisa ser analisado de forma a minimizar os impactos ao meio ambiente. O artigo 29 

da WFD (EC, 2008) requer que todos os países membros desenvolvam ações de prevenção. A 

Agência de Proteção Ambiental sueca indicou as principais diretrizes contidas no programa de 

prevenção de resíduos: promover a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias limpas; 

incentivar o ecodesign; incentivar produtos ecológicos e o consumo consciente e promover o 

reúso e o reparo de objetos descartados.  

Uma das iniciativas é reduzir o desperdício de alimentos durante o processo de fabricação, 

distribuição e consumo. A reciclagem da matéria orgânica através da biodigestão anaeróbica 

para a produção de biogás não compensa todos os recursos empregados ao longo da cadeia de 

produção de alimentos (NATURVÅRDSVERKET, 2012). Estima-se que a produção do biogás 

compensa apenas em 10% o impacto causado pela produção de alimentos (HANSSEN, 2011). 

Outra medida de prevenção semelhante ao conceito landfill mining (mineração de aterros 

sanitários) é a utilização de recursos disponíveis e estocados nos centros urbanos. Conhecido 

como urban mining, o projeto visa coletar das residências objetos estocados e que não são 

mais utilizados. É uma maneira de recuperar os recursos, reutilizando esses materiais ao invés 

de extrair mais recursos naturais (NATURVÅRDSVERKET, 2012). 

Em relação à reciclagem, o plano nacional de RSU (Naturvåsdsverket, 2012) indica algumas 

medidas para promover a recuperação dos recursos como: evitar o uso de substâncias que não 

possam ser recicladas; promover instrumentos econômicos que incentivem a reciclagem e que 
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minimizem o uso de substâncias tóxicas; promover a reciclagem a longo prazo e aumentar o 

nível de consciência ambiental principalmente em relação aos resíduos perigosos. 

O plano nacional de RSU (Naturvåsdsverket, 2012) também indica as áreas prioritárias a serem 

trabalhadas para a redução no uso de recursos naturais e na produção de substâncias tóxicas. 

As áreas prioritárias são: construção e demolição; resíduos domiciliares; resíduos alimentares; 

sistemas de tratamentos e exportação ilegal de resíduos. Para cada uma das áreas foram 

relacionados os diagnósticos, as diretrizes para reverter a situação atual e sugestões para os 

próximos passos. Cada município possui problemas diferentes e precisa considerar no plano 

local as necessidades da sua área e indicar os próximos passos, seguindo as recomendações do 

plano nacional de RSU.  

 

2.4.3 Diagnóstico 

De acordo com a Avfall Sverige (2016), em 2015 houve um aumento de 4% na produção de 

resíduos sólidos em relação ao ano anterior. Foram coletadas 4.3703.790 toneladas em 2015, 

o que representa uma produção de 478 kg por habitante por ano. Em 2014, esse valor foi de 

463 kg por habitante (vide tabela 2.05 e 2.06). 

Em relação aos materiais recicláveis, também houve um aumento em 2015 na coleta deste 

material, representando 35,1% de todo o resíduo sólido produzido. Foram coletadas 1.652.710 

toneladas neste ano, o que significa 168 kg por pessoa (vide tabela 2.05 e 2.06). Este material é 

destinado para a reciclagem e cada cidade sueca tem o seu próprio sistema e as frações 

disponíveis para a coleta (AVFALL SVERIGE, 2016). 

A coleta do material orgânico também aumentou em 2015, representando 15,5%. Foram 

coletadas 728.570 toneladas o que representa 74 kg por pessoa (vide tabela 2.05 e 2.06) sendo 

que 17% do total coletado foi destinado para as usinas de tratamento biológico (digestão 

anaeróbica) e o restante para as centrais de compostagem (AVFALL SVERIGE, 2016). 

Os rejeitos encaminhados para os incineradores também aumentaram em 2015 em 6%. Foram 

coletadas 2.284.210 toneladas, o que representa 232 kg por pessoa (vide tabela 2.05 e 2.06). 

Praticamente mais da metade dos resíduos sólidos coletados foram destinados aos 

incineradores neste ano. Já os rejeitos encaminhados para os aterros sanitários representam 

0,7% de todo o resíduo coletado, ou seja, 38.800 toneladas foram enviadas para essas 
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unidades em 2015, equivalente a 4 kg por pessoa (vide tabela 2.05 e 2.06) (AVFALL SVERIGE, 

2016). 

Outros tipos de coleta também sofreram variação de 2014 para 2015, como por exemplo, os 

resíduos volumosos, que aumentaram em 3%. Foram coletadas 1.773.930 toneladas de 

resíduos volumosos, que inclui mobiliário, eletrodomésticos, grandes podas de árvores e 

outros. Cada material possui um determinado tratamento e destino ambientalmente correto. 

Tabela 2.05 – Tratamento dos resíduos sólidos domésticos na Suécia, 2011-2015 (toneladas) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Reciclagem 1.425.690 1.422.250    1.467.200     1.617.930     1.652.710  

Tratamento Biológico 653.300 673.180        711.450         713.110         728.570  

Waste-to-energy 2.235.720 2.270.650    2.235.930     2.148.640     2.284.210  

Aterros sanitários 38.200 32.600          33.300           32.900           38.300  

Total de RSU tratado 4.352.910 4.398.680    4.447.880     4.512.580     4.703.790  

Tabela 2.05 – Volume de resíduos sólidos domésticos coletados e tratados, 2011-2015 (toneladas). 
Fonte: AVFALL SVERIGE, 2016, p. 6 

 

Tabela 2.06 – Tratamento dos resíduos sólidos domésticos na Suécia, 2011-2015 (kg/hab.) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Reciclagem 150 149 152 166 168 

Tratamento Biológico 69 70 74 73 74 

Waste-to-energy 236 238 232 221 232 

Aterros sanitários 4 3 3 3 4 

Total de RSU tratado 459 460 461 463 478 

Tabela 2.06 – Volume de resíduos sólidos domésticos coletados e tratados, 2011-2015 (kg/hab.). 
Fonte: AVFALL SVERIGE, 2016, p. 6 

 

Para atingir os objetivos solicitados pelo governo federal os municípios desempenham um 

papel importante no gerenciamento dos resíduos sólidos. Todos necessitam participar 

ativamente, as cidades, os fabricantes e comerciantes e os munícipes para primeiramente 

reduzir a produção dos resíduos na fonte e posteriormente desviar cada vez mais os resíduos 

gerados para a reciclagem e compostagem. 

Cada município tem seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos e a sua própria 

regulamentação, metas e objetivos para a redução de seus resíduos. Também são 

responsáveis pela coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos domésticos e 



98 
 

daqueles que não fazem parte da responsabilidade do produtor8 (EPR). Cabe aos cidadãos 

separar adequadamente em casa e levar cada tipo de resíduo até o seu ponto de coleta 

(AVFALL SVERIGE, 2016). 

Cerca de 66% dos municípios terceirizam os serviços de coleta e transporte, ficando 

responsável diretamente pelo tratamento e destino final. Parte dos municípios terceiriza todos 

os serviços, desde a coleta até o destino final. Depende de cada município decidir como será a 

operação e manutenção do sistema como um todo. Os municípios também podem decidir por 

consórcios intermunicipais reduzindo custos de operação e manutenção das suas usinas e 

equipamentos (AVFALL SVERIGE, 2016). O mais importante é que as decisões tomadas sejam 

benéficas ao meio ambiente, a sociedade e sejam economicamente viáveis.  

Os princípios no tratamento dos resíduos sólidos são os mesmos utilizados na Europa e no 

restante do mundo. Trata-se da mesma hierarquia, primeiramente a busca pela redução dos 

resíduos na origem (prevenção), depois o reúso, reciclagem, incineração (waste-to-energy) e 

finalmente a disposição em aterros sanitários, que é a última opção. 

O sistema de coleta e a sua periodicidade variam em cada município. Normalmente as famílias 

que moram em unidades unifamiliares, colocam seus resíduos em contêineres de 190 litros, 

um para cada fração: orgânico, recicláveis e rejeitos. Algumas coletas podem ser semanais, 

quinzenais, ou mensais, como no caso dos recicláveis, o que diminui o custo dessa coleta. 

Parte dos condomínios residenciais possui um depósito para os resíduos recicláveis, especiais e 

volumosos. Em relação aos resíduos orgânicos e rejeitos podem haver pontos de coleta a 

vácuo ou containers específicos para cada material. Outros condomínios possuem pontos de 

entrega de resíduos próximos, normalmente até 300 metros de distância. Algumas cidades 

possuem sistemas de separação ópticos, por isso a família necessita separar os resíduos em 

sacos plásticos com cores diferentes, cada cor determina o tipo e o destino do resíduo. Alguns 

resíduos como jornais e revistas são coletados em intervalos maiores. Nos estudos de caso 

específicos de cada cidade será possível compreender com mais detalhes o número de frações 

e quando e como ocorrem as coletas. 

O cidadão é responsável por separar, acondicionar corretamente e levar os resíduos até o 

ponto de entrega mais próximo, que pode ser um depósito no próprio condomínio, uma 

                                                      
8 Os produtores são responsáveis pela coleta e tratamento dos seguintes resíduos: “papéis retornáveis 

como jornais, revistas e outros; embalagens; eletroeletrônicos; pneus; carros; baterias e medicamentos”. 
(Fonte: AFVALL SVERIGE, 2016, p.8) 
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estação de entrega voluntária ou um container subterrâneo. Este procedimento se aplica a 

todos os tipos de resíduos domiciliares (recicláveis, orgânicos, volumosos, especiais e rejeitos). 

As coletas podem ser realizadas por caminhões automatizados que recolhem o material dos 

containers ou pelo sistema a vácuo que direciona o resíduo para uma central ou para um 

container subterrâneo, normalmente distante do ponto de entrega, estrategicamente 

posicionado. 

 Em 2009, a Suécia alcançou algumas das metas estabelecidas no plano nacional, como a 

reciclagem de papel e papelão e a reciclagem de automóveis descartados. Em relação à 

reciclagem de plástico o valor ficou um pouco abaixo da meta. Já os materiais 

eletroeletrônicos ficaram muito acima dos valores estipulados pela UE, ou seja, foram 

coletados cerca de 14 kg de material por pessoa em 2015 (AVFALL SVERIGE, 2016), sendo que 

o índice indicado pela UE é de 4 kg por pessoa (NATURVÅRDSVERKET, 2012). Esse valor chama 

a atenção para a quantidade de resíduos eletroeletrônicos que são descartados pelas famílias 

e pela necessidade de medidas que possibilitem que estes utensílios sejam mais resistentes e 

duráveis e que possam também ser reparados.  

 

2.4.3.1 Aterros sanitários 

Os aterros sanitários concentram grande quantidade de poluentes numa pequena área. Com o 

tempo essas substâncias podem atingir os arredores e contaminar o solo, o ar e a água 

causando impactos à saúde pública e ao meio ambiente. As emissões devido aos gases de 

efeito estufa, principalmente metano e dióxido de carbono, produzidos a partir da degradação 

da matéria orgânica, são os que mais contribuem para o processo de aquecimento global. A 

produção de chorume com presença de metais pesados também contribui poluindo rios e 

outros corpos d’água. A magnitude do impacto produzido por um aterro sanitário irá depender 

da sua localização, das medidas de proteção implantadas (coleta de gases e efluentes, 

cobertura, impermeabilizações, etc.) e do tipo de resíduo depositado. Quanto mais antigo o 

aterro sanitário mais substâncias tóxicas são encontradas, isso porque muitos materiais foram 

sendo banidos ao longo do tempo, como metais pesados, principalmente mercúrio e cádmio, 

resíduos orgânicos, madeira e resíduos combustíveis ou resíduos não separados 

(NATURVÅRDSVERKET, 2012). 
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Atualmente os aterros sanitários estão autorizados a receber somente alguns tipos de 

resíduos, todos os materiais recicláveis e orgânicos foram proibidos nestas unidades. Houve 

um aumento de 16% em relação ao ano anterior, mas a tendência é que cada vez menos 

resíduos sejam enviados para essas instalações devido às altas taxas e também aos 

regulamentos cada vez mais restritivos. Os resíduos enviados normalmente são aqueles que 

não possuem outro tratamento como parte dos resíduos de construção civil (vidros planos, 

ladrilhos, cerâmicas e outros), lodo, escória e cinzas dos incineradores, materiais que servem 

como cobrimento do aterro. Alguns aterros sanitários acabam servindo como abrigos 

temporários para esses resíduos até que possam ser reaproveitados. Nestes locais também há 

usinas de tratamento biológico e tratamento para materiais contaminados (AVFALL SVERIGE, 

2016). 

O gás metano gerado nos aterros sanitários é coletado e enviado para as estações de biogás, 

gerando energia e aquecimento. O chorume também é tratado nestas instalações. São cerca 

de 47 aterros sanitários em operação no país (AVFALL SVERIGE, 2016). 

 

2.4.3.2 Incineradores com geração de energia (waste-to-energy) 

Os incineradores (waste-to-energy) deveriam, a princípio, receber somente rejeito, ou seja, 

materiais que não podem ser reciclados ou receber algum tratamento biológico, no caso do 

material orgânico. Porém, os incineradores recebem também a fração dos resíduos que não 

foram separadas nas residências, comércios e instituições e foram descartados como rejeitos. 

Portanto, parte dos resíduos que são encaminhados para a incineração poderia ainda ser 

reutilizada ou reciclada. Há também os coletores públicos e lixeiras espalhadas pela cidade e 

pelos edifícios que contribuem com essa fração. Apesar da necessidade em desviar mais 

materiais para a reciclagem, os resíduos misturados não estão sendo aterrados e sim enviados 

para os incineradores. Os WtEs desempenham um papel importante no país, pois além de 

tratarem os resíduos misturados e rejeitos, ainda geram eletricidade e aquecimento para toda 

a cidade (AVFALL SVERIGE, 2016). 

Em 2015, a Suécia processou 2.284.210 toneladas de resíduo doméstico nos 32 incineradores 

existentes transformando em energia e em aquecimento, abastecendo cerca de 810 mil 

famílias e 250 mil instituições. De acordo com a Avfall Sverige (2016), a capacidade dos 

incineradores está acima da disponibilidade de resíduos sólidos e por isso parte dos resíduos é 

importada de outros países, como a Alemanha e a Noruega. Em 2015, a Suécia importou 
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1.328.500 toneladas de rejeitos. Importante ressaltar que, as emissões de metais pesados e 

outros gases foram reduzidos em 99% desde 1985. Nos últimos dez anos, as emissões de 

dioxinas permaneceram entre 0,5 e 2,6 gramas por ano, o que representa uma porção muito 

pequena em todo o país, porém há incertezas nestes valores já que são medidos duas vezes ao 

ano. A maior quantidade de dioxinas está presente nas cinzas volantes que normalmente são 

tratadas como resíduos perigosos. Outra fonte de dioxinas são os incêndios voluntários que 

ocorrem todos os anos nos estoques de material combustível, contribuindo com cerca de três 

a oito gramas por ano (NATURVÅRDSVERKET, 2012). 

Tabela 2.07 – Quantidade de resíduos sólidos destinada aos incineradores (WtE) e a geração 
de eletricidade e aquecimento na Suécia 

Município Incinerador (WTE) Total 
Resíduo 

doméstico 
(ton) 

WtE (MWh) 

Aquecimento Eletricidade 

Avesta Källhagsverket 59.260 26.240 185.160 0 

Boden Bodens Värmeverk 99.520 39.300 255.150 28.210 

Bollnäs Säverstaverket 54.480 53.520 121.830 27.180 

Borlänge Fjärrvärmeverket, Bäckelund 84.070 35.710 197.600 37.380 

Borås Ryaverket 116.880 23.640 232.000 51.760 

Eda Åmotsfors Energi 69.450 10.260 155.240 19.570 

Eksjö Eksjö Energi AB 50.430 20.860 98.070 14.300 

Finspång FTV Värmeverket 28.730 26.450 74.580 0 

Gotemburgo  
Sävenäs 
avfallskraftvärmeverk 

542.520 248.730 1.472.250 273.240 

Halmstad  Kristineheds avfallsvärmeverk 188.720 91.560 635.470 69.040 

Hässleholm  Beleverket i Hässleholm 48.150 31.770 114.510 10.200 

Jönköping  Kraftvärmeverket Torsvik 151.770 37.200 404.760 88.020 

Karlskoga  Karlskoga Kraftvärmeverk 96.130 33.360 354.650 31.160 

Karlstad  Avfallsvärmeverket på Heden 53.930 45.630 150.930 0 

Kil  
Kils 
Avfallsförbränningsanläggning 

14.080 0 39.500 0 

Kiruna  Kiruna Värmeverk 70.540 10.040 162.080 29.540 

Kumla  SAKAB Förbränning 157.540 9.400 255.420 61.830 

Köping  
Norsa 
avfallsförbränningsanläggning 

29.130 19.250 72.520 0 

Lidköping  PC Filen 99.110 38.700 288.430 16.060 

Linköping  Gärstadverket 419.760 147.360 1.070.200 112.020 

Ljungby  Ljungby Energi 58.050 48.080 132.000 14.480 

Malmö  Sysav förbränningsanläggning 549.980 221.790 1.388.060 247.430 

Mora Avfallsförbränningen Mora 21.590 16.210 60.940 0 

Norrköping E.ON Händelöverket 301.500 198.000 790.000 125.000 

Skövde  Värmekällan 60.700 32.760 170.210 9.580 

Stockholm  Högdalenverket 739.090 410.100 1.835.930 197.300 

Sundsvall  Korsta kraftvärmeverk 191.970 95.790 477.510 61.350 

Uddevalla Lillesjö Avfallskraftvärmeverk 105.580 60.380 212.570 61.710 

Umeå Dåva kraftvärmeverk 166.600 64.560 365.640 85.510 
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Uppsala Vattenfall AB Värme Uppsala 364.900 161.000 1.135.210 31.480 

Västervik  Stegeholmsverket 47.880 13.000 122.820 0 

Total  5.042.020 2.270.650 13.031.240 1.703.350 

Tabela 2.07 - Quantidade de RSU por incinerador (WTE). Fonte: AFVALL SVERIGE, 2013, p.24.  

 

As quantidades totais da tabela 2.07 consideram também os rejeitos importados. Os 

incineradores recebem os rejeitos domésticos e de outras origens, como indústrias e 

comércios. A tabela 2.08 indica a contribuição dos domicílios e outras origens para os 

incineradores.  

Tabela 2.08 – Quantidade de resíduos sólidos incinerada na Suécia (2011-2015) 

Waste to energy 
Incineração (ton) 2011 2012 2013 2014 2015 

Resíduo domiciliar 2.235.720 2.270.650 2.235.930 2.148.640 2.284.210 

Outros resíduos 2.671.760 2.771.370 3.043.160 3.549.040 3.491.190 

Total 4.907.480 5.042.020 5.279.090 5.697.680 5.775.400 

     Produção (MWh)      
Aquecimento 12.798.018 13.031.240 13.762.940 14.558.030 14.702.670 

Eletricidade 1.872.204 1.703.350 1.786.910 2.032.040 2.304.610 

Total 14.670.222 14.734.590 15.549.850 16.590.070 17.007.280 

     
Escória (ton) 879.640 850.120 902.760 953.770 967.700 

Cinzas volantes (ton) 256.880 217.380 241.600 250.580 265.080 

Tabela 2.08 - Quantidade de resíduos sólidos encaminhados para os incineradores (waste-to-energy). 
Fonte: AFVALL SVERIGE, 2016, p.26 

 

2.4.3.3 Resíduos orgânicos  

Para os resíduos orgânicos há dois tratamentos biológicos disponíveis: a compostagem e a 

biodigestão anaeróbica9. O primeiro produz composto orgânico que pode ser empregado na 

jardinagem, paisagismo, controle de erosão, agricultura e outros; o segundo produz 

biofertilizante, líquido que pode ser utilizado no controle de pragas e na fertilização das 

espécies vegetais e o biogás que pode ser utilizado como combustível (AVFALL SVERIGE, 2016). 

As tabelas 2.09 e 2.10 indicam a quantidade de resíduo orgânico coletado das residências e de 

                                                      
9 Biodigestão anaeróbica, também conhecida como biogasificação ou biometanização: “processo de 

conversão enzimática de compostos orgânicos pela ação de microrganismos, que se desenvolvem sem a 

presença de ar e que permite a degradação de resíduos orgânicos” (LEXTEC, 2014) 
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outros setores por município e a sua forma de tratamento, entre compostagem e biodigestão 

anaeróbica.  

Tabela 2.09 – Usinas de compostagem na Suécia 

Compostagem Total (ton) Doméstico Compostagem Total (ton) Doméstico 

Ale 1.340 550 Landskrona  5.300 2.900 

Alingsås  2.750 2.700 Ludvika  11.480 3.580 

Borlänge*  11.660 11.200 Luleå  12.380 9.880 

Eskilstuna  6.390 4.520 Malmö*  32.640 26.110 

Eslöv  8.240 8.240 Mariestad  2.110 550 

Fagersta 3.580 780 Motala  3.160 3.160 

Filipstad  1.000 10 Sala 9.130 1.710 

Gällivare  10.150 600 Simrishamn  7.090 5.670 

Gävle  15.390 15.390 Sunne  630 580 

Gotemburgo 32.660 3.550 Söderhamn  6.610 1.020 

Halmstad  6.270 6.270 Södertälje  3.210 3.210 

Helsingborg  12.490 12.430 Tranås  2.290 510 

Huddinge  11.100 11.100 Trelleborg  5.930 4.740 

Hässleholm  9.190 7.740 Täby  22.820 9.530 

Jönköping  8.640 8.640 Uppsala  13.690 12.060 

Karlshamn 9.790 7.710 Västerås  18.480 5.820 

Karlskrona  7.500 7.500 Växjö  7.300 7.300 

Karlstad 32.000 0 Ystad  5.190 4.150 

Klippan  4.830 4.100 Årjäng  70 70 

Kristianstad  7.760 7.760 Örebro*  16.770 15.100 

Kristinehamn  24.070 0 Östersund  11.790 6.700 

Kungsbacka 4.110 1.540 Other plants  129.850 129.850 

      Total  558.830 376.530 
Tabela 2.09 – Usinas de compostagem na Suécia. Fonte: AVFALL SVERIGE, 2013, p.24. (*) Usina 
certificada SPCR 152 

 

Nas residências há dois contêineres específicos um para rejeito e outro para orgânico. 

O rejeito é direcionado para os incineradores e o orgânico para o tratamento biológico. 

Se o município possuir um sistema de identificação óptico, os munícipes separam o 

orgânico dos rejeitos identificando-os pela cor dos sacos plásticos que são colocados 

no mesmo container. 

Tabela 2.10 – Usinas de biodigestão anaeróbica na Suécia 

Biodigestão 
anaeróbica 

Total (ton) Doméstico 
Biodigestão 
anaeróbica 

Total (ton) Doméstico 

Bjuv**  49.440 4.200 Norrköping**  17.600 0 

Borås**  40.700 28.800 Skellefteå  7.730 5.970 

Falkenberg**  83.570 6.050 Skövde  49.460 0 

Falköping 5.190 860 Sävsjö**  46.460 0 

Helsingborg**  70.790 19.110 Uppsala**  25.200 21.500 
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Jönköping**  15.390 10.930 Vänersborg**  18.890 18.050 

Kalmar**  21.200 0 Västervik  2.550 0 

Kristianstad**  85.300 24.940 Västerås**  20.780 16.580 

Laholm**  55.730 5.960 Total 695.940 185.550 

Linköping**  80.400 22.600 
Tabela 2.10 – Quantidade de resíduos orgânicos encaminhados para biodigestão anaeróbica. Fonte: 
AVFALL SVERIGE, 2013, p. 21. (**) Usina certificada SPCR 120 

 

2.4.3.4 Resíduos recicláveis, eletroeletrônicos, especiais e perigosos 

No país há mais de 5.800 estações de reciclagem, ou pontos de entrega voluntária, que 

recebem os materiais separados por tipo: jornais e revistas, embalagens de papel, embalagens 

de plástico, latas e sucatas metálicas, vidros coloridos e vidros incolores. Também há um 

espaço para resíduos especiais como pilhas, baterias e eletroeletrônicos e resíduos volumosos 

como móveis, colchões, eletrodomésticos e outros. Há ainda pontos de entrega de roupas 

usadas distribuídos pelas cidades e também há muitas lojas de revenda de itens usados, 

conhecidas como lojas de segunda mão (second-hand stores). Os munícipes podem doar seus 

objetos e roupas nestas lojas ou nos pontos de entrega ou vendê-los para os comerciantes. A 

distância que o munícipe caminha para entregar seus resíduos separados é inferior a 300 

metros, segundo a legislação, o que permite que os materiais sejam entregues no lugar correto 

e tenham o destino adequado (AVFALL SVERIGE, 2016). 

Em relação aos resíduos perigosos, os municípios coletam esse material de pontos específicos 

como lojas ou diretamente das residências numa coleta programada periódica, de forma que o 

munícipe possa se organizar e deixar o resíduo especial no local e horário onde haverá essa 

coleta. Em 2015, foram coletadas 137.300 toneladas de resíduos eletroeletrônicos. Em média 

um sueco produz 13 kg de resíduo eletroeletrônico por ano (AVFALL SVERIGE, 2016). 

 

2.4.4 Prognóstico 

A Suécia tem como meta erradicar os problemas ambientais atuais até 2020, em relação aos 

objetivos relacionados às mudanças climáticas, o prazo é até 2050. Isso inclui: que sejam 

implantadas políticas de proteção aos ecossistemas, recuperando áreas contaminadas e 

protegendo o meio ambiente a longo prazo; que a diversidade biológica e cultural seja 

conservada; que seja promovida a saúde pública diminuindo os impactos ambientais; que o 

uso dos recursos naturais seja sustentável e que os produtos estejam livres de substâncias 
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tóxicas; que seja promovido o uso de energia renovável e de menor impacto ambiental e que o 

consumo seja consciente impactando o mínimo possível o meio ambiente e a saúde humana 

(NATURVÅRDSVERKET, 2012). 

Alguns regulamentos na área de gestão de resíduos sólidos tendem a estimular a redução dos 

resíduos na fonte e o correto destino para a reciclagem e compostagem nos próximos anos, 

como os indicados a seguir. 

Segundo a lei WFD (Waste Framework Directive), em 2015, os países da União Europeia 

deveriam ter atingido as taxas mínimas de desvio de material reciclado dos aterros sanitários e 

incineradores, coletando e tratando estes resíduos. Também segundo a lei, até 2020 os países 

membros estão incumbidos em alcançar a meta de reciclagem ou reúso de 50% dos seus 

resíduos e aproveitamento ou reciclagem de 70% dos resíduos de construção e demolição (EC, 

2008). A Suécia superou em 2015 as metas estipuladas pela UE, desviando 50% dos resíduos 

para a reciclagem e compostagem e 49,5% para a valorização energética (EUROSTAT, 2016a). 

Até 2018, o objetivo é que pelo menos 50% dos resíduos orgânicos das residências, escolas, 

restaurantes e lojas em geral sejam coletados e tratados através de compostagem ou 

biodigestão anaeróbica (AVFALL SVERIGE, 2016). 

A união europeia tem o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 20% 

até 2020, em relação a 1990. Já o governo sueco pretende reduzir em 40% através de um 

incremento de 20% no uso de energia renovável e 10% em combustível renovável para 

automóveis (AVFALL SVERIGE, 2016). 

Com o objetivo de solucionar os problemas ambientais e não deixá-los para as próximas 

gerações, o parlamento sueco, Riksdag, estabeleceu 16 macros objetivos ambientais para o 

país. A meta é que em 2020 as cidades suecas sejam ambientes de qualidade, livre de 

poluentes e sem transferir os problemas para outros países. Os 16 objetivos cobrem diferentes 

áreas e para cada uma delas há uma relação de ações e a situação ideal a ser atingida. Para 

facilitar o desenvolvimento e acompanhamento das ações o governo estipulou prazos e 

prioridades. Os diversos comitês são responsáveis pela indicação das estratégias, instrumentos 

políticos e medidas para atingir as metas; oito agências governamentais são responsáveis por 

colocar em prática as ações junto às empresas e monitorar os resultados e o governo e o 

parlamento são responsáveis pela legislação, instrumentos econômicos como taxas e 

penalidades e outros incentivos de forma a atingir os objetivos (NATURVÅSDSVERKET, 2012a). 
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Em relação aos resíduos sólidos a meta é reduzir a produção através de medidas de prevenção, 

diminuindo a quantidade de material a ser tratada e poupando recursos naturais. A prevenção 

como medida qualitativa está relacionada à redução ou eliminação de substâncias tóxicas 

presentes nos materiais. A meta de diminuir a quantidade de resíduos enviados aos aterros 

sanitários foi atingida, mas as outras ações ainda precisam de mais prazo (MILJÖMÅL, 2016). 

A Suécia também estabeleceu como meta o “zero waste” (det fins inget avfall), projeto 

coordenado pela Avfall Sverige, empresa responsável pelo gerenciamento dos RSU em todo o 

país. A iniciativa foi aprovada em 2011 e tem como meta duas importantes ações para 2020: 

primeiro, desvincular o crescimento econômico da produção de resíduos e segundo, reunir 

esforços para atingir os primeiros níveis da hierarquia europeia, a prevenção e a reciclagem. 

Para o sucesso do projeto é imprescindível o envolvimento dos municípios organizando as 

campanhas e orientando a sociedade rumo ao desenvolvimento sustentável (AVFALL SVERIGE, 

2016).  

 

2.4.5 SymbioCity 

SymbioCity é um conceito desenvolvido pelo governo sueco junto com o setor empresarial 

com o objetivo de alcançar o desenvolvimento urbano sustentável. A palavra SymbioCity 

deriva da junção de simbiose e cidade. Teve início em 2008 e foi criado para auxiliar os suecos 

a exportar conhecimento e tecnologia sustentável para outros países. Em 2010, a Sida 

(Swedish International Development Cooperation Agency) contratou a Salar (Swedish 

Association of Local Authorities and Regions) e a sua afiliada SKL International para 

desenvolverem o conceito SymbioCity com foco em países em desenvolvimento. A iniciativa 

surgiu depois de exaustivos encontros entre os 290 municípios organizados pela Salar para 

tratar dos problemas ambientais e mudanças climáticas relacionadas ao desenvolvimento 

urbano. O conceito criado pelo governo sueco tem como objetivo promover o 

desenvolvimento urbano sustentável ao redor do mundo, baseado na experiência sueca. Para 

o desenvolvimento do trabalho de forma integrada, participam do processo o Ministério do 

meio ambiente, Ministério das relações exteriores, empresas, Ministério de energia e 

comunicações, conselho comercial sueco, Salar (representando os municípios) e as 

universidades suecas.  O princípio é "conseguir mais com menos" criando sinergia entre 

tecnologias e as diferentes necessidades das cidades, por exemplo, transformando resíduo em 

energia, destinando o aquecimento excessivo de uma indústria para residências próximas, 

coletando e tratando água de chuva, evitando assim as enchentes, e outras medidas que 
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variam de localidade para localidade. De acordo com o conceito SymbioCity, os setores 

econômicos e ambientais ganham através da sinergia existente entre todos os sistemas 

urbanos (RANHAGEN; GROTH, 2012).  

O programa promove uma visão integrada, holística e multidisciplinar em direção ao 

desenvolvimento urbano sustentável. Para atingir um ambiente urbano de qualidade os 

recursos precisam ser utilizados de forma sustentável entre todas as políticas públicas. O 

desafio é reduzir a pobreza e garantir um ambiente saudável e sustentável a longo prazo 

trabalhando todas as políticas públicas de maneira integrada. Por isso, os sete eixos principais 

da SymbioCity são: arquitetura; energia; paisagismo; tráfego e transporte; gerenciamento de 

resíduos; urbanismo, indústrias e edifícios e abastecimento de água e esgoto (SYMBIOCITY, 

2016). 

Através dos guias e ferramentas disponibilizados é possível compreender o processo de 

desenvolvimento urbano sustentável proposto pela SymbioCity. Porém, o conceito é genérico 

e dinâmico e precisa ser adaptado a cada localidade. Os principais objetivos do conceito 

SymbioCity são: incentivar a multidisciplinaridade e a cooperação entre todos os agentes, para 

que possam trabalhar os problemas de forma integrada e multidisciplinar; contribuir com a 

desenvolvimento de capacidades, compartilhando experiências e conhecimento entre os 

diferentes agentes, principalmente o governo local; incentivar a cooperação e o diálogo entre 

todos no nível local, mas incluindo instituições regionais e nacionais; servir como guia para 

avaliações sobre o desenvolvimento sustentável baseado numa abordagem multidisciplinar 

que pode ser inserida em diferentes escalas urbanas; contribuir com o desenvolvimento de 

ações a curto, médio e longo prazos nas áreas urbanas e apoiar as cidades e demais áreas 

urbanas a identificarem as soluções integradas rumo ao desenvolvimento urbano sustentável. 

Dessa forma, a SymbioCity pode ser entendida como um método flexível que pode ser 

adaptado a qualquer realidade. A princípio, o conceito tem como base três áreas 

fundamentais: o sistema urbano, os fatores institucionais e o modelo conceitual. Há 

momentos em que essas áreas trabalham de forma independente e em outras ocasiões há 

necessidade de trabalharem juntas. Por exemplo, ao se projetar um sistema de infraestrutura 

de abastecimento de água, energia ou coleta de resíduos, os fatores institucionais 

representariam a participação dos setores de administração urbana e de planejamento. Neste 

exemplo, o modelo conceitual identificaria a integração entre os sistemas urbanos e os fatores 

econômicos, ambientais e sociais. Resumidamente, o conceito pode ser utilizado em 

diferentes níveis de planejamento e contextos (RANHAGEN; GROTH, 2012). 
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Em relação aos resíduos sólidos o programa determinou as seguintes diretrizes (RANHAGEN; 

GROTH, 2012): 

• Reduzir o volume de resíduos gerados, especialmente resíduos perigosos e de embalagens 

devido à distribuição e consumo; 

• Reutilizar os resíduos, por exemplo, nos supermercados oferecendo os produtos como 

segunda-mão; 

• Reciclar os resíduos, utilizando o material como matéria prima para embalagens ou novos 

produtos; 

• Recuperar a energia dos resíduos (incineração) ao invés de depositá-los nos aterros 

sanitários; 

• Depositar e tratar os resíduos nos aterros sanitários é a última alternativa caso não seja 

possível nenhuma das opções anteriores. 

 

2.4.6 Estocolmo 

Estocolmo é a cidade mais populosa do país, com mais de 900.000 habitantes e cerca de 2,2 

milhões em sua área metropolitana. Todo o arquipélago que abriga o estado de Estocolmo 

possui mais de 30.000 ilhas. A cidade é composta por 14 ilhas e é dividida geograficamente em 

três áreas principais com os seus respectivos bairros: 1 – Innerstaden (Centro de Estocolmo: 

Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm e Östermalm); 2 – Söderort (parte sul: Enskede-Årsta-

Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen e Älvsjö) e 3 – Västerort 

(Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta) (STATISTIK OM STOCKHOLM, 

2016). 

Em relação ao gerenciamento de resíduos sólidos, a cidade de Estocolmo, como as demais 

cidades suecas, coleta as frações do resíduo sólido urbano de sua responsabilidade. As demais 

frações, que são de responsabilidade do produtor, são coletadas separadamente. Neste caso, 

o produtor é responsável por coletar, transportar, tratar e dispor os resíduos da forma mais 

ambientalmente correta.  

De acordo com o Código Ambiental (Miljöbalk), todos os municípios necessitam elaborar seu 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Em relação ao plano de Estocolmo (Avfallsplanen 

2013-2016), ele foi dividido em duas partes, a primeira parte apresenta todas as estratégias e a 

segunda parte a legislação municipal, sendo as duas partes atualizadas em momentos 

diferentes, de acordo com a necessidade ou com a revisão programada. O plano de resíduos 
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sólidos não estabelece como deverá ser a operação, qual o sistema ou equipamento deverá 

ser utilizado em cada etapa, para isso há outro documento, o chamado Programa Ambiental 

(Miljöprogram 2016-2019) de Estocolmo (STOCKHOLM, 2013; STOCKHOLM, 2016). 

A principal preocupação do governo municipal indicada nos dois documentos, Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Avfallsplanen) e o Programa Ambiental (Miljöprogram) é 

o crescimento populacional esperado para Estocolmo. Estima-se que em 2030 a cidade de 

Estocolmo supere um milhão de habitantes e a sua região metropolitana ultrapasse 2,5 

milhões. Portanto, com o crescimento populacional há também o aumento na produção de 

resíduos e consequentemente, o surgimento de outros desafios não só em relação aos 

resíduos sólidos, mas também em relação às demais políticas públicas. Como exemplos de 

novas demandas têm-se: reformas e implantação de novos equipamentos e infraestrutura na 

área de resíduos; transporte público e ciclovias; moradia; criação de novos espaços públicos 

como áreas verdes, parques, equipamentos de recreação e esporte para crianças e idosos e 

outros (STOCKHOLM, 2013). 

Segundo o plano de gerenciamento de RSU de Estocolmo (STOCKHOLM, 2013), no começo do 

século 20, um sueco produzia cerca de 25 a 30 kg de resíduos por ano, hoje esse valor está 

próximo a 500 kg. Por isso, medidas de prevenção constituem um papel fundamental em todo 

o sistema e é a base de todos os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

O plano de gerenciamento de RSU de Estocolmo contém quatro objetivos principais baseados 

no crescimento populacional estimado para 2030. As estratégias têm como foco tornar a 

cidade de Estocolmo referência internacional em relação ao gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos junto com as demais políticas públicas (STOCKHOLM, 2013).  

Objetivo 1 – Reduzir a quantidade de resíduos produzida na cidade e tratar da forma mais 

eficiente os resíduos gerados. Esse objetivo segue a hierarquia da UE para os RSU. O primeiro 

passo é a prevenção, ou seja, evitar que os resíduos sejam gerados. Esse é o maior desafio e 

para atingi-lo é necessário investir em medidas que reduzam o consumo e o desperdício. Para 

promover o segundo passo da hierarquia, a reciclagem, o governo possui diversas ferramentas 

que podem desviar ainda mais esses materiais dos incineradores como: incentivar a coleta 

separada de orgânicos para a produção de biogás, adubo e biofertilizante; promover 

oportunidades para aumentar a coleta de embalagens e jornais presentes nos resíduos 

domiciliares e principalmente promover formas de reúso e reparo de objetos.  
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Em relação ao reúso e reparo de objetos, o plano nacional de RSU (NATURVÅSDSVERKET, 

2012) requer que os municípios aumentem a quantidade de itens desviados para o reúso e que 

haja infraestrutura disponível de forma a facilitar a entrega dos produtos. Para que essa meta 

seja atingida, a prefeitura de Estocolmo determinou como diretrizes: aumentar a informação 

disponível ao cidadão sobre como minimizar a produção de resíduos e como entregar seus 

itens para reúso; incentivar as empresas a reduzirem a quantidade de resíduos produzida ao 

longo do ciclo de vida de um produto; criar a infraestrutura necessária para promover o reúso 

e estimular a logística reversa, recuperando embalagens e produtos descartados 

(STOCKHOLM, 2013). 

Atualmente, a cidade envia para os incineradores mais da metade dos RSU produzidos. Apesar 

deste material ser responsável pelo fornecimento de parte da energia elétrica e do 

aquecimento na cidade, ainda assim faz-se necessário desviar os resíduos para a reciclagem. 

Para isso, foram indicadas as seguintes diretrizes no plano de RSU de Estocolmo: aumentar a 

reciclagem dos objetos volumosos entregues nos centros de reciclagem; criar condições e 

oportunidades para a reciclagem de tecidos; implantar coletas seletivas para cada tipo de 

material; reduzir a quantidade de materiais recicláveis descartados indevidamente junto com 

os rejeitos; aumentar e melhorar a infraestrutura de coleta e triagem de resíduos e promover 

oportunidades para que o setor comercial separe e entregue os materiais recicláveis 

(STOCKHOLM, 2013). 

Em relação à coleta de resíduos alimentares, a prefeitura pretende destinar cerca de 40% do 

material coletado para a produção de biogás através das usinas de biodigestão anaeróbica. A 

meta nacional é coletar e tratar 50% dos resíduos orgânicos até 2018 (NATURVÅSDSVERKET, 

2012). Para atingir a meta as seguintes diretrizes foram indicadas no plano municipal 

(STOCKHOLM, 2013): informar aos grandes geradores de resíduos alimentares (cozinhas 

industriais, refeitórios, restaurantes, supermercados e outros) sobre a coleta separada deste 

material; desenvolver e expandir um sistema eficiente de coleta de resíduos orgânicos para 

toda a cidade e promover consórcios regionais de forma a garantir a capacidade de tratamento 

para todo o resíduo coletado.  

Sobre os resíduos de construção e demolição a UE tem como meta que pelo menos 70% desse 

material seja reutilizado e reciclado até 2020 (EC, 2008). Para atingir a meta, as construtoras 

elaboram um plano de gerenciamento de resíduos antes da obra, o que irá permitir que estes 

organizem melhor seus canteiros de obra separando no local os resíduos gerados. Para essa 

ação, foram indicadas as seguintes diretrizes no plano de gerenciamento de RSU de Estocolmo 



111 
 

(STOCKHOLM, 2013): criar um inventário de todo o fluxo de resíduos de construção e 

demolição na cidade; vincular os alvarás de obra ao plano de gerenciamento de resíduos do 

edifício; garantir que os planos de gerenciamento de resíduos de construção e demolição 

sejam cumpridos e trabalhar com empresas privadas e outros municípios a fim de encontrar 

alternativas para o uso dos agregados reciclados.  

Objetivo 2 – Resíduos perigosos devem ser entregues separados. Com o objetivo de minimizar 

o impacto ambiental provocado pelos resíduos perigosos, estes materiais precisam ser, 

sempre que possível, evitados e aqueles resíduos perigosos gerados devem ser separados, 

identificados e entregues para o tratamento adequado. São exemplos de resíduos perigosos: 

pilhas, baterias, sobras de tinta, vernizes, colas, remédios, graxas e óleos, e outros. As 

diretrizes para esse objetivo são: os produtos perigosos necessitam ser desenvolvidos de 

forma a facilitar a sua separação e reciclagem quando descartados; os consumidores precisam 

ser informados sobre o conteúdo dos produtos, como devem ser manipulados, como podem 

ser evitados e a sua responsabilidade na separação e destinação correta dos materiais após o 

uso; a cidade precisa prover um sistema apropriado de coleta de resíduos perigosos 

domiciliares e comerciais e o município deve também prover tratamentos e disposição final 

adequados para cada tipo de resíduo perigoso. Para 2030, a cidade de Estocolmo pretende 

coletar e tratar 100% dos resíduos perigosos de forma que nenhum destes materiais seja 

descartado indevidamente junto com os rejeitos, contaminando o meio ambiente.  

Objetivo 3 – Informação e infraestrutura na gestão dos RSU. O sistema somente irá funcionar 

perfeitamente se houver infraestrutura e condições para realizar todas as atividades do 

gerenciamento de RSU. Todas as etapas são pensadas de forma a garantir que todos 

trabalhem num ambiente adequado com a infraestrutura necessária, desde a separação dos 

materiais nas residências, as coletas, até os tratamentos e disposição final. Para isso, quatro 

diretrizes resumem os esforços necessários para atingir esse objetivo: informação e 

conhecimento para todos os envolvidos (sociedade, produtores, empresas, concessionárias de 

RSU e outros); acessibilidade e uso para garantir que os materiais sejam separados e coletados 

adequadamente; infraestrutura e ambiente urbano integrado. Cada habitante é responsável 

pela sua parte na gestão dos seus resíduos. A prefeitura é responsável por informar aos 

cidadãos as necessidades do sistema e como cada um deve proceder. Para alguns tipos de 

resíduos os produtores são responsáveis pela coleta e tratamento. O cidadão é obrigado a 

prover as condições necessárias na sua propriedade facilitando a coleta municipal. Para 2030, 

Estocolmo pretende tornar a cidade um ambiente em que o fluxo de resíduos seja acessível, 

incentivando a reciclagem e o reúso; que todos tenham o conhecimento necessário para se 
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sentirem responsáveis pela sua parte no processo e também que o gerenciamento de resíduos 

seja integrado aos demais sistemas urbanos.  

É um grande desafio garantir que todos tenham acesso as coletas seletivas municipais e dos 

produtores. O traçado da cidade e as condições urbanas do centro e das periferias são 

diferentes levando a soluções específicas para cada área. Portanto, as diretrizes dessa meta 

são: continuar desenvolvendo formas de coletas que atendam às necessidades de cada área da 

cidade; distribuir para os cidadãos um guia sobre o gerenciamento de RSU; desenvolver 

soluções para armazenagem de resíduos em áreas públicas quando não for possível prover 

uma área acessível dentro da propriedade; garantir que todos os veículos, que fazem parte da 

gestão de RSU, utilizem combustível renovável e garantir uma logística eficiente no transporte.  

Objetivo 4 – Gerenciamento de resíduos como parte do planejamento urbano. É esperado que 

com o crescimento populacional previsto para 2030 a quantidade de resíduos aumente 

também. Considerando outros fatores como a densidade, a possível falta de espaços 

adequados para a triagem e transbordo dos resíduos e a logística para realizar as coletas torne 

o gerenciamento de resíduos de forma economicamente viável e ambientalmente correta um 

grande desafio. Em alguns bairros é possível implantar soluções pontuais, em outros a melhor 

alternativa seria implantar uma instalação central. Há também a questão da neve, pois de 

acordo com a Agência de Proteção Ambiental sueca, a neve retirada das ruas precisa ser 

tratada como resíduo devido à quantidade de poluentes, por isso, deve-se evitar que essa neve 

contamine os corpos d’água e o solo. Para isso, é considerado um sistema de tratamento que 

envolva o mínimo de transporte, que seja eficiente e que minimize o impacto ao meio 

ambiente. Considerando todos os aspectos comentados, as diretrizes indicadas no plano de 

RSU de Estocolmo (STOCKHOLM, 2013) para esse objetivo são: permanecem inalteradas as 

metas para redução de resíduos, incentivo ao reúso e melhorias na coleta, tratamento de 

resíduos perigosos e a melhora na acessibilidade; a cidade necessita prever espaços para novas 

instalações; é recomendado intensificar a parceria com o setor energético para a busca de 

novas soluções e a cidade precisa prever no seu planejamento os acessos necessários a coleta 

e ao fluxo dos resíduos. As estações para depósito de material reciclável, resíduos perigosos e 

outros precisam ser de fácil acesso aos residentes. Sistemas como containers enterrados e 

coleta de resíduos pneumática poderão ser utilizadas em locais de difícil acesso, desde que 

sejam também economicamente viáveis. O ideal seria a inclusão do gerenciamento de RSU no 

estágio inicial do planejamento urbano, seja um edifício novo, ou a reconstrução de parte de 

um bairro ou uma nova área. Todos os envolvidos no projeto poderiam considerar o 
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gerenciamento de RSU como parte da infraestrutura da cidade. Também levando em 

consideração os acessos e a integração do projeto ao tecido urbano existente.  

 

2.4.6.1 Hammarby Sjöstad 

Hammarby Sjöstad é um bairro localizado ao sul de Estocolmo, cujo planejamento teve início 

na década de 1980. Estima-se que o bairro completo seja finalizado em 2018. Com o objetivo 

de atender a demanda de crescimento da cidade e simultaneamente recuperar uma área 

industrial e portuária degradada, o local foi revitalizado e transformado em um bairro 

sustentável. Atualmente, abriga cerca de 26.000 residentes em 11.500 unidades habitacionais 

e recebe mais 36.000 pessoas que trabalham no local. É considerado o maior projeto 

urbanístico do país e tem como objetivo tornar-se um modelo não só para os municípios 

suecos, mas para todas as outras cidades ao redor do planeta (HAMMARBY SJÖSTAD, 2016). 

Figura 2.04 – Mapa da cidade de Estocolmo com a localização do bairro Hammarby Sjöstad. Fonte: 
GOOGLE EARTH, 2016. 

A proximidade do bairro com o centro de Estocolmo (figura 2.04) oferecia uma expansão 

natural da cidade, portanto, o projeto exigia a retirada de todas as barreiras existentes criadas 

pelo antigo uso industrial e a inserção de uma nova malha de transportes públicos, conectando 

o bairro com o centro e demais áreas da cidade. A meta é que 80% das viagens sejam feitas 
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através do transporte público ou de bicicleta ou a pé. Para isso, foi implantado um sistema de 

veículo leve sobre trilhos (tvärbanan) que conecta o bairro com o sistema de metrô e trens 

existentes. Dentro do bairro as estações são integradas a paisagem e o trem circula com 

velocidade reduzida. Ao sair do bairro o trem passa a utilizar os sistemas existentes de ferrovia 

(pendeltåg) e metrô (tunnelbana). Além disso, um sistema de balsas conecta todas as ilhas 

passando por Hammarby Sjöstad. Ainda com o objetivo de diminuir o uso de transporte 

individual, foi implantado um sistema de compartilhamento de automóveis (car pools). Hoje, 

há 46 carros disponíveis para 910 pessoas cadastradas. Em relação aos carros elétricos, o 

cidadão pode carregar seu automóvel ao lado do edifício GlashusEtt (centro de informações do 

bairro) (HAMMARBY SJÖSTAD, 2016). 

O novo bairro contrasta com a parte mais antiga da cidade (Gamla Stan) onde as ruas são 

estreitas e acessíveis apenas a pé ou de bicicleta, não é possível acessar o centro dessa ilha de 

carro ou de ônibus, sendo que o anel viário contorna a ilha com pistas para automóveis, ônibus 

e o metrô. No bairro novo as ruas são mais largas, com ciclovias, faixa para transporte público 

e automóveis. Em suas calçadas há áreas verdes e bancos. No centro da avenida principal 

ficam os trilhos do transporte que conecta com o sistema de metrô e de trem.  

O objetivo ambiental principal do novo bairro era que as construções tivessem um impacto 

ambiental 50% inferiores as novas construções em Estocolmo desde a década de 1990. Por 

isso, os novos edifícios precisariam impactar 50% menos o meio ambiente que as construções 

anteriores. Essa premissa inicial fez com que fossem adotadas diretrizes de sustentabilidade 

que envolvessem todas as áreas, especialmente os setores de energia, resíduos e saneamento 

básico. Primeiramente, o zoneamento do local foi alterado de uso industrial para residencial. O 

solo foi descontaminado garantindo a inserção de parques, áreas verdes e de lazer integrando 

os edifícios. O sistema de transporte público também foi pensado de forma a garantir a 

comunicação com o restante da cidade, especialmente o centro, e promover os pequenos 

deslocamentos a pé e de bicicleta. Somado a isso, para os edifícios, foi mandatório a utilização 

de materiais de baixo impacto ambiental, se possível de origem local. Em relação à energia 

utilizada no local, parte é proveniente de fontes renováveis como as usinas de biogás, os 

painéis solares e o incinerador (waste-to-energy). Os edifícios foram desenhados para serem 

eficientes de forma a reduzir o consumo energético, principalmente em relação ao 

aquecimento. Em relação ao saneamento básico, toda a água utilizada é tratada antes de 

retornar aos rios e a água pluvial também é estocada em canais entre os edifícios diminuindo o 

risco de inundações e criando um ambiente agradável no bairro. Os resíduos sólidos são 

separados e cada fração recebe o tratamento adequado (HAMMARBY SJÖSTAD, 2007).  
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Hammarby Sjöstad é um bairro que serviu de modelo para o conceito desenvolvido pelo setor 

privado e governo, conhecido como SymbioCity. No bairro foram utilizadas soluções 

ambientais principalmente nas áreas de energia, resíduos, água e esgoto que diminuíssem o 

impacto sobre o meio ambiente. O modelo é resumido na figura 2.05 e trabalha basicamente 

em três eixos principais: resíduos, energia e água (HAMMARBY SJÖSTAD, 2016). 

Os processos que ocorrem em cada um dos eixos estão relacionados: os resíduos separados 

para a combustão são convertidos em aquecimento e energia para o bairro; toda a água 

utilizada no bairro é purificada e reutilizada; energia solar é convertida em energia elétrica; 

biogás extraído do tratamento de esgoto e também dos processos biológicos dos resíduos 

alimentares é convertido em combustível, energia e aquecimento; todo o material reciclável é 

encaminhado para a reciclagem; resíduos perigosos e eletroeletrônicos também são separados 

para o destino mais adequado; a água de chuva é recolhida e tratada localmente e o lodo 

resultante do processo de tratamento biológico dos resíduos e esgoto é convertido em 

biofertilizante (HAMMARBY SJÖSTAD, 2016). 

Figura 2.05 – Fluxo dos resíduos, energia e água no modelo Hammarby. Fonte: (HAMMARBY SJÖSTAD, 
2016) 

No edifício GlashusEtt é possível compreender e ter acesso a todo o histórico e banco de dados 

do bairro e ainda visualizar o sistema de tratamento de água através de uma área envidraçada 
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que permite observar todas as tubulações e equipamentos funcionando. Esse local também 

orienta e fornece instruções para a comunidade, como separar os resíduos sólidos, reduzir o 

consumo de água e energia e o desperdício de alimentos, dentre outras informações. 

Os resíduos sólidos do bairro são coletados da seguinte forma: os de responsabilidade do 

município são recolhidos pela empresa Envac, através do sistema pneumático, onde é 

separado em três frações: orgânico, rejeitos e jornais. Os de responsabilidade do produtor, 

que são as embalagens plásticas, metálicas, papel e papelão, vidros, eletroeletrônicos e outros, 

são acondicionados em um depósito dentro ou próximo aos edifícios. O sistema pneumático 

possui dois tipos de instalações, uma parte estacionária e outra parte móvel. A parte 

estacionária consiste em containers subterrâneos que acumulam os resíduos até o momento 

da coleta, em que estes são aspirados por um caminhão coletor. A parte móvel consiste de 

tubulações subterrâneas que direcionam os resíduos para um terminal. No terminal, o 

container ao atingir sua capacidade é trocado por outro vazio (ENVAC, 2014). 

 

 

Em relação ao material orgânico (resíduos alimentares), cada residente recebe uma chave para 

abrir o compartimento e sacos de papel, de forma que possam acondicionar corretamente 

esses resíduos e que estes estejam livres de contaminantes (figura 2.06, foto B). A chave foi 

uma iniciativa estabelecida para evitar que inadvertidamente algum munícipe despejasse 

rejeitos ou outro material no compartimento de matéria orgânica. Estes resíduos têm como 

Figura 2.06 – A- Foto dos sacos de papel para resíduos orgânicos; B – Escotilha de material orgânico, 
rejeitos e jornais. C – Escotilha de material orgânico com a chave. Fonte: POLZER, 2014d. 

A 

B C 
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destino os tratamentos biológicos através da compostagem e biodigestão anaeróbica e 

precisam estar livres de contaminantes, ou seja, não pode haver resíduos recicláveis, perigosos 

ou rejeitos misturados ao resíduo orgânico. Essa medida garante a qualidade do composto 

para ser utilizado na agricultura, jardins e outros usos. Além disso, o saco de papel não 

atrapalha o processo de tratamento como ocorre com o saco plástico (ENVAC, 2014).  

Em relação aos rejeitos, estes são encaminhados para o incinerador (waste-to-energy) e no 

caso dos jornais, estes são encaminhados para a reciclagem, sendo reutilizados na fabricação 

de jornais novamente. Para o restante dos resíduos domiciliares, como recicláveis, resíduos 

perigosos, materiais especiais e volumosos, o munícipe precisa levar até a estação de 

reciclagem, normalmente um depósito no próprio edifício ou próximo a ele. Dentro dos 

depósitos há containers para cada tipo de material. Para os recicláveis há containers para 

vidros coloridos e incolores, papel e papelão, metais e plásticos. Para os resíduos especiais há 

containers para lâmpadas, baterias, pilhas, eletroeletrônicos e uma área para resíduos 

volumosos e perigosos. Alguns resíduos especiais e perigosos, como medicamentos, pneus e 

outros o residente precisa procurar o posto de entrega voluntário, que geralmente são as 

próprias lojas que venderam o produto ou outros locais específicos que recebem esse 

material.  

A quantidade de coletas varia de acordo com o tipo de resíduo e normalmente são quinzenais. 

Os munícipes são orientados a separarem corretamente cada tipo de material, colocando-os 

nos containers corretos. Também recebem orientação para limparem as embalagens e 

reduzirem seu volume para facilitar o armazenamento e transporte.  

 

2.4.7 Skåne - Malmö e Lund 

O estado da Skåne, com cerca de 1.250 mil habitantes e uma área total de 11.034,5 km², 

representa 3% da área do país e contém 13% da população. Possui 33 municípios, sendo 

Malmö o maior deles e também a terceira cidade mais populosa da Suécia. Depois de Malmö 

as maiores cidades do estado são Helsingborg com mais de 97 mil habitantes e Lund com cerca 

de 83 mil. Segundo a OCDE (2012), a região da Skåne foi considerada, em 2012, um dos 

maiores polos de inovação e tecnologia do mundo (SKÅNE, 2016). 

Em relação ao gerenciamento de RSU, parte dos resíduos sólidos produzidos no estado é 

destinada para a central de tratamento Sysav, que iniciou suas atividades em 1970 e recebe 

todos os tipos de resíduos separadamente para na sequência tratá-los e destiná-los 
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adequadamente. A empresa possui cinco estações de recebimento de resíduos que atuam não 

só como recebimento intermediário de transbordo, mas também como parte da triagem e do 

tratamento. As unidades são: 1 – Spillepeng, onde fica o aterro sanitário para resíduos 

perigosos e comuns e depósito para resíduos combustíveis; 2 – Estação de resíduos em 

Trelleborg, cuja principal atividade é servir de transbordo e separação de resíduos mistos. O 

local também possui uma estação de tratamento de chorume; 3 – Estação de resíduos em 

Gunnesbo (Lund), que recebe resíduos combustíveis, resíduos orgânicos, recicláveis e jornais; 

4 – Estação de resíduos em Måsalycke, que também recebe os resíduos mistos e possui uma 

estação de tratamento de chorume. Neste local há um antigo aterro sanitário encerrado e que 

foi reflorestado com espécies nativas e 5 – Estação de resíduos Hedeskoga, que recebe além 

dos rejeitos, resíduos de construção e solo, está sendo preparada uma futura instalação de 

tratamento de chorume no local (SYSAV, 2013b). 

As estações de transbordo, além de receberem os resíduos temporariamente até o destino 

final, realizam algumas atividades, conforme o fluxograma da figura 2.07, possuindo as 

seguintes áreas: 1 – área de pesagem;  2 – área de transbordo; 3 – área para triagem de 

resíduos volumosos; 4 – área para triagem e estoque de rochas, cascalho e concreto; 5 – área 

para triagem de escória (resíduo da incineração waste-to-energy); 6 – áreas para estoque 

sazonal de resíduos combustíveis; 7 – área para tratamento de chorume; 8 – área para 

resíduos de madeira; 9 – área para tratamento biológico de solos contaminados; 10 – 

compostagem de resíduos de poda de árvores e jardinagem; 11 – aterro sanitário para 

resíduos comuns; 12 – aterro sanitário para resíduos perigosos e 13 – coleta de gás metano ou 

biogás (SYSAV, 2013b). 

 

Figura 2.07 – Fluxograma estação de resíduos típica. Fonte: SYSAV, 2013b, p.4. 
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Os resíduos volumosos são triados e parte do material é desviado para a reciclagem como 

metal, plástico e outros e parte para servir de combustível no incinerador (waste-to-energy) 

como madeira de móveis e resíduos da indústria madeireira. Cerca de 90% dos resíduos 

seguem para a reciclagem e incineração e menos de 10% para o aterro sanitário. Os resíduos 

de madeira são processados e viram combustíveis. Já a escória que chega do incinerador 

contém cascalhos, vidro, metal e porcelana e através de equipamentos é possível separar 

esses materiais presentes na escória e reciclá-los ou reutilizá-los. A triagem separa o material 

em quatro frações: escória de cascalho, sucatas metálicas, sucatas não metálicas e resíduos 

combustíveis. Uma pequena parte segue para o aterro sanitário e cerca de 90% torna-se 

escória de cascalho e é utilizado na construção civil como agregado não estrutural (SYSAV, 

2013b). 

As estações de resíduos atuam como locais intermediários, recebendo os resíduos dos setores 

privados e dos centros de reciclagem. Deste local o material segue para o seu destino final, 

seja para as indústrias de reciclagem, compostagem, incineração e outros tratamentos 

específicos de acordo com o resíduo. Os comerciantes possuem um cartão de acesso ao local 

que libera a entrada. O sistema acionado pelo cartão registra o tipo de resíduo e o peso depois 

que o veículo passa pela balança. Os resíduos são depositados pelos próprios comerciantes, ou 

empresa contratada, separados por baias ou containers. A estação de Gunnesbo, por exemplo, 

é operada por cinco funcionários que se revezam em praticamente todas as tarefas. Neste 

local não é permitido o acesso do público, apenas a prefeitura, grandes geradores, 

comerciantes e empresas podem depositar seus resíduos nessa unidade (SYSAV, 2016). 

As fotos da figura 2.08 ilustram a operação dentro da instalação. Após passar pelo controle o 

veículo se dirige para o local onde depositará o material coletado. Na foto A é possível ver a 

divisa entre o centro de reciclagem e a estação de transbordo e tratamento. São dois locais 

separados, sendo que os comerciantes, grandes geradores e também os RSU coletados pela 

prefeitura entregam os resíduos na estação de transbordo e tratamento. O segundo local é 

uma área menor acessada pelos moradores que podem entregar resíduos perigosos, especiais, 

podas de jardim e também recicláveis. 

Os grandes geradores que transportam rejeitos ou resíduos misturados, ambos denominados 

como material combustível, depositam o material em um fosso dentro da estação de 

transbordo. Toda a movimentação dos caminhões e outros veículos é monitorada pela central 

de comando (foto B). Depois de depositados no fosso os materiais combustíveis são prensados 

para que o volume seja reduzido. Na foto C é possível observar os containers com o material 
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combustível, prontos para serem enviados ao incinerador. A estação possui um sistema de 

trilhos que permite deslocar os containers que ficam embaixo do fosso, trocando os cheios 

pelos vazios. Uma carreta com capacidade para transportar três containers faz o transporte 

desse material até o incinerador (WtE) em Malmö. 

 

A foto D identifica alguns dos containers que ficam na parte externa da estação de transbordo 

e triagem de resíduos em Gunnesbo. O comerciante se dirige para os containers do seu 

interesse colocando em cada um deles o material separado. A separação dos resíduos é feita 

na origem, portanto ao trazer o material separado o responsável pela geração do resíduo 

precisa apenas identificá-lo no sistema e colocar cada resíduo no seu container específico. 

Dentro da estação de transbordo há três áreas específicas, uma para resíduos combustíveis, 

onde está o fosso, e duas baias, sendo uma para jornais e revistas e outra para resíduos 

orgânicos. Os jornais e revistas são encaminhados para reciclagem e os resíduos orgânicos 

para usinas de biodigestão anaeróbica ou compostagem.  

Para os residentes, conforme mencionado, há os centros de reciclagem (återvinningscentral), 

onde os resíduos são entregues também separados por tipo, porém em menor quantidade 

(figura 2.09). Os cidadãos podem entregar não só materiais recicláveis, mas também resíduos 

volumosos e especiais. Para os resíduos perigosos há uma sala específica a prova de incêndios 

A B 

C D 

Figura 2.08 – Fotos da estação de transbordo e triagem de RSU em Gunnesbo (Lund). A – Entrada para 
a estação de transbordo; B – Central de comando, pátio de manobra e depósito de RSU; C –
Containers com material combustível; D – Containers para cada tipo de material. Fonte: POLZER, 
2014e. 
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(foto A da figura 2.10) onde o material é cuidadosamente separado e armazenado até ser 

encaminhado para tratamento. Nos centros de reciclagem é possível entregar praticamente 

todo o tipo de material, sendo possível verificar antes a lista de itens permitidos. É 

recomendado também que o munícipe planeje sua visita, organizando no seu carro os tipos de 

resíduos de acordo com a ordem dos containers, o que facilita a operação. Também é 

recomendado que os materiais sejam acumulados em casa previamente, justificando a 

logística e deslocamento até esses locais (SYSAV, 2016). A figura 2.09ilustra o mapa dos 

containers e baias para cada tipo de resíduo. Os centros de reciclagem podem variar na 

quantidade de frações e serviços oferecidos, mas basicamente seguem o modelo de 

Gunnesbo. 

Figura 2.09 – Centro de reciclagem típico – Exemplo de Gunnesbo (Lund). Fonte: SYSAV, 2016. 

Os munícipes podem se deslocar de carro ou a pé dentro da estação e depositar em cada 

container o resíduo gerado. A foto A da figura 2.10 exibe um exemplo de container para solos, 

concreto, rochas e tijolos e na foto B o munícipe coloca os resíduos tóxicos para a triagem 

sobre uma mesa e um funcionário realiza a separação por tipo de resíduo, colocando nos 

containers com tampa ao lado e alguns de grande risco ambiental são dispostos no container a 

prova de incêndio. 

 



122 
 

Em relação aos resíduos provenientes de podas de árvore e jardins, os galhos e troncos são 

fracionados e servirão como combustível nos incineradores e a parte verde é encaminhada 

para a compostagem. A compostagem neste local é feita naturalmente, de forma lenta, em 

leiras que são reviradas a cada um ano. Demora-se três anos para obter o adubo orgânico 

maduro (SYSAV, 2013b). O tempo de compostagem poderia ser diminuído se fosse adicionado 

máquinas para revirar as leiras de forma mais constante, oxigenando o composto e acelerando 

a degradação da matéria ou se fosse substituído por outros métodos de compostagem 

disponíveis atualmente. 

Para o tratamento de solo contaminado, normalmente por pesticidas ou solventes químicos, é 

realizado um tratamento biológico através de microrganismos naturais que quebram as 

substâncias tóxicas deixando os solos livres de contaminantes e próprios para serem 

reutilizados. O método consiste em dispor o solo em leiras e adicionar o biofertilizante com os 

microrganismos e periodicamente revolver as pilhas para permitir a entrada de oxigênio. O 

solo estará pronto para o uso após cerca de seis meses de tratamento (SYSAV, 2013b). 

Somente duas estações de transbordo da Sysav possuem aterros sanitários, e estão 

autorizadas a aceitarem apenas os resíduos que não podem ser reciclados, receber tratamento 

biológico ou serem incinerados. O volume tem diminuído continuamente e muito pouco, 

menos de 4%, é depositado nestes locais. O que ocorre é que resíduos de tratamentos 

anteriores, como por exemplo, a triagem dos materiais presentes na escória dos incineradores 

e outros métodos acabam terminando nestas unidades. Os aterros sanitários possuem área 

para resíduos perigosos e área para resíduos comuns. Havendo frações orgânicas depositadas 

junto ao rejeito, estas irão produzir gás metano, este gás é então coletado e utilizado como 

combustível e energia. Os resíduos orgânicos apesar de terem sido banidos dos aterros 

Figura 2.10 – Centro de reciclagem em Gunnesbo (Lund). A – Container para solo, concreto, rochas e 
tijolos. B – Área para resíduos perigosos. Fonte: POLZER, 2014e. 

A B 
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continuam produzindo o gás por muitos anos, portanto essas instalações continuam ativas nos 

aterros mais antigos (SYSAV, 2013b). 

Como no verão diminui o uso de energia e aquecimento as estações de transbordo possuem 

uma área para estoque de material combustível, ou seja, rejeitos que serão queimados 

durante o inverno, época de maior demanda por energia e aquecimento (SYSAV, 2013b). 

Em relação ao tratamento do chorume, os aterros sanitários retêm o líquido infiltrado pelas 

chuvas e neve, somado ao produzido pela degradação da matéria orgânica, para tratá-los 

posteriormente. Há diversos tratamentos naturais que podem ser utilizados para purificar a 

água e um deles, utilizado nos aterros de Hedeskoga e Måsalycke, consiste em utilizar o liquido 

em florestas que são destinadas a extração de madeira para combustível. As árvores absorvem 

o nitrogênio e depois a madeira extraída será utilizada como combustível (SYSAV, 2013b). 

O aterro sanitário de Spillepeng é o único aterro da Suécia construído numa península artificial 

sobre o mar na década de 1990. Foram executadas várias camadas com materiais resistentes 

como rochas, cascalhos, argila, a própria terra do mar e de outras escavações. Como a cota de 

fundo das células dos resíduos está entre dois e três metros abaixo do nível do mar a pressão 

interna das células é menor que a pressão externa de forma que o líquido contido no aterro 

seja impedido de atingir o oceano (SYSAV, 2013b). 

Atualmente, 14 municípios (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamm, Sjöbo, 

Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge e Ystad), o que representa cerca 

de 700 mil habitantes, e seis mil empresas destinam seus resíduos para a central de 

tratamentos de resíduos da Sysav. A empresa recebe resíduos volumosos, recicláveis, 

orgânicos, perigosos e rejeitos (SYSAV, 2011). 

Em 2015, o Grupo Sysav recebeu e tratou 892.200 toneladas de resíduos sólidos. Deste total, 

42,5% foram reciclados, 55,5% valorizado energeticamente e 2% foram destinados ao aterro 

sanitário. Foram coletados e tratados 52.429 toneladas de resíduos perigosos, entregues pelos 

munícipes nas centrais de reciclagem. O total de resíduos orgânicos tratados foram 39.891 

toneladas. Em relação aos rejeitos, encaminhados ao incinerador, foram destinadas 569.700 

toneladas. Neste ano foram produzidas 1.686 GWh de energia, sendo 1.465 GWh destinados a 

aquecimento e 168 GWh a eletricidade (SYSAV, 2015). 

Há ainda ao lado da usina uma loja para venda de materiais de demolição entregues pelos 

munícipes e empresas (Malmö Building Material Recycling Shop). A loja recebe e revende os 

materiais em pequenas e largas escalas. O objetivo é reutilizar os materiais de demolição como 
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tijolos, esquadrias, louças e metais sanitários e outros itens, desviando-os dos aterros 

sanitários (SYSAV, 2015). 

Os objetivos principais, de acordo com o Eco-cycle Plan da empresa, que segue também as 

normativas do país e da União Europeia são: minimizar a produção de resíduos; garantir que os 

resíduos perigosos tenham o tratamento e o destino ambientalmente adequados; incentivar o 

reúso de materiais e produtos; aumentar a recuperação energética e garantir que o transporte 

dos resíduos seja feito de maneira adequada e com menor impacto ambiental possível (SYSAV, 

2015). 

A usina Sysav possui três certificações: ISO 9001 para o sistema da qualidade; ISO 14.001 para 

o meio ambiente e OHSAS 18.001 para saúde e segurança do trabalho. Além dos processos de 

auditoria das três certificações, a empresa é responsável por monitorar, registrar e apresentar 

os dados dos volumes tratados para as autoridades de forma que a licença ambiental da 

empresa seja periodicamente renovada (SYSAV, 2011). 

A renda da empresa é obtida através da taxa paga pelos municípios para o tratamento dos 

resíduos e também pela venda de materiais recicláveis, energia e aquecimento. Não há 

investimento público na companhia e nessa etapa do processo (SYSAV, 2011). 

Um dos maiores desafios da Suécia é aumentar a quantidade de resíduos orgânicos coletados 

e que estes sejam devidamente destinados para o tratamento biológico. Na usina de Sysav, o 

resíduo orgânico é utilizado na geração de biogás, para a produção de combustível para 

veículos, e fertilizante utilizado como composto na agricultura.  Houve um crescimento de 35% 

na coleta e tratamento dos resíduos orgânicos de 2012 para 2013 e o objetivo é chegar em 

50% até 2018, sendo que três cidades já atingiram a meta: Lomma, Simrishamn e Sjöbo e 

outras estão próximas do objetivo (SYSAV, 2011). 

Segundo a Sysav (2013a), 25.000 toneladas de resíduo orgânico produzem biogás equivalente 

a extração de dois milhões de litros de petróleo. Separar os resíduos na fonte, destinando o 

orgânico para o tratamento biológico representa não só aproveitar a energia embutida nesse 

material, mas também seus nutrientes. Os resíduos orgânicos são coletados das residências, 

restaurantes, refeitórios, lojas e da própria indústria alimentícia. A estação de tratamento de 

resíduos orgânicos da Sysav teve início em 2009 e ainda pesquisa por técnicas e soluções mais 

avançadas para tratar esse tipo de material (SYSAV, 2013a). 

A figura 2.11 representa o funcionamento da unidade de tratamento de resíduos orgânicos da 

Sysav. É possível observar a sequência da operação: o resíduo orgânico é depositado em três 
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locais diferentes dependendo da sua composição e origem sendo: o resíduo orgânico líquido, 

resultante de indústrias alimentícias, normalmente resíduos de moagem e separação de 

gordura, lodo, etc., chegam em um caminhão tanque e são descarregados em um dos tonéis 

da usina. O segundo tonel recebe líquido produzido por alimentos também como sucos e leites 

embalados, que chegam em pallets, estas embalagens são perfuradas e o líquido escorre para 

o container e as embalagens secas são encaminhadas para o incinerador (waste-to-energy). A 

terceira parte são resíduos alimentares que chegam das residências, restaurantes e lojas e que 

são depositados em um container (SYSAV, 2013a). 

 

Figura 2.11 – Funcionamento da unidade de tratamento de resíduos orgânicos. Fonte: SYSAV, 2013a 

Os resíduos sólidos orgânicos das residências chegam em sacos de papel, próprios para essa 

finalidade. Os munícipes são instruídos a colocar o seu resíduo orgânico nestes sacos que 

serão incorporados depois no tratamento biológico. O caminhão despeja os resíduos em um 

container, de lá o material segue para um triturador que divide os resíduos em duas frações, 

sendo uma parte combustível e outra parte chamada de lodo. O lodo segue para outro 

equipamento onde será misturado e homogeneizado. O que sobrou da separação das frações 

segue para o incinerador (waste-to-energy) e o lodo segue para um container com um agitador 

dentro que não permite a sedimentação dos resíduos e de lá segue então para a usina de 

biogás. Na usina de biogás o lodo terá dois destinos: a compostagem e como resultado o 

adubo orgânico e a biodigestão anaeróbica que irá produzir biogás, utilizado como 

combustível. O biogás é considerado como uma fonte de energia renovável e, portanto, não 
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aumenta a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Há disponível nas cidades 

alguns postos de abastecimento de biogás que utiliza o mesmo sistema do gás natural. O 

adubo orgânico é utilizado como fonte de nutrientes para o solo e contém húmus, além de 

microrganismos (SYSAV, 2013a). 

Para prevenir que o ar externo não seja contaminado e garantir um ambiente livre de odores 

desagradáveis para os funcionários, um difusor perfurado ioniza o ar que passa por uma 

válvula eletrônica, carregando o ambiente com íons de oxigênio. Os íons de oxigênio 

neutralizam o ar contaminado deixando o ambiente livre de qualquer odor (SYSAV, 2013a). 

Os rejeitos, ou como são denominados na Suécia, resíduos combustíveis, são encaminhados 

para o incinerador (waste-to-energy) gerando energia e aquecimento para as cidades. Cerca de 

90% do aquecimento de Malmö e Burlöv é proveniente deste incinerador, que equivale a 60% 

do aquecimento do estado inteiro (SYSAV, 2011).  

O incinerador (waste-to-energy) da Sysav possui quatro caldeiras, as duas mais antigas 

iniciaram as atividades em 1973. Essas caldeiras armazenam água quente, resultante do 

processo da queima dos resíduos, que é utilizada no processo de aquecimento. Tanto as 

caldeiras como as instalações de limpeza e neutralização dos gases foram modernizadas 

seguindo as normativas atuais da união europeia e do país. As duas caldeiras instaladas em 

2003 e 2008, além de contribuírem para o aquecimento possuem um sistema que gera 

também energia elétrica (SYSAV, 2013). 

 

Figura 2.12 – Fluxograma do incinerador. Fonte: SYSAV, 2013.  
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Os rejeitos que são queimados vêm de três fontes principais: coleta domiciliar de rejeitos, 

resíduos combustíveis dos escritórios e comércios em geral e resíduos combustíveis dos 

centros de reciclagem. A operação do incinerador é 24 horas e processa cerca de 50 a 60 

toneladas por hora. No fluxograma da figura 2.12 é possível observar passo a passo o que 

ocorre dentro do incinerador (waste-to-energy): 

01 - Os rejeitos são dispostos em um depósito pelos caminhões coletores (foto D figura 2.13); 

02 – Do depósito uma moega, operada pela sala de controle, transfere os resíduos até uma 

esteira rolante (foto C figura 2.13); 

03 – Da esteira rolante o rejeito é prensado e segue até o forno onde será queimado; 

04 – Os fornos possuem 200m² de área total. O resíduo é depositado em uma grelha onde será 

secado, evaporado e queimado. A grelha revira o resíduo de maneira a garantir uma queima 

mais eficaz e para que a combustão seja completa, um sistema de ventiladores insufla ar 

dentro do forno em dois momentos, a primeira injeção de ar ocorre entre as grelhas e a 

segunda injeção, sobre as grelhas, permitindo que os gases atinjam a temperatura ideal de 

combustão. A temperatura do forno é de aproximadamente 1.000oC. Os fornos são equipados 

com um sistema auxiliar de combustão a óleo, que são acionados no início e no fim da queima, 

podendo ser acionados durante a queima caso a temperatura necessária não seja atingida. 

Após a queima a escória vai para um depósito; 

05 – A escória, material estável e inerte, resultante da queima e que contém minerais, vidro e 

metais em sua composição, é acumulada em um depósito depois de passar por uma lâmina 

d’água que auxilia na redução da temperatura do material. Esse material depois será separado 

e reutilizado; 

06 – Os gases resultantes da queima possuem temperatura em torno de 850oC. Estes são 

direcionados para dutos onde ocorrerá a combustão completa dos gases. Estes gases, por sua 

vez, aquecem a tubulação de água que chega a 400oC numa pressão de 40 bar; 

07 – Das tubulações de aquecedores os gases passam por uma turbina; 

08 – A turbina gera eletricidade que abastece toda a usina e o restante é distribuído na rede 

pública; 
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09 – O vapor d’água é condensado e direcionado para o sistema de água quente que aquece as 

residências. A temperatura da água fica em torno de 80oC a 115oC dependendo da 

temperatura externa; 

10 – A água condensada é direcionada para o sistema de tubulações destinada ao 

aquecimento; 

11 – Na tubulação de aquecimento há uma válvula destinada a economizar energia; 

12 – A tubulação segue para o sistema de aquecimento das residências e para o sistema 

público de eletricidade (SYSAV, 2013). 

A figura 2.13 apresenta algumas fotos de parte das instalações principais, sendo a foto B o 

interior do incinerador, com todos os equipamentos e instalações necessárias para a limpeza 

dos gases e as fotos C e D onde é possível ver o fosso com a moega e o local onde os 

caminhões descarregam os resíduos combustíveis. 

 

 

 

A B 

C D 

Figura 2.13 – Waste to energy em Malmö. A – Foto da entrada; B – Foto do interior do incinerador; C –
Foto do fosso com a moega; D – Foto do fosso com o caminhão descarregando os RSU. Fonte: POLZER, 
2014f. 
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Os gases passam por um sistema de filtros que retém as partículas em suspensão, as cinzas 

decantam nos tubos e são encaminhadas para um depósito. Os gases continuam pelos tubos 

até um precipitador eletrostático que irá remover o restante das cinzas. Para cada 100 kg de 

resíduos incinerado é produzido aproximadamente 3 kg de cinzas e cerca de 15 a 20% de 

escória, reduzindo bastante o volume dos resíduos (SYSAV, 2013). 

A parte úmida do processo de purificação dos gases consiste em três purificadores, dois para a 

limpeza dos gases e um para a condensação. Neste sistema várias substâncias são purificadas, 

uma a uma e diferentes compostos químicos são adicionados de forma a reagirem com as 

substâncias presentes nos gases (SYSAV, 2013). 

A penúltima fase de purificação de gases consiste num filtro denominado electroventuri, que é 

similar ao filtro precipitador, mas trabalha num ambiente úmido. Esta é a fase onde qualquer 

cinza remanescente é removida. A última fase consiste num processo de catalisação. Os gases 

passam por um filtro cerâmico fino onde amônia com água são injetadas. O óxido de 

nitrogênio reage com a amônia produzindo nitrogênio e vapor d`água que são liberados no 

duto do incinerador de 100m de altura (SYSAV, 2013). 

Todas as fases da incineração são monitoradas na sala de controle, onde o processo é medido, 

registrado e documentado de forma a garantir que todas as regulamentações e exigências 

ambientais sejam rigorosamente seguidas (SYSAV, 2013). 

A incineração (waste-to-energy), segundo a Sysav (2013), é um tratamento complementar dos 

resíduos. A vantagem desse sistema é a quantidade de energia produzida, por exemplo, três 

toneladas de resíduos produzem a mesma energia que uma tonelada de petróleo. Os resíduos 

sólidos podem ser considerados também como combustível e 85% do conteúdo são materiais 

renováveis, de forma que a queima desse material como forma de obtenção de energia pode 

reduzir o impacto ambiental se comparado a outros sistemas. 

Dos 16 objetivos ambientais de longo prazo determinados como meta pelo país, três estão 

diretamente relacionados ao gerenciamento de resíduos sólidos sustentáveis e que devem ser 

seguidos pelas empresas do setor, como a Sysav, que incorporou nas suas metas internas 

esses objetivos: 

Objetivo 1 – Minimizar o impacto das mudanças climáticas – De acordo com o Comitê de 

Mudanças climáticas da união europeia (UN Framework Convention on Climate Change) foram 

estabelecidos os níveis máximos de concentração de gases de efeito estufa para as atividades 

humanas. Portanto, utilizar os resíduos e rejeitos de forma a diminuir a extração de matéria 
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prima, assim como, gerar energia e combustível permite minimizar os impactos ambientais 

produzidos. Nesta usina são utilizados os métodos de: tratamento biológico para os resíduos 

orgânicos através da compostagem, produzindo adubo, que evita a utilização de compostos 

artificiais e da biodigestão anaeróbica que produz biogás, combustível renovável que substitui 

os derivados do petróleo; a incineração dos rejeitos, produzindo eletricidade e aquecimento, o 

que diminui o uso de outras matrizes energéticas; a reciclagem dos materiais, possibilitando a 

redução da extração de mais matéria prima, energia e água e a coleta do gás metano em 

aterros sanitários, produzindo energia; 

Objetivo 04 – Meio ambiente livre de resíduos tóxicos – O ambiente mais saudável para os 

seres vivos é aquele que não esteja contaminado com substâncias que oferecem riscos a sua 

saúde. Na usina da Sysav, os resíduos perigosos são coletados, transportados, separados, 

estocados e tratados. Há diversos tratamentos, de acordo com o tipo de resíduo, por exemplo: 

alguns tipos de resíduos podem ser encaminhados ao incinerador (waste-to-energy) onde os 

componentes tóxicos são neutralizados; solo contaminado pode ser tratado através de 

métodos biológicos que isolam os componentes químicos e devolvem o solo tratado ao meio 

ambiente e outros métodos utilizados no local e ainda em estudo;  

Objetivo 15 – Construção de um ambiente sustentável – De forma integrada os resíduos 

sólidos estão presentes em todas as atividades e deixar de produzi-los e tratá-los como 

recursos, minimizando o impacto sobre o meio ambiente irá garantir qualidade de vida para os 

cidadãos (SYSAV, 2011). 

A central de tratamento de resíduos da Sysav expandiu suas instalações em 2013 e 2014, 

criando uma nova usina de tratamento de lixiviados que utiliza uma técnica biológica 

conhecida como SBR (Sequencing Batch Reactor) e também construiu uma nova central de 

combustível, processando rejeitos que não são enviados ao incinerador e ainda expandiu a 

etapa de pré-tratamento de resíduos orgânicos (SYSAV, 2015). 

Deixar de produzir os resíduos é o principal desafio e com isso em mente a Sysav junto com a 

Avfall Sverige desenvolveram um projeto nos centros de reciclagem onde os cidadãos podem 

trocar objetos usados e também aprender como reformar ou consertar sua bicicleta ou 

mobília. Essa proposta visa reduzir a produção de resíduos e estimular o reúso de objetos 

entregues nestes locais (SYSAV, 2015). 

Outro desafio é aproveitar as cinzas e a escória resultante do incinerador. A escória contém 

ainda metais que podem ser extraídos e reutilizados. O aprimoramento da extração do metal 
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presente na escória ainda está em estudo. Por enquanto parte do material é utilizado para 

cobrimento de aterros sanitários e pavimentação (SYSAV, 2015). 

Como campanha de conscientização da população, a Sysav junto com as autoridades locais e 

como parte do projeto europeu Week for Waste Reduction, desenvolveram o projeto 

conhecido como Köp inte skräp! (“não compre lixo!”), que tem como objetivo alertar a 

população sobre os efeitos do consumo sobre o meio ambiente. A população pode também 

acessar o website e conhecer detalhes sobre a produção dos resíduos e ainda calcular a 

quantidade de resíduos produzida baseado na sua idade e gênero. Para cada tipo de resíduo 

produzido a campanha indica sugestões de como evitar a produção utilizando produtos mais 

sustentáveis e ecológicos (KÖP INTE SKRÄP, 2016). 

Como próximos passos a empresa Sysav pretende implantar: novos projetos para a separação 

dos metais presentes na escória produzida pelo incinerador; aumentar a eficiência do 

incinerador para materiais corrosivos; reduzir a emissão dos gases NOx; reduzir o consumo de 

energia da instalação em 10% e outros (SYSAV, 2015). 

Para resíduos especiais pequenos como lâmpadas, eletrônicos e baterias foram implantados 

coletores em supermercados e lojas a fim de aumentar a coleta e garantir o tratamento desse 

material. Os coletores foram instalados inicialmente em Svedala e depois nos demais 

municípios. Havia um total de 33 coletores sendo que mais 60 foram instalados em 2014, 

totalizando 93 coletores. As lojas demostraram grande interesse em receber esse material e 

três lojas em Ystad receberam 300 kg de baterias em apenas três semanas (SYSAV, 2013c). 

 

2.4.8 Västra Götaland: Gotemburgo e Borås 

O estado de Västra Götaland é o segundo maior em termos de população, depois de 

Estocolmo. Possui 1.590 mil habitantes o que representa 17% da população do país. São 49 

municípios, sendo um deles a segunda maior cidade da Suécia, Gotemburgo, com cerca de 550 

mil habitantes e área de 447 km². Já a região metropolitana de Gotemburgo possui 970 mil 

habitantes (GÖTEBORG, 2016).  

O município de Gotemburgo junto com mais 12 cidades do seu entorno (Ale, Alingsås, Härryda, 

Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjorn e Öckerö) 

desenvolveram um consórcio para buscarem soluções para os problemas em comum na 

região, como transporte, resíduos, infraestrutura e outros. Com essa finalidade, foi elaborado 
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o plano regional de RSU para 2020. O objetivo é reduzir custos, desperdício e o impacto 

ambiental das atividades de gerenciamento de resíduos. A cada dois anos os municípios se 

reúnem para propor melhorias, medirem os objetivos e corrigir o que não estiver funcionando 

(GRKOM, 2016). 

Em Gotemburgo, 90% dos edifícios são atendidos pelo sistema de aquecimento central (district 

heating). Esse sistema é mais vantajoso, pois trabalha num circuito fechado com menos perda 

de energia que um sistema convencional individual. Hoje a energia térmica gerada na 

incineração dos resíduos, em processos industriais e no tratamento de água é aproveitada 

para fornecer aquecimento para toda a cidade. No verão esse sistema é suficiente para 

garantir a demanda, mas no inverno é necessário utilizar outras fontes como gás natural e 

combustíveis fósseis. A meta é substituir totalmente os combustíveis fósseis por biogás 

(GÖTEBORG, 2013). Atualmente a cidade está investindo em usinas de biodigestão anaeróbica 

para esgoto e tratamento de água e também para resíduos alimentares coletados das 

residências e outras fontes. Uma das iniciativas mais significativas em relação ao uso do biogás 

como combustível e energia é o projeto conhecido como GoBiGas (Gothenburg Biomass 

Gasification Project). A grande vantagem do sistema é que a rede de distribuição de gás já 

existe na cidade, portanto, a longo prazo a cidade pode trocar todo o gás natural por biogás. A 

usina de Gotemburgo é uma das maiores do país, produzindo entre 800 e 1.000 GWh o que 

representa o abastecimento de 80 mil a 100 mil carros (GOBIGAS, 2016).  

Segundo a Renova (concessionária responsável pela coleta e tratamento de RSU na região de 

Gotemburgo), o incinerador (WtE) fornece anualmente 30% da demanda por aquecimento do 

município de Gotemburgo e 5% da eletricidade, abastecendo com aquecimento e água quente 

cerca de 150 mil residências e com eletricidade cerca de 110 mil unidades. A usina de 

tratamento de resíduos e o incinerador (WtE) em Sävenäs, iniciaram suas atividades em 1972, 

atendendo o objetivo do município de desviar ao máximo os RSU dos aterros sanitários para a 

reciclagem e recuperação energética. Até a escória da incineração passa por um processo de 

reciclagem. O primeiro passo é remover os metais presentes nesse material, o que permite 

recuperar cerca de 10 mil toneladas de metal por ano. As cinzas volantes também passam por 

um processo de recuperação e são utilizadas na construção civil junto com a escória (RENOVA, 

2016).  

A empresa Renova é responsável pela coleta do resíduo doméstico dos municípios de 

Gotemburgo, Lerum, Partille, Härryda, Tjörn, Stenungsund, Kungälv e Kungsbacka. A 

companhia é também responsável pelo tratamento de todos os resíduos e pela reciclagem 
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destes de forma ambientalmente correta. Dez municípios da região consorciada de 

Gotemburgo contrataram a Renova para realizar o tratamento dos resíduos, são eles: Ale, 

Gotemburgo, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn e Öckerö. A 

quantidade total de resíduos tratado pela empresa em 2015 foi de 830 mil toneladas sendo 

que parte deste material foi enviado ao incinerador para geração de 1.504 mil MWh de 

aquecimento e 270 mil MWh de eletricidade (RENOVA, 2016a).  

A empresa Renova atende quase toda a região metropolitana de Gotemburgo e possui as 

seguintes instalações, conforme identificado no mapa da figura 2.14 (RENOVA, 2016a):   

1. Bulycke – Centro de reciclagem; 

2. Holmen - Sede administrativa da Renova e garagem dos veículos utilizados na coleta e 

demais atividades; 

3. Högsbo – Estação de 

transbordo, triagem, estoque de 

materiais já separados e beneficiados, 

centro de reciclagem para residentes 

e empresas; 

4. Stenungsund – Estação de 

transbordo, triagem e centro de 

reciclagem; 

5. Kungsbacka – Estação de 

transbordo e centro de reciclagem; 

6. Kungälv – Estação de 

transbordo, triagem e administração; 

7. Lerum – Estação de 

transbordo; 

8. Marieholm – Estação de 

tratamento de resíduos orgânicos e 

compostagem de resíduos de poda de 

jardim;  

9. Mölndal – Estação de 

transbordo; 

10. Ringön – Comercialização de metais reciclados e equipamentos e estação de tratamento 

de resíduos perigosos; 

11. Skräppekärr – Triagem, estoque interno, centro de reciclagem para empresas;  

Figura 2.14 – Mapa da região metropolitana de 
Gotemburgo e localização dos equipamentos de RSU na 
região consorciada. Fonte: RENOVA, 2016a.  
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12. Sävenäs – Incinerador (waste-to-energy), reciclagem de eletroeletrônicos, centro de 

reciclagem, centro ambiental da Renova, administração; 

13. Tagene – Aterro sanitário, centro de reciclagem, estoque interno de materiais, triagem; 

14. Fläskebo – Aterro sanitário; 

15. Torsviken – Área de um antigo aterro sanitário que está sendo revitalizada (RENOVA, 

2016a).  

O aterro sanitário de Fläskebo recebe resíduos industriais não combustíveis, alguns tipos de 

resíduos perigosos e solos contaminados e o aterro de Tagene recebe cinzas volantes do 

incinerador. O metal é extraído da escória e depois reciclado, já o restante da escória ou é 

utilizado na construção civil ou no próprio aterro sanitário (RENOVA, 2016a). Os aterros 

sanitários atualmente estão sendo utilizados como área de estoque de materiais que ainda 

não se tem tecnologia para reciclar ou reutilizar. Os resíduos orgânicos, recicláveis e 

combustíveis são enviados para reciclagem e recuperação energética e estão proibidos de 

serem encaminhados para os aterros sanitários. 

A cidade de Borås que fica também no estado de Västra Götaland e está a cerca de 60 km do 

centro de Gotemburgo, tem seus resíduos gerenciados pela Borås Energi och Miljö.  A empresa 

é pública e também é responsável pelo saneamento básico e energia da cidade, possuindo 

hidrelétricas, usinas de biogás e um incinerador (WtE) que também gera eletricidade e 

aquecimento. A cidade é considerada um exemplo de sucesso no planejamento e 

gerenciamento dos resíduos sólidos envolvendo a sociedade civil, universidade, governo e 

iniciativa privada. Juntos desenvolveram um plano que teve início em 1986 com o objetivo 

final de atingir o zero waste. A cidade, fundada em 1622, é considerada de porte médio para 

os padrões suecos, possui um pouco mais de 100 mil habitantes. Abriga importantes empresas 

principalmente têxtil e comércio de roupas (BORÅS, 2016). 

Em 1988, cerca de três mil famílias iniciaram o processo de separação dos resíduos em rejeitos 

e orgânicos, este último era colocado em sacos pretos facilitando a identificação, coleta e a 

destinação final. Em 1991, os resíduos passaram a ser encaminhados para uma central de 

separação ótica, que identifica a cor do saco classificando os tipos de resíduos, sendo o saco 

preto material orgânico a receber tratamento biológico, em que parte vai para a compostagem 

e outra parte vai para a usina de biogás, os rejeitos são colocados em sacos brancos e são 

destinados para o incinerador gerando energia para as residências. Já os resíduos recicláveis, 

pilhas e baterias, lâmpadas e outros o cidadão precisa levar até um ponto de entrega 

voluntária que normalmente fica próximo as residências. Todos os ônibus da cidade são 
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abastecidos com biogás proveniente dos resíduos orgânicos e atualmente estão sendo 

construídos uma nova estação de tratamento de águas residuais e um novo complexo de 

energia (BORÅS ENERGI OCH MILJÖ, 2016). 

 

 

O fluxograma da figura 2.15 ilustra o caminho dos resíduos na cidade de Borås: 

1 - Os cidadãos separam os resíduos orgânicos em sacos pretos e os rejeitos em sacos brancos; 

2 - Os cidadãos colocam os sacos pretos e brancos juntos na lixeira no horário e no dia em que 

o caminhão irá recolher; 

3 - Os sacos pretos e brancos são coletados pelos caminhões da Borås Energi och Miljö que irá 

transportar até a usina de triagem Sobacken; 

4 - Em Sobacken, os sacos pretos e brancos são separados opticamente; 

5 - Os resíduos orgânicos contidos nos sacos pretos passam por um tratamento na usina de 

biogás, onde o gás limpo abastece os ônibus e caminhões de coleta da cidade; 

6 - Os resíduos orgânicos tratados pela usina de biogás são misturados aos resíduos de poda 

de jardim, que são coletados das estações de entrega voluntária, e também aos estrumes do 

zoológico da cidade. O resultado dessa mistura é um composto que pode ser comprado nas 

estações de reciclagem; 

7 - Os sacos brancos são prensados e enviados para a usina de Ryaverket onde serão 

incinerados e transformados em energia e aquecimento;  

Figura 2.15 - Fluxo dos resíduos orgânicos e rejeitos na cidade de Borås. Fonte: BORÅS ENERGI OCH 
MILJÖ, 2016. 
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8 - Borås também possui uma usina hidrelétrica. Já a energia gerada na instalação de 

Ryaverket é vendida para a empresa Nordpol de eletricidade; 

9 - Também é utilizado biocombustível, resíduos provenientes de indústrias madeireiras na 

usina de Ryaverket; 

10 - As cinzas produzidas na queima de biocombustível estão cheias de nutrientes e são 

misturadas ao solo voltando para as florestas (BORÅS ENERGI OCH MILJÖ, 2016). 

A empresa Borås Energi och Miljö trata separadamente do ciclo biológico dos resíduos 

domésticos, tratando os orgânicos (restos de comida, frutas e vegetais) e os rejeitos (fraldas, 

tecidos, dejetos de animais, argila, toalhas de papel, papel higiênico, etc.) que não pertencem 

a fração orgânica ou reciclável do lixo doméstico. O restante dos resíduos domésticos, que 

corresponde aos recicláveis (garrafas e potes de vidro, caixas e embalagens de papel e 

papelão, latas e embalagens metálicas, plásticos em geral, jornal, etc.) e aos demais (pilha, 

baterias, lâmpadas incandescentes e resíduos perigosos como glicerina, mercúrio, cola, tintas, 

vernizes, solventes, lâmpadas fluorescentes, eletroeletrônicos, agrotóxicos, etc.) podem ser 

entregues nos postos de reciclagem mais próximo da residência. São 80 pontos bem 

localizados, distribuídos pela cidade, alguns próximos aos centros de compras, praças e locais 

de aglomeração. O material é recolhido e encaminhado para as cinco estações de triagem que 

separam os materiais destinando-os adequadamente. Segundo a empresa, os munícipes estão 

se esforçando para separarem corretamente os resíduos nos sacos pretos e brancos e também 

o restante para a reciclagem e reúso, mas alerta que há muito que se fazer ainda para evitar a 

produção dos resíduos na origem como a diminuição no consumo, por exemplo, como maneira 

de reduzir as emissões e minimizar ainda mais os impactos causados ao meio ambiente 

(BORAS ENERGI OCH MILJÖ, 2016). 

 

 

A B 

C D 

Figura 2.16 – Sistema de coleta na cidade de Borås. Foto A – Container típico para residência 
unifamiliar. Foto B – Container para comércio ou edifício multifamiliar. Foto C – Estação de entrega 
voluntária de RSU. Foto D – Centro de reciclagem. Fonte: POLZER, 2014g. 
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Na cidade, há quatro métodos de coleta e entrega de materiais para a reciclagem e 

tratamento. Nas residências unifamiliares há containers para os resíduos orgânicos e os 

rejeitos e nos edifícios há containers maiores proporcionais a geração do local, sendo alguns 

subterrâneos (foto A e B da figura 2.16). Também há os pontos de entrega voluntário, as 

chamadas estações de reciclagem, onde é possível entregar os recicláveis (foto C). E por fim há 

os cinco centros de reciclagem, onde é possível entregar todo o tipo de material, perigoso, 

especial, para doação, podas de jardim, e recicláveis também (foto D). Os cinco centros de 

reciclagem recebem os resíduos dos 80 pontos de entrega de recicláveis. Do centro de 

reciclagem o material segue para a indústria onde será reciclado e incorporado ao ciclo 

econômico novamente.  

 

Depois de coletado os resíduos orgânicos e rejeitos seguem para a usina de Sobacken (figura 

2.17). Primeiro o veículo passa por uma balança que pesa e controla a quantidade de RSU que 

entra e sai da usina. Depois ele descarrega o material em um fosso que se comunica ao 

sistema de esteiras, levando o material para a área de separação ótica. O equipamento separa 

os sacos pretos (material orgânico) dos sacos brancos (rejeitos). O material orgânico é 

encaminhado para o tratamento biológico onde irá produzir biogás, composto e 

biofertilizante. Na usina de Sobacken há ainda área para tratamento de resíduos perigosos, 

C D 

A B 

Figura 2.17 – Usina de Sobacken. Foto A – Triagem óptica entre orgânicos e rejeitos; Foto B –
Container com os resíduos orgânicos; Foto C – Produção de biofertilizante; e Foto D – Tanques de 
biogás. Fonte: POLZER, 2014g. 
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estocagem de materiais recicláveis, um aterro sanitário e uma lagoa para coleta e tratamento 

de chorume. Os rejeitos (saco branco) são encaminhados para o incinerador (WtE) para a 

produção de energia na forma de aquecimento e eletricidade. 

O biogás é formado quando o resíduo orgânico (saco preto) é decomposto por bactérias 

anaeróbicas. O gás é composto de metano (65-80%) e dióxido de carbono (20-35%) e pode ser 

utilizado para aquecimento de edifícios, para eletricidade e outra parte para combustível. O 

biogás possui muitas vantagens quando utilizado como combustível para veículos, pois além 

de ser econômico, a emissão é baixa e os munícipes que utilizam esse combustível são 

beneficiados com estacionamento gratuito. Além disso, o biogás é uma fonte de energia 

renovável, reforçando que suas emissões são consideradas baixas comparadas aos 

combustíveis fósseis. As instalações da usina de biogás começaram a operar em 2002 e hoje 

todos os veículos utilizados pela empresa utilizam biogás como combustível e parte dos ônibus 

públicos também estão utilizando esse combustível (BORAS ENERGI OCH MILJÖ, 2016). 

 

 

 

Com a incineração dos rejeitos domésticos (saco branco) e dos resíduos da indústria 

madeireira são fornecidos os sistemas de aquecimento e refrigeração para os edifícios (figura 

2.18). O sistema de aquecimento consiste em elevar as temperaturas das tubulações de água 

que abastecem as residências e demais propriedades. Dentro do edifício a água quente é 

utilizada parcialmente para a água que abastece as torneiras e parte para circular dentro de 

um radiador que aquece os ambientes. Já a refrigeração é utilizada em ambientes corporativos 

e espaços comerciais durante os meses de verão, permitindo que a temperatura interna 

nesses ambientes seja sempre de 22oC (BORAS ENERGI OCH MILJÖ, 2016). 

 

Figura 2.18 – Incineração dos RSU. Foto A - Waste-to-energy Ryaverket; Foto B – Sistema de 
aquecimento central, do incinerador até as residências (showroom na sede da empresa explicando 
como funciona). Fonte: POLZER, 2014g.  
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Fotos de cima para baixo, da esquerda para a direita: 

Foto do parque Ibirapuera em São Paulo. Fonte: POLZER, 2015. 

Foto da usina de biogás do aterro de Caieiras, São Paulo. Fonte: POLZER, 2014a 

Foto da cooperativa de triagem de recicláveis na Ponte Pequena, São Paulo. Fonte: POLZER, 2016 

Foto de um assentamento provisório em Osasco. Fonte: POLZER, 2014c 
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GERENCIAMENTO DE RSU NO BRASIL 

Este capítulo tem como objetivo compreender o gerenciamento dos resíduos sólidos nas 

cidades brasileiras analisando brevemente a situação atual em que as cidades se encontram e 

os desafios trazidos pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS). Também são discutidos 

a importância dos acordos setoriais para os programas de logística reversa e o papel dos 

catadores e das indústrias de reciclagem no ciclo econômico e ambiental dos resíduos sólidos. 

E finalmente, é apresentado o plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos de São 

Paulo, como a cidade está atualmente enfrentando o problema e quais são os prognósticos 

para o futuro. 

 

3.1 LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS ECONÔMICOS - PNRS 

A Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010, que institui a PNRS (Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos), é o principal marco regulatório sobre resíduos sólidos do país e representa um grande 

avanço determinando a responsabilidade compartilhada da sociedade civil, iniciativa privada e 

governo em relação às possíveis soluções referentes ao problema dos resíduos sólidos. 

Algumas leis anteriores a PNRS foram importantes por constituírem a sua fundação, como por 

exemplo, a Lei nº 11.455 de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico bem como a Lei nº 9.974 de 2000 e a Lei nº 9.966 de 2000, somando também as 

normas estabelecidas pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), pelo Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), pelo Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (Sinmetro). 

A PNRS foi importante por diferenciar resíduos de rejeitos, sendo o resíduo, aquele material 

que foi descartado e que ainda pode ser recuperado através do reúso, reciclagem e 

compostagem ou através da valorização energética, voltando ao ciclo econômico.  Enquanto o 

rejeito é o material que, esgotadas todas as possibilidades de recuperação energética, 

reciclagem ou compostagem, não possui outro destino senão os incineradores ou os aterros 

sanitários. 

As alternativas para tratamento e destino dos resíduos e rejeitos necessitam ser estudadas de 

forma conjunta, verificando as melhores tecnologias e soluções disponíveis e que estas sejam 

também economicamente viáveis. O primeiro passo no gerenciamento dos resíduos é buscar 

3 
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alternativas para a redução na geração dos resíduos, considerando todo o ciclo de vida dos 

produtos e materiais, desde a extração da matéria prima, fabricação, distribuição, consumo e 

descarte.  

A lei também determina que os lixões deveriam ter sido eliminados até agosto de 2014; que os 

municípios ou regiões consorciadas ofereçam aos cidadãos direito a coleta seletiva, 

encaminhando os materiais recicláveis às indústrias, que os utilizam como matéria prima e que 

os fabricantes, comerciantes e distribuidores participem da logística reversa, principalmente 

recolhendo e destinando corretamente resíduos como: embalagens de agrotóxicos, remédios, 

pneus, pilhas e baterias e embalagens em geral. Para que as ações se tornem realidade é 

fundamental a participação de toda a sociedade civil incluindo os catadores. 

A lei determina que a responsabilidade na gestão dos resíduos é compartilhada, ou seja, todos 

os participantes na geração dos resíduos têm o seu papel definido ao longo do ciclo de vida do 

produto. Cada agente tem sua parcela de responsabilidade e tem a tarefa de evitar a produção 

de resíduos quando possível e destinar aqueles que foram gerados ao longo das fases do ciclo 

de vida de forma ambientalmente correta. Dessa forma, cada agente responde pela parcela 

que lhe é responsável. Por isso, chegou o momento do cidadão avaliar melhor suas escolhas e 

revisitar seus padrões de consumo, tomando decisões mais conscientes, reduzindo seu 

impacto ao meio ambiente, a saúde pública e a própria economia do país. Com a redução na 

produção de resíduos, os municípios conseguiriam reduzir os gastos na coleta, tratamento 

(reciclagem e compostagem) e destinação dos rejeitos para os aterros sanitários e plantas de 

recuperação energética.  

Com a eliminação dos lixões, somado a uma maior preocupação com o destino correto dos 

resíduos sólidos, é natural que as indústrias verifiquem possibilidades de redução de resíduos 

na sua linha de produção não só pela economia e pela diminuição no impacto ambiental 

dentro de um estudo específico de análise de ciclo de vida, mas também referente aos custos 

no destino correto deste material para a reciclagem ou um custo ainda maior para um aterro 

sanitário ou uma planta de recuperação energética. 

Outro aspecto apresentado na lei foi o princípio da precaução ao risco, sendo mais econômico 

e menos impactante ao meio ambiente evitar um dano do que repará-lo, o que algumas vezes 

pode ser também irreversível. Dessa forma, estabelece-se o princípio do poluidor pagador, ou 

seja, o responsável pelos danos ao meio ambiente deverá arcar com os custos da sua 

recuperação. Por outro lado, quem atuar positivamente protegendo os recursos naturais irá 

ser beneficiado recebendo incentivos do governo. Essa atitude tende a aumentar a 
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preocupação e a consciência dos cidadãos em minimizar seus impactos ao meio ambiente. 

Além disso, adiciona-se a esse princípio a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos e processos. 

Em relação à responsabilidade política na esfera federal, estadual e municipal, a lei determina 

que a coordenação da política nacional, o estabelecimento das regras gerais em relação à 

responsabilidade compartilhada e também a aprovação e implementação de tratados 

internacionais é de responsabilidade federal. Enquanto que o desenvolvimento, 

estabelecimento e regulamentação dos planos estaduais, bem como a definição das suas 

metas e objetivos a serem atingidos no nível regional são de responsabilidade dos estados. Já 

aos municípios e regiões consorciadas cabem a operação do sistema de coleta, tratamento e 

destinação adequada, garantindo um serviço adequado de limpeza pública, principalmente em 

relação à coleta seletiva (SILVA FILHO, 2012). 

A PNRS (BRASIL, 2010) incentiva a formação de consórcios públicos para a redução do custo no 

gerenciamento de resíduos sólidos como aterros sanitários, usinas de compostagem e outros 

equipamentos. De acordo com o artigo 45, “os consórcios públicos constituídos, nos termos da 

Lei n.11.107, de 2005, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços 

públicos que envolvam resíduos sólidos, tem prioridade na obtenção dos incentivos instituídos 

pelo Governo Federal”. O incentivo para a formação de consórcios públicos teve início com a 

lei federal 11.107 de 2005 permitindo aos municípios e estados alternativas para solucionarem 

problemas comuns de forma a tornar os processos mais ágeis e poupar recursos naturais e 

econômicos. 

Segundo a pesquisa do IBGE (2016) sobre o perfil dos municípios brasileiros em 2015, cerca de 

35% dos municípios brasileiros participam de consórcios públicos para o manejo dos resíduos 

sólidos e 2.325 municípios elaboraram seu PGIRS. 

Os principais objetivos de uma amostra de 29 dos 77 consórcios públicos identificados por 

Silva (2015) para gestão de resíduos sólidos no Brasil, são a disposição final em aterros 

sanitários (86%) e o encerramento dos lixões e recuperação das áreas degradadas (69%). 

Outros aspectos como: a coleta seletiva, a compostagem e a inclusão dos catadores aparecem 

em segundo plano. As maiores dificuldades destes consórcios são: a falta de capacidade 

técnica, a inexistência dos PGIRS e a insuficiência de recursos financeiros.  

Conforme o Decreto 6.017 de 2007, consórcios públicos são representados por uma entidade 

jurídica que tem a responsabilidade de atender os objetivos do grupo ao qual representa.  
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Segundo Almeida et al. (2009), os consórcios públicos garantem maior flexibilidade e 

participação social na solução dos problemas comuns dos consorciados.  

A formação de consórcios públicos intermunicipais no gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos permite aos municípios desenvolverem um único PGIRS para a região consorciada 

garantindo serviços de melhor qualidade à população e com custos menores. Além disso, os 

municípios frequentemente não possuem recursos financeiros e equipe técnica especializada 

para atender as necessidades de um complexo sistema de gerenciamento de RSU. 

Em relação aos instrumentos econômicos já regulamentados, o Decreto n. 7.404/2010 indica a 

lista de alternativas que podem ser implantadas pelos gestores municipais:  

• Incentivos fiscais, financeiros e creditícios; 

• Cessão de terrenos públicos; 

• Destinação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos 

termos do Decreto n. 5.940; 

• Subvenções econômicas; 

• Fixação de critérios, metas e outros dispositivos complementares de sustentabilidade 

ambiental para as aquisições e contratações públicas; 

• Pagamento por serviços ambientais, nos termos definidos na legislação; 

• Apoio à elaboração de projetos no âmbito do mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) 

ou quaisquer outros mecanismos decorrentes da Convenção Quadro de Mudança do Clima 

das Nações Unidas (BRASIL, 2010a, art. 80). 

 

3.1.1 Objetivos e princípios da Lei 

Segundo o artigo seis da lei, os princípios da PNRS são: 

I - A prevenção e a precaução 

Através da prevenção é possível evitar o dano em detrimento da sua remediação. Trata-se de 

um princípio essencial considerando que nem sempre é possível reverter o impacto causado 

ao meio ambiente. A fim de verificar se determinada atividade poderá causar algum dano ao 

meio ambiente ou a saúde pública são realizados estudos de impacto ambiental.  

II - O poluidor pagador e o protetor recebedor 

Esse princípio acarreta dois aspectos fundamentais: a desoneração do poder público em 

assumir os custos de descontaminação provocada por terceiros e o aumento da consciência 

ambiental da sociedade, evitando ou mitigando possíveis impactos ambientais. Oposto ao 

poluidor pagador, o princípio do protetor recebedor visa gratificar e incentivar aqueles que 

agiram de maneira a proteger o meio ambiente. 
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III - A visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, 

social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; 

Esse conceito tem como objetivo buscar soluções multidisciplinares entre diferentes sistemas 

urbanos, considerando que o problema dos resíduos sólidos está relacionado a outras áreas. 

Buscar a sinergia existente em diferentes políticas públicas propicia alternativas mais 

econômicas e eficazes. 

IV - Desenvolvimento sustentável 

Esse princípio visa atender as necessidades econômicas e sociais através do uso racional dos 

recursos naturais, minimizando os impactos ambientais e preservando o meio ambiente para 

as futuras gerações. É necessário que haja equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e 

ambientais para que o desenvolvimento seja considerado sustentável. É possível ainda incluir 

outros indicativos nessa balança como os aspectos políticos e culturais, por exemplo.   

V - A ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, 

de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade 

de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no 

mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta 

O termo ecoeficiência vem sendo utilizado desde 1992 (WBCSD, 2000) e resumidamente 

significa produzir mais com menos. O objetivo é garantir o atendimento das necessidades da 

população utilizando o mínimo possível de recursos naturais e consequentemente reduzindo 

os impactos ambientais e a geração de resíduos.  

VI - A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais 

segmentos da sociedade 

Os objetivos e as necessidades são comuns a todas as esferas, do poder público ao setor 

privado e também aos diversos setores da sociedade. Por isso, para garantir que os problemas 

sejam solucionados da forma mais correta possível e com menos impacto ambiental, é 

necessário a colaboração de todos os agentes, cada um com a sua responsabilidade. 

VII - A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

Este princípio é fundamental para esclarecer a responsabilidade de cada agente na gestão dos 

RSU. O munícipe é responsável pela correta separação dos resíduos e os produtores e 

fabricantes pela logística reversa dos seus produtos, por exemplo. Se cada agente 

desempenhar corretamente o seu papel os resíduos serão separados e tratados de forma 

ambientalmente correta (reciclagem e tratamento biológico dos orgânicos) e somente os 
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rejeitos terão como destino os aterros sanitários ou a valorização energética (incineração com 

geração de energia). 

VIII - O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de 

valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; 

O resíduo deixa de ser considerado como material descartado e sem valor para ser 

considerado um recurso, ou seja, um material que possui valor econômico. Considerando o 

resíduo como um recurso, esse passa a ter valor e a gerar renda e emprego para a população. 

IX - O respeito às diversidades locais e regionais; 

Considerando as diversidades encontradas em cada município brasileiro faz-se necessário 

considerar as características de cada local de forma a implementar políticas públicas 

condizentes com os aspectos econômicos, culturais e sociais. Dessa forma, as soluções 

empregadas no gerenciamento dos resíduos sólidos têm o compromisso em respeitar essas 

diversidades para que o plano tenha sucesso. 

X - O direito da sociedade à informação e ao controle social; 

Esse princípio visa garantir a participação da sociedade, mantendo-a informada sobre o 

gerenciamento dos resíduos sólidos e que haja transparência nos dados e informações. 

XI - A razoabilidade e a proporcionalidade. 

Esse princípio serve como moderador para que não sejam cometidos abusos contra o meio 

ambiente. A razoabilidade indica que precisa haver equilíbrio entre a quantidade de resíduos 

gerados e a sua forma de tratamento e a proporcionalidade em relação à extensão e a 

intensidade do dano causado ao meio ambiente (SILVA FILHO, 2012). 

Segundo o artigo seis os objetivos da PNRS são: 

I - Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

Haverá naturalmente um aumento da qualidade ambiental com o encerramento dos lixões e 

com os rejeitos sendo destinados somente para aterros sanitários. Para atingir esse objetivo os 

vazadouros a céu aberto necessitam ser recuperados e transformados em aterros sanitários 

garantindo também a proteção da saúde pública. 

II - Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem 

como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

O respeito à hierarquia no gerenciamento de resíduos sólidos representa uma significante 

redução no impacto ambiental. O primeiro passo é buscar alternativas de redução na 



145 
 

produção de resíduos, evitando que este seja gerado. Depois de gerado os resíduos deverão 

ser tratados da forma ambientalmente mais correta, considerando a reciclagem dos materiais 

e os tratamentos biológicos em relação aos orgânicos. Somente os rejeitos poderão ser 

destinados aos aterros sanitários.  

III - Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; 

Esse objetivo incentiva uma reformulação na cadeia produtiva, buscando métodos mais 

efetivos, com menos desperdícios e, portanto, utilizando menos recursos naturais. Também 

estimula o consumo consciente dos cidadãos reduzindo a produção de resíduos. 

IV - Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 

Para atingir esse objetivo é necessária a substituição de substâncias tóxicas presentes nos 

produtos comercializados no país. Alguns produtos já apresentam versões mais sustentáveis 

como, por exemplo, produtos de higiene sem parabenos e derivados de petróleo e produtos 

de limpeza sem cloro e outros elementos tóxicos. Quanto menos substâncias tóxicas estiverem 

presentes nos resíduos, mais eficaz e econômico será o seu tratamento.  

V - Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e 

insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

O ciclo de vida dos produtos precisa ser completo, com os materiais recicláveis voltando como 

matéria prima para as indústrias. Para isso ocorrer, o custo da matéria prima reciclada 

necessita ser menor que da matéria virgem. Além disso, os produtos produzidos com conteúdo 

reciclável também precisam ser mais competitivos no mercado em relação aos produtos 

convencionais. Alguns materiais, como o alumínio e o vidro, representam uma redução 

considerável no gasto energético e ainda evita a extração de recursos naturais como a bauxita 

para a produção de alumínio e a areia e o feldspato para a produção de vidro. 

VI - Gestão integrada de resíduos sólidos; 

A gestão dos resíduos sólidos necessita ser integrada, isto é, buscando-se a sinergia entre 

todas as fases, desde a coleta até o destino final e também a relação entre os resíduos sólidos 

e as demais políticas públicas. Dessa forma, os problemas comuns a mais de um sistema 

urbano poderão ser solucionados de forma integral e com menor custo. 

VII - Articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, 

como vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos; 

Para que a gestão dos resíduos seja realizada de maneira sustentável é necessário que haja o 

envolvimento entre o poder público, a iniciativa privada, a sociedade e as universidades. Os 
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problemas são os mesmos para cada um dos setores e aproveitando a capacitação de cada 

agente envolvido é possível solucionar os problemas de forma mais efetiva. 

VIII - Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 

Não só o envolvimento de todos os setores é importante para garantir a diversidade técnica na 

busca de soluções na área de resíduos sólidos, mas também a capacitação dos funcionários e 

colaboradores que estão relacionados diretamente à operação de coleta e tratamento dos 

resíduos. 

IX - Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos 

gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como 

forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei n. 11.455, de 

2007; 

Primeiramente todos os cidadãos necessitam receber o atendimento das coletas, seja porta a 

porta ou através de outro sistema. O gerenciamento precisa ser adequado para reduzir custos, 

principalmente na logística das coletas. O custo das coletas separadas e os respectivos 

tratamentos de cada material necessitam ser economicamente viáveis para que o sistema seja 

sustentável financeiramente. 

X - Prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: 

 a) Produtos reciclados e recicláveis; 

 b) Bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis, com padrões de 

consumo social e ambientalmente sustentáveis; 

Este objetivo, junto com o número VI, visa garantir a competitividade dos produtos com 

conteúdo reciclável no mercado e estimular a sua comercialização não só no setor público, 

mas também no privado. 

XI - Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

Os catadores de materiais recicláveis trabalham muitas vezes de forma informal. A PNRS 

estimula a formação de cooperativas onde o catador possa trabalhar na triagem e 

beneficiamento do material em condições melhores do que de forma independente. Além 

disso, os rendimentos em uma cooperativa são superiores, assim como também a qualidade e 

quantidade do material triado. Ainda mais apropriadas são as cooperativas que possuem parte 

da triagem mecanizada. 



147 
 

XII - Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  

A avaliação do ciclo de vida do produto é uma ferramenta eficaz para medir o impacto 

ambiental de um determinado produto ao longo do seu ciclo de vida. Essa avaliação permite 

que o fabricante saiba qual a fase de maior impacto, desenvolvendo assim alternativas para 

mitigar ou eliminar os danos causados pela comercialização do seu produto.  

XIII - Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados 

para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos 

a recuperação e o aproveitamento energético; 

A produção realizada de forma mais limpa e apropriada tende a reduzir os custos de 

fabricação. Aliado a isso, o reaproveitamento dos resíduos gerados durante a fabricação 

também irá beneficiar o empresário na redução do uso de matérias primas, água e energia. 

Por fim, o resíduo que não pode ser reutilizado e se torna então rejeito pode ainda gerar 

energia através da sua valorização energética. 

XIV - Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. 

A rotulagem ambiental é uma das aplicações da análise de ciclo de vida de um produto. 

Através do rótulo ambiental, o consumidor tem conhecimento de qual produto oferece menos 

impacto ambiental e, portanto, é considerado mais sustentável. O aumento do consumo 

consciente é proporcional à educação ambiental dos cidadãos e também na disponibilidade de 

produtos mais sustentáveis no mercado. 

 

3.1.2 Legislação complementar a PNRS 

A legislação anterior a Lei da PNRS e que são importantes instrumentos de referência e 

complementação são: 

Leis Federais: 

• Lei Federal nº 6.938 de 1981 - Política Nacional do Meio Ambiente 

Determina as diretrizes para a manutenção, preservação e recuperação do meio ambiente 

através do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama). Também esclarece a 

responsabilidade dos demais órgãos públicos envolvidos, como, o Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (Conama) que estabelece as normas e resoluções; Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) responsável pela fiscalização, coordenação e planejamento da Política Nacional do 

Meio Ambiente; Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
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(Ibama) responsável também pela fiscalização e coordenação, mas sobre a orientação do MMA 

e demais órgãos estaduais e municipais (BRASIL, 1981). 

O artigo 3º da lei define alguns termos, como por exemplo: meio ambiente, como sendo o 

patrimônio público que necessita ser preservado; degradação da qualidade ambiental como 

sendo “a alteração adversa das características do meio ambiente”; poluição como sendo “a 

degradação da qualidade ambiental”; poluidor como sendo o responsável por um dano 

ambiental e outros (BRASIL, 1981). 

A Política Nacional de Meio Ambiente foi responsável por direcionar os municípios e estados 

que antes da lei tinham autonomia para decidirem sobre o meio ambiente. Portanto, a lei 

federal tem como objetivo integrar as políticas de meio ambiente tornando-as mais rigorosas e 

operativas (BRASIL, 1981). 

• Lei Federal nº 9.795 de 1999 – Política Nacional de Educação Ambiental 

Esclarece a importância da educação ambiental do indivíduo, como ferramenta essencial para 

a construção de valores e caráter necessários à preservação do meio ambiente. Todos os 

cidadãos têm direito a receber educação ambiental e esta deve ser disseminada em todas as 

instâncias a fim de promover o engajamento da sociedade e a preservação, melhoria ou 

recuperação do meio ambiente. Para isso, os conceitos precisam estar presentes em todos os 

níveis de ensino, nas escolas, nos órgãos públicos, nas empresas e na sociedade como um todo 

(BRASIL, 1999). 

A seção II da lei indica que a educação ambiental deve estar presente no currículo escolar de 

todas as escolas, públicas e privadas e de forma integrada, ou seja, não em uma disciplina 

específica, mas em todas as disciplinas (BRASIL, 1999). 

• Lei Federal nº 10.650 de 2003 - Acesso ao público aos dados e informações existentes nos 

órgãos e entidades integrantes do Sisnama. 

Garante o acesso do público às informações e dados relativos ao meio ambiente. Os órgãos 

públicos precisam disponibilizar os documentos que contenham informações sobre as políticas 

públicas ambientais, qualidade do meio ambiente, projetos de contenção de riscos e impactos 

ambientais, dados sobre poluentes, substâncias tóxicas e outras informações (BRASIL, 2003). 

• Lei Federal nº 11.079 de 2004 - Normas gerais para licitação e contratação de parceria 

público-privada no âmbito da administração pública 
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A parceria público-privada (PPP) surge como forma de viabilizar o desenvolvimento de 

infraestrutura básica, indispensável para o crescimento do país. Através desse instrumento o 

setor privado pode fornecer bens e serviços que normalmente seriam providos pelo poder 

público. Na área de gerenciamento de resíduos sólidos o setor privado pode atuar fornecendo 

o serviço de coleta e tratamento de resíduos contratados pela prefeitura num regime de 

concessão. Para garantir que as necessidades da sociedade sejam atendidas, o contrato da PPP 

precisa considerar os aspectos sociais, econômicos e ambientais do serviço a ser realizado, 

bem como as responsabilidades de cada parte envolvida (BRASIL, 2004). 

• Lei Federal nº 11.107 de 2005 - Normas gerais de contratação de consórcios públicos 

Os consórcios públicos podem ser estabelecidos de forma horizontal, entre municípios ou 

entre estados e também em diferentes níveis, por exemplo, entre estados e municípios, ou 

estados e a união. A principal vantagem do consórcio público é a redução de custos para os 

consorciados, que podem solucionar um problema comum de forma mais econômica (BRASIL, 

2005). A PNRS incentiva a formação de consórcios públicos, pois o ganho de escala na coleta e 

tratamento dos resíduos é muito significativo para os municípios consorciados. O custo 

ambientalmente correto no tratamento dos resíduos é consideravelmente alto, 

principalmente para municípios pequenos. Uma região consorciada poderá viabilizar a 

implantação de aterros sanitários, incineradores com geração de energia, biodigestores e 

outros equipamentos, garantindo que os resíduos recebam o tratamento ambientalmente 

adequado e ainda seja economicamente sustentável. 

Há ainda leis complementares que auxiliam em questões específicas do gerenciamento de 

resíduos sólidos como, por exemplo: Lei Complementar nº 101 de 2000 - Normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e Lei Complementar nº 123 de 2006 

- Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.  

Em relação aos Decretos Federais, é necessário incluir três regulamentações importantes ao 

gerenciamento de RSU: Decreto Federal nº 6.514 de 2008 - Infrações e sanções administrativas 

ao meio ambiente estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 

infrações; Decreto Federal nº 7.217 de 2010 - Regulamenta a Lei nº 11.445 de 2007, 

estabelecendo as diretrizes nacionais para o saneamento básico e o Decreto Federal nº 7.404 

de 2010 - Regulamenta a Lei nº 12.305 de 2010 sobre a PNRS, cria os Comitês da PNRS e dos 

Sistemas de Logística Reversa. 
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3.1.3 Acordos setoriais e logística reversa - limites e avanços 

Segundo Muller (2005), o termo “logística reversa” tem como referência os mesmos processos 

utilizados na logística tradicional, seguindo o ciclo de vida de um determinado produto, mas no 

sentido inverso ao convencional. 

 A logística reversa é definida pela PNRS (BRASIL, 2010, art. 3º), como:  

“Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de 

ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. ” 

Pela PNRS, os produtos sujeitos a logística reversa obrigatória são: agrotóxicos e suas 

embalagens; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes e suas embalagens; lâmpadas 

(fluorescentes, de vapor de sódio, de mercúrio e mista); eletroeletrônicos e seus 

componentes; resíduos perigosos em geral e suas embalagens e medicamentos. Esses 

produtos não fazem parte da coleta de resíduos comum realizada pelos municípios, por isso, a 

lei determina que o consumidor retorne o produto ou embalagem nos pontos de coleta para 

que esse material seja depois coletado pelos responsáveis pela sua fabricação, distribuição ou 

comercialização e volte como matéria prima para as indústrias (BRASIL, 2010). A 

responsabilidade é compartilhada e cada um: consumidor, fabricante, distribuidor e 

comerciante, colaboram com uma fase da logística reversa. 

Para garantir a operação e o fortalecimento dos programas de logística reversa, o Decreto 

7.404 instituiu os acordos setoriais e os termos de compromisso e criou dois comitês, o Comitê 

Interministerial da PNRS e o Comitê Orientador para a Implantação dos sistemas de logística 

reversa (Cori) presidido pelo MMA (BRASIL, 2010a). A primeira reunião dos comitês ocorreu 

em maio de 2011 e teve como objetivo reunir responsáveis de cada setor para discutirem e 

apresentarem projetos para os acordos setoriais. Nesta reunião houve a criação dos cinco 

grupos técnicos temáticos para atender os resíduos prioritários. O objetivo do comitê 

orientador é estabelecer condições técnicas e econômicas para viabilizar o retorno do material 

para as indústrias (MMA, 2016). 

As etapas para estabelecer um acordo setorial de um determinado produto e assim implantar 

a logística reversa são: 1 – Formação do grupo de trabalho temático que irá elaborar o termo 

de referência para os estudos de viabilidade técnica e financeira; 2 – Desenvolvimento do 

estudo de viabilidade técnica financeira e diagnóstico da situação dos resíduos; 3 – Aprovação 

do estudo de viabilidade e do edital de chamamento; 4 – Publicação do edital de chamamento; 

5 – Recebimento de propostas; 6 – Análise das propostas, estabelecimento de prazos para 



151 
 

negociações e ajustes; 7 – Aprovação das propostas e elaboração do acordo setorial; 8 – 

Consulta pública; 9 – Assinatura do acordo setorial (FECOMERCIO, 2014). 

A logística reversa é um instrumento que pode gerar emprego e renda, diminuir a extração de 

matéria prima e consequentemente a produção de resíduos. Para que o sistema funcione é 

necessária a participação da sociedade e do setor público e privado. 

Nesse modelo, o produtor é responsável do início ao fim do processo, recuperando o material 

ou produto para que este receba o melhor tratamento: reutilização, reparo ou reciclagem 

(SOUZA; FONSECA, 2008). Mesmo sendo inviável para o produtor coletar e tratar o seu 

produto pós-consumo, se o produto for regulamentado por lei e faz parte do processo de 

logística reversa, o fabricante é obrigado a assumir os custos necessários para minimizar o 

passivo ambiental produzido (GODOY, 2013). 

Devido ao grau de periculosidade, alguns sistemas de logística reversa são anteriores a PNRS, 

são eles: agrotóxicos e suas embalagens; óleo lubrificante; pneus e pilhas e baterias. Esses 

sistemas que já haviam sido iniciados antes da PNRS estão mais consolidados, embora ainda 

existam muitos desafios a serem vencidos. 

Em relação aos agrotóxicos e suas embalagens, 80% das empresas que fabricam esses 

produtos estão associadas ao Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias 

(inpEV) (SPERANZA; MORETTI, 2014). O inpEV foi criado para representar os fabricantes de 

agrotóxicos e tem a responsabilidade sobre a gestão das embalagens pós-consumo (INPEV, 

2016). O restante de empresas não associadas ao inpEv é um assunto preocupante, pois 

representa um material perigoso que não está retornando para descontaminação e 

reciclagem. 

Segundo estudo realizado por Gomes e Picolotto (2014), no município de Camboriú, SC, e que 

pode ser estendido às demais cidades brasileiras, as embalagens de agrotóxico adquiridas em 

estabelecimentos que orientam e cobram o retorno do material pós-consumo, em geral, 

possuem uma alta taxa de retorno. Já os estabelecimentos que não orientam o consumidor 

possuem baixas taxas de retorno. Além disso, o retorno das embalagens vazias é maior quando 

o produto é utilizado em grandes propriedades, para lavoura comercial, do que em lavouras 

familiares, para consumo próprio. 

Para garantir que todas as embalagens de agrotóxico sejam coletadas, é recomendado que os 

estabelecimentos orientem os consumidores sobre a necessidade e os impactos ambientais do 

retorno das embalagens pós-consumo lavadas. Além disso, campanhas de conscientização 
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ambiental em áreas específicas de agricultura domiciliar podem contribuir com o engajamento 

destes consumidores. 

Outro material de alto impacto ambiental é o óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC), 

gerado na substituição do óleo nos veículos. Um litro de óleo descartado irregularmente pode 

contaminar um milhão de litros de água e cinco mil m² de solo (SILVEIRA et al., 2006). Para 

evitar a contaminação, esse resíduo é coletado e tratado num processo conhecido como 

“rerrefino”, que é a remoção de contaminantes tornando o óleo pronto para ser usado 

novamente (CONAMA, 2005). Esse processo permite que o óleo seja reciclado diversas vezes, 

aumentando a sua qualidade e evitando a extração de petróleo (UDONNE, 2011; TRISTÃO et 

al., 2005). 

Embora a logística reversa de óleo lubrificante represente benefícios econômicos e ambientais 

para os fabricantes, apenas 38% do total do óleo comercializado retorna para o processo de 

rerrefino, já descontado o óleo dispensado de coleta (ANP, 2015). A falta de inspeção e 

fiscalização em pequenos estabelecimentos é o principal motivo do descarte irregular do 

produto. Para aumentar a adesão ao programa de logística reversa do OLUC, seriam 

necessárias campanhas de educação ambiental direcionadas aos pequenos comerciantes e 

também a fiscalização destes estabelecimentos. 

Em relação à logística reversa dos pneus, desde 1999, a legislação obriga que os fabricantes 

coletem e deem a destinação adequada aos pneus inservíveis (CONAMA, 1999). Para isso 

ocorrer, foi criada a ANIP (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos), responsável por 

realizar a coleta e tratamento dos pneus inservíveis dos seis maiores fabricantes do país 

(RECICLANIP, 2016).  

A resolução 258 do Conama de 1999 tinha como preocupação principal combater os focos do 

mosquito da dengue através da coleta dos pneus inservíveis como forma de diminuir os riscos 

ao meio ambiente e a saúde pública. Na resolução 416 de 2009, o Conama restringiu ainda 

mais a legislação referente ao setor de pneus, determinando que, para cada pneu 

comercializado um inservível deveria ser coletado.  

Mesmo com a legislação rígida no setor de pneus ainda assim continua o descarte irregular de 

pequenos estabelecimentos, que não levam os pneus inservíveis para os pontos de coleta, ou 

descarte dos próprios consumidores, que acumulam o material em suas propriedades ou em 

terrenos baldios, causando sérios impactos à saúde pública. 
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Em relação às pilhas e baterias, as principais marcas estão associadas à Associação Brasileira 

da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), o que representa 60% do mercado. O restante é 

composto por pilhas importadas ou ilegais que comprometem o programa de logística reversa, 

pois os fabricantes nacionais são responsáveis por arcar com o custo de descontaminação 

também dessas pilhas (ABINEE, 2012). A fim de reduzir o mercado ilegal de pilhas e baterias o 

consumidor poderia ser alertado sobre o problema e dessa forma contribuir comprando 

somente pilhas nacionais de marcas conhecidas e descartando os produtos pós-consumo nos 

pontos de coleta.  

Tabela 3.01 - Situação atual dos acordos setoriais e sistemas de logística reversa no Brasil 

Antes da PNRS - Programas de logística reversa já implantados 

Produto Legislação 
Pontos 
coleta 

Organização 
responsável  

Início Principais desafios 

Agrotóxicos e 
suas embalagens 

Lei 7802/1989 
Lei 9974/2000  
Decreto 4.074/2002 
Resolução CONAMA 
465/2014 

414 inpEV 2002 
Falta de conscientização e 
engajamento de pequenos 
consumidores 

Óleo lubrificante 
usado ou 
contaminado 
(Oluc) 

Resolução CONAMA 
362/2005 
Resolução CONAMA 
450/2012 

14 
Estados 

Jogue Limpo 2005 
Falta de fiscalização nos 
pequenos 
estabelecimentos 

Pneus 

Resolução CONAMA 
416/2009 
Instrução Normativa 
Ibama n° 1, 2010 

808 Reciclanip 
1999 
2007 

Falta de fiscalização nos 
pequenos 
estabelecimentos 

Pilhas e Baterias 

Resolução CONAMA 
401/2008 
Resolução CONAMA 
424/2010 
Instrução Normativa 
Ibama n° 8, 2012 

> 1000 Abinee 2010 

Combater o mercado ilegal 
de pilhas; engajar o 
consumidor para que este 
descarte as pilhas nos 
pontos de coleta 

Após a PNRS - Novos programas de logística reversa 

Produto 
Situação do 
acordo setorial 

Pontos 
coleta 

Organização 
responsável  

Início Principais desafios 

Embalagens de 
óleo lubrificante 

Acordo assinado 
em 19/12/2012 

14 
Estados 

Jogue Limpo 2012 
Falta de conscientização e 
fiscalização 

Lâmpadas 
Acordo assinado 
em 27/11/2014 

- Reciclus 2017 
Alto custo da logística 
reversa; Falta de pontos de 
entrega para o consumidor 

Eletroeletrônicos 
Em negociação 
(quatro propostas 
recebidas) 

- - - 
Engajar consumidores, 
produtores e distribuidores 

Medicamentos 
Em negociação 
(três propostas 
recebidas) 

- - - 
Falta de conscientização, 
legislação específica e 
fiscalização 
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Embalagens em 
geral 

Acordo assinado 
em 25/11/2015 

PEV 
coopera
tiva 
porta-a-
porta 

Várias 
associações 
por tipo de 
material 

2015 

Aumento dos pontos de 
coleta; incentivo a indústria 
de recicláveis; implantação 
de instrumentos 
econômicos 

Tabela 3.01 – Resumo da situação atual dos programas de logística reversa brasileiros. Fonte: Autora 
com base em Speranza e Moretti, 2014; MMA, 2016; SINIR, 2016. 

 

A tabela 3.01 resume a situação atual do andamento dos programas de logística reversa para 

cada tipo de resíduo iniciados antes e depois da PNRS. 

O OLUC e suas embalagens são coletados pelo Instituto Jogue Limpo, que representa os 

maiores fabricantes de óleo lubrificante do Brasil e o Sindicato Nacional das Empresas 

Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom). O instituto iniciou suas 

atividades em 2005 coletando o OLUC e em 2012 passou a coletar também as embalagens 

através do primeiro acordo setorial da PNRS. A meta estabelecida foi coletar as embalagens de 

até um litro em 70% do território brasileiro até 2014 e 100% até 2016, o que não foi ainda 

atingido.  Hoje são mais de 42 mil pontos de coleta em 14 estados, mais o Distrito Federal 

(SINDICOM, 2015). Para cumprir a meta de coletar as embalagens de OLUC em 100% do 

território nacional o instituto Jogue Limpo deve ampliar os postos para os estados do Norte e 

parte do Nordeste e Centro Oeste que ainda não possuem programas de logística reversa. 

Segundo Demajorovic e Sencovici (2015), os maiores desafios enfrentados hoje pelo programa 

de logística reversa de embalagens de OLUC são: a falta de conhecimento por parte dos 

geradores em relação a sua responsabilidade em separar as embalagens e destinar 

corretamente para a descontaminação e reciclagem; volumes expressivos de embalagens de 

OLUC não estão sendo coletadas; a falta de fiscalização proporcionando desvios e descartes 

irregulares; o custo da logística reversa; a falta de incentivos fiscais; a falta de incentivo no uso 

de embalagens recicláveis; o baixo interesse das cooperativas de catadores em coletar esse 

material, o que poderia representar um novo setor a ser explorado e outros aspectos. 

No Brasil, a demanda para o tratamento de lâmpadas atinge 300 milhões de unidades e 

somente 6% são encaminhadas para a reciclagem (MATOS, 2015). A logística reversa das 

lâmpadas constitui um dos programas com mais obstáculos a serem implementados como: o 

correto acondicionamento das lâmpadas em uma caixa apropriada para que sejam acumuladas 

para a coleta no caso de grandes geradores; a falta de pontos de coleta para consumidores em 

geral; a falta de incentivos no setor e o alto custo de toda a cadeia. Outro fator agravante são 

as lâmpadas que chegam de forma ilegal ao país e que competem com as lâmpadas nacionais. 



155 
 

O acordo setorial para a logística reversa das lâmpadas de vapor metálico foi assinado em 

novembro de 2014 e tem como meta coletar e destinar adequadamente pelo menos 20% das 

lâmpadas colocadas no mercado desde 2012 num prazo de cinco anos. Pelo acordo, os 

fabricantes são responsáveis por criar mais pontos de entrega voluntária para que os 

consumidores possam trazer as lâmpadas pós-consumo e também pontos de consolidação, 

que irão receber as lâmpadas dos pontos de entrega e de grandes geradores (SINIR, 2014). 

Dessa forma, a Associação Brasileira para Gestão da Logística Reversa de Produtos de 

Iluminação (Reciclus), criada para representar os principais fabricantes e importadores de 

lâmpadas, tem a responsabilidade sobre a gestão do programa de logística reversa que terá 

início em 2017 (RECICLUS, 2016). 

Em relação aos eletroeletrônicos, são produzidos 2,6 kg de resíduos eletroeletrônicos por ano 

por pessoa no Brasil (ABINEE, 2012). Estes produtos têm expectativa de vida limitada e o seu 

descarte irregular pode causar sérios impactos ambientais devido às substâncias nocivas 

presentes nos equipamentos. O chamamento para o edital foi publicado em fevereiro de 2013, 

com o recebimento de somente dez propostas em junho de 2013, as negociações foram até 

agosto de 2014 e até o momento não foram divulgadas. A meta é coletar e tratar 17% dos 

eletroeletrônicos colocados no mercado a partir de 2012 até 2017 (RIBEIRO, 2014). O grande 

desafio é engajar os produtores, comerciantes e importadores a participarem da logística 

reversa. Além disso, a falta de interesse e conhecimento dos consumidores e produtores 

constitui um entrave para o programa. 

Outro programa que está atrasado e encontra-se em fase de negociações é o descarte dos 

medicamentos vencidos, com apenas três propostas recebidas em abril de 2014 (SINIR, 2016). 

Atualmente algumas redes de farmácias têm recebido os medicamentos vencidos e outras têm 

aceitado medicamentos não utilizados para doação. O Brasil está entre os dez países que mais 

consomem medicamentos no mundo (CNS, 2016). O alto consumo aliado à falta de 

conscientização da população faz com que muitos medicamentos sejam descartados no lixo 

comum causando sérios impactos ao meio ambiente e à saúde pública. Segundo estudo dos 

autores Batista et al. (2015), o maior desafio é engajar as pessoas a descartarem corretamente 

e fiscalizar os estabelecimentos de forma a ampliar a rede de coleta. Outro aspecto apontado 

no estudo é a falta de instrumentos fiscais que coíbam o descarte irregular como multas e 

outras penalidades. Em relação às normas estaduais sobre gestão de medicamentos vencidos, 

os procedimentos para a logística reversa, os instrumentos econômicos, as necessidades de 

investimento para o programa funcionar, são assuntos que quase não são mencionados. 

Poucas normas especificam o destino como sendo aterro sanitário de resíduos perigosos ou 
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incineração, a maioria apenas indica que os resíduos devem ser tratados de forma adequada 

(TORRES, 2016). 

Em relação às embalagens, o acordo setorial foi assinado e publicado em novembro de 2015. A 

implantação será em duas fases, sendo a primeira de 24 meses, a ser implantada nas maiores 

cidades brasileiras e a segunda irá abranger o restante do país. Esse programa em especial 

conta com a participação de diversas associações de produtores de embalagens e também das 

cooperativas de catadores. A meta é desviar 22% das embalagens dos aterros para a 

reciclagem até 2018, para isso ocorrer os fabricantes deverão investir em infraestrutura de 

forma a ampliar os pontos de coleta (SINIR, 2015). 

As cadeias de logística reversa anteriores a lei da PNRS estão mais avançadas, mas ainda há 

muito a ser realizado. A regulamentação é clara e determina a responsabilidade de cada um 

nos programas de logística reversa, porém os pequenos produtores e mercados ilegais ainda 

são os maiores entraves ao cumprimento da lei. Segundo Speranza e Moretti (2014), outra 

dificuldade é engajar os consumidores fazendo com que estes retornem os produtos pós-

consumos nos locais de recebimento. Além de campanhas de conscientização ambiental e 

fiscalização por parte do poder público, instrumentos econômicos que incentivem o cidadão a 

dar o destino correto aos materiais são mecanismos que podem impulsionar a logística reversa 

no Brasil. Um exemplo de incentivo econômico bem aceito na Europa é o deposit refund para 

embalagens de bebidas, em que o cidadão recebe de volta um valor por cada embalagem 

retornada nos pontos de coleta. 

Outro desafio que também precisa ser solucionado é em relação aos chamados “produtos 

órfãos”, ou seja, aqueles produtos que chegaram ao país de forma irregular, principalmente 

eletroeletrônicos e que ao serem descartados necessitam receber tratamento adequado 

(ABINEE, 2012). Hoje os fabricantes não querem assumir a logística reversa destes produtos, 

pois não foram responsáveis por colocá-los no mercado e cobram do poder público maior 

fiscalização e mecanismos que impeçam a comercialização de produtos ilegais. Em 2005, cerca 

de 70% dos computadores comercializados no país eram de origem ilegal. Para reduzir esse 

número o governo estabeleceu uma tributação e desoneração especial ao setor incentivando a 

produção local (BRASIL, 2005a). Atualmente, a situação se inverteu e 73% dos computadores 

são comercializados dentro da lei (ABINEE, 2012). 

Para combater a entrada de produtos ilegais no país faz se necessário trabalhar em três 

frentes: conscientização ambiental dos consumidores para que estes evitem comprar produtos 

ilegais; aumento da fiscalização impedindo a entrada desses produtos no mercado e incentivos 
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econômicos que promovam os produtos que participam da logística reversa, engajando assim 

consumidores e fabricantes, seguindo o exemplo dos computadores nacionais. 

Concluindo, observa-se que há uma defasagem entre o avanço da legislação em relação à 

fiscalização das leis. Além disso, o alto custo da implementação de programas de logística 

reversa inviabiliza soluções centralizadas (DEMAJOROVIC; SENCOVICI, 2015). Para diminuir 

custos, principalmente com transporte, recomenda-se que as soluções sejam desenvolvidas 

regionalmente. Dessa forma, os produtos coletados poderiam ser reciclados e retornados as 

indústrias estimulando a economia local. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO  

Segundo a Abrelpe (2016), a população brasileira cresceu 0,8% de 2014 para 2015, porém a 

taxa da produção de resíduos no mesmo período foi de 1,7%, superior ao crescimento 

populacional mesmo com retração no PIB de 3,8%. Em 2015, deixaram de serem coletadas 7,3 

milhões de toneladas, o que representa cerca de 20 mil toneladas por dia.  

Tabela 3.02 – Quantidade de RSU gerado e coletado no Brasil por dia 

Região 

2015 

População 
urbana (hab) 

Índice 
(kg/hab/dia) 

RSU gerado 
(t/dia) 

RSU coletado 
(t/dia) 

Diferença 
Gerado - 
Coletado 

Norte 17.707.783 0,901 15.745 12.692 3.053 

Nordeste 56.915.936 0,988 55.862 43.894 11.968 

Centro-Oeste 15.660.988 1,121 17.306 16.217 1.089 

Sudeste 86.356.952 1,252 107.375 104.631 2.744 

Sul 29.439.773 0,773 22.586 21.316 1.270 

Brasil 206.081.432 1,071 218.874 198.750 20.124 

Tabela 3.02 – Quantidade de RSU gerado e coletado no Brasil por dia. Fonte: ABRELPE, 2016; IBGE, 
2016a. 

 

No ano de 2015, foram geradas 79,9 milhões de toneladas e foram coletadas 72,5 milhões de 

toneladas de resíduos. Do total recolhido 41,3% tiveram destino inadequado e 58,7% tiveram 

o destino adequado, em aterros sanitários. Cerca de 60% dos municípios brasileiros 

dispuseram seus resíduos em unidades de destinação inadequada, conforme tabela 3.03. A 

tabela 3.02 indica a quantidade de resíduos gerada pela população urbana por região do Brasil 
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por dia, a quantidade coletada e a diferença entre o gerado e coletado, representando o total 

de resíduos que deixam de ser coletados (ABRELPE, 2016). 

Tabela 3.03 – Quantidade de municípios por tipo de destinação  

Destinação final 
2015 - Regiões e Brasil 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil 

Aterro Sanitário 97 456 165 820 706 2.244 

Aterro Controlado 110 504 148 646 366 1.774 

Lixão 243 834 154 202 119 1.552 

Brasil 450 1.794 467 1.668 1.191 5.570 

Tabela 3.03 – Quantidade de municípios por tipo de destinação. Fonte: ABRELPE, 2016, p. 24. 

 

Do total de resíduos coletados no Brasil, a região que mais produz resíduos é a Sudeste 

representando 52,6%, seguido da região Nordeste com 22,1%, Sul com 10,7%, Centro Oeste 

com 8,2% e Norte com 6,4% (ABRELPE, 2016). 

 

Gráfico 3.01 – Destinação de RSU em relação à quantidade enviada para lixões, aterros, 

unidades de triagem e com postagem 

 

Gráfico 3.01 – Destinação de resíduos domiciliares. Fonte: SNIS, 2014, p.130. 

 

Segundo a Abrelpe (2016), em 2015 foram destinados diariamente aos aterros sanitários 

116.631 toneladas (58,7%), 47.942 toneladas (24,1%) para aterros controlados e 34.177 

toneladas (17,2%) para os vazadouros a céu aberto. Conforme o diagnóstico da Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA, 2016), apenas 3,9% dos resíduos coletados foram 
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destinados para usinas de triagem e compostagem e 19,6% dos resíduos não foram 

identificados no programa (vide gráfico 3.01). 

Devido à quantidade de lixões no Brasil a PNSB, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do 

IBGE, de 2008, identificou a presença de catadores nestes locais (IBGE, 2010). Os vazadouros a 

céu aberto são locais de propagação de doenças e representam um risco à saúde pública. Os 

catadores trabalham nestes locais em condições subumanas se arriscando no meio dos dejetos 

para resgatar metais e plásticos misturados a materiais orgânicos e lixo comum. Somado a 

isso, a coleta seletiva ineficiente ou inexistente não permite que os recicláveis tenham outro 

destino senão as unidades de destino final, como lixões e aterros controlados e sanitários 

(IBGE, 2010a). O gerenciamento socialmente integrado dos resíduos sólidos poderá garantir 

renda e emprego para essa população, que irá trabalhar em condições sanitárias adequadas. 

Além das unidades de destino de resíduos sólidos como os lixões e aterros controlados serem 

inadequadas do ponto de vista ambiental e social, o Brasil enterra todos os dias materiais de 

grande valor econômico, que poderiam gerar renda e empregos (CALDERONI, 2003). Além 

disso, com o destino correto dos recicláveis para as indústrias de reciclagem haveriam mais 

produtos reciclados disponíveis no mercado, fechando o ciclo econômico. 

O ciclo de vida do material reciclável de forma contínua, do berço ao berço, e não do berço ao 

túmulo, iria beneficiar o país em todos os aspectos: econômico, ambiental e social, pois seriam 

criados empregos em toda a cadeia de produção, na coleta, triagem e nas indústrias. Somado a 

isso, poderia ser considerado também a logística reversa e a responsabilidade compartilhada 

pela geração de resíduos, com a participação de toda a população. Na responsabilidade 

compartilhada, o governo é responsável em sensibilizar a população, investindo em 

campanhas de conscientização e educação ambiental principalmente nas escolas. O plano de 

gerenciamento socialmente integrado de resíduos sólidos terá sucesso quando todas as 

diretrizes forem implantadas e estiverem operando corretamente. 

Em relação à coleta seletiva apenas 1.055 municípios, 18% do total, tem programas de coleta 

seletiva, sendo que a maioria dos programas está situada na região Sudeste e Sul. A população 

atendida pela coleta seletiva representa 31 milhões de habitantes, 15% do total (CEMPRE, 

2016). 

O gráfico 3.02 representa a composição média gravimétrica encontrada nos resíduos sólidos 

das cidades brasileiras. A quantidade de resíduos recicláveis tende a aumentar em áreas de 
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poder aquisitivo mais alto assim como a parcela orgânica também aumenta em regiões mais 

pobres. Para a tese serão adotados esses valores para efeitos de cálculo. 

Gráfico 3.02 – Composição Gravimétrica dos RSU no Brasil 

 

 

3.2.1 Unidades de destino final de resíduos sólidos 

As unidades de destino final de resíduos sólidos são locais que pela lei da PNRS (BRASIL, 2010), 

deveriam receber somente os rejeitos. Materiais recicláveis e orgânicos teriam que ser banidos 

destes locais e serem encaminhados para o reúso, recuperação, reciclagem ou compostagem. 

Dependendo da infraestrutura urbana no gerenciamento de resíduos sólidos, o nível de 

consciência e participação da sociedade civil na separação dos resíduos e a responsabilidade 

dos fabricantes e distribuidores em relação à logística reversa esses locais poderão receber 

menos ou mais resíduos ao invés de rejeitos. 

Segundo o mapa da figura 3.01, é possível identificar os tipos de unidades de destino final de 

resíduos sólidos utilizadas pelos municípios, sendo: em verde os aterros sanitários, em amarelo 

os aterros controlados e em vermelho os vazadouros a céu aberto. A região Sul e Sudeste são 

as que contêm maior número de aterros sanitários em relação ao número de lixões, já a região 

Nordeste possui em sua maioria unidades de destinação de resíduos sólidos inadequadas. 

Segundo a PNRS (BRASIL, 2010), vazadouros a céu aberto deveriam ter sido encerrados até 

agosto de 2014, sendo substituídos por aterros sanitários, portanto todas as medidas 

preventivas de contaminação ao meio ambiente e a recuperação de áreas degradadas 

precisarão ser consideradas a fim de recuperar essas áreas. 

Gráfico 3.02 - Composição Gravimétrica dos RSU no Brasil. Fonte: BRASIL, 2012. 
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Figura 3.01 – Destinação de RSU no Brasil por município. Fonte: SNSA, 2016. 

 

3.2.1.1 Vazadouros a céu aberto 

Os vazadouros a céu aberto, popularmente conhecidos como lixões, são locais de depósito de 

resíduos sem nenhum tratamento prévio ou posterior ao despejo dos mesmos, contaminando 

o solo, lençol freático, o ar e a fauna. Além destes locais, podem ser considerados também os 

despejos ilegais em rios, córregos e outros corpos d'água, terrenos baldios e nas vias públicas. 

O despejo ilegal nestes locais contribui com o agravamento das enchentes e outros problemas 

nos centros urbanos. 

Como agravante, a população carente retira destes locais materiais recicláveis que não foram 

destinados para a reciclagem, como maneira de obter recursos financeiros através da venda 

dos produtos encontrados. A venda é feita para depósitos pequenos que compram esses 

materiais em pequenas quantidades, vendendo depois para depósitos maiores. 

Tipos de unidades utilizadas 
pelos municípios para manejo 
ou destinação de seus resíduos 
domiciliares 

Aterro Controlado
Aterro Sanitário 
Lixão 
Sem informação 
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Esses locais contribuem negativamente para deteriorar o entorno trazendo grandes impactos 

ambientais e sociais como: 

• Poluição visual provocada pela grande quantidade de resíduos descarregada no local. 

Oposto aos aterros sanitários, os vazadouros a céu aberto não possuem uma massa 

vegetal servindo como barreira visual e de transição entre a área de operação dos resíduos 

e o entorno; 

• Poluição atmosférica através de diversos poluentes, entre eles, o metano (CH4), que polui 

21 vezes mais que o CO. O metano precisa ser canalizado e queimado, podendo gerar 

energia através da queima nas usinas de biogás; 

• Contaminação do lençol freático e corpos d’água através da percolação do chorume, 

líquido resultante da infiltração da água de chuva e da decomposição da matéria orgânica, 

altamente contaminante (CETESB, 2016a);  

• Ameaça à saúde pública devido à proliferação de doenças e epidemias pela falta de 

cuidados na disposição dos resíduos no solo.  Os vetores são atraídos pelo material 

orgânico e são responsáveis pela contaminação da população que vive no entorno e 

também os catadores que trabalham nestes locais e 

• Incêndios e desmoronamentos provocados pelo metano, altamente combustível, somado 

a falta de monitoramento topográfico o que torna o local sujeito a instabilidade podendo 

causar sérios acidentes. 

 

3.2.1.2 Aterros Controlados 

Aterros controlados são como antigos vazadouros a céu aberto que receberam algumas ações 

de melhoria. Essas ações de melhoria podem ser: coleta e tratamento do chorume em lagoas 

de contenção; coleta do gás metano que pode ser queimado no local ou conduzido a uma 

usina de biogás para gerar energia; cobrimento dos resíduos com terra e outras ações. Por ser 

um antigo lixão o local não foi planejado para receber resíduos de forma ambientalmente 

correta, por isso os aterros controlados tentam minimizar parte da contaminação através da 

adoção de algumas das medidas mencionadas. Porém, muitos desses locais permitem a 

entrada de catadores, não possuem controles específicos como ocorre nos aterros sanitários e 

não isolam os resíduos do contato com o solo e com os lençóis freáticos. Além disso, muitos 

aterros controlados deixam os resíduos expostos, sem cobrimento, o que facilita o acesso de 

vetores (POLZER, 2012).  
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Para tornar um aterro controlado em um aterro sanitário é necessário tomar todas as medidas 

necessárias de segurança, isolamento dos resíduos, mitigação de riscos e impactos ambientais. 

Sendo assim, a área que já recebeu resíduos deverá ser impermeabilizada e reestruturada, o 

que passa a ser muito oneroso, portanto, o mais indicado é planejar e operar como aterro 

sanitário desde o princípio. 

 

3.2.1.3 Aterros Sanitários 

Aterro sanitário são todas as unidades de destino final, consideradas ambientalmente 

adequadas pela Cetesb (sem data) e pelas normas técnicas da ABNT (1997), para a disposição 

dos resíduos no solo. Para isso, são considerados diversos fatores para a escolha do local que 

receberá resíduos sólidos de forma ambientalmente correta pelo tempo mínimo de dez anos, 

de acordo com as tecnologias e normas vigentes. A maior dificuldade atualmente é encontrar 

um local que seja próximo aos centros urbanos, onde os resíduos são produzidos, e que seja ao 

mesmo tempo afastado o suficiente para não gerar incômodo para a população. O aterro 

sanitário não pode ficar a uma distância que torne inviável o trajeto diário das carretas que 

saem das estações de transbordo. Portanto, a implantação de um aterro sanitário é uma 

equação difícil de ser resolvida, pois precisa atender todos esses requisitos, acesso fácil ao 

sistema viário e proximidade dos locais de coleta sem causar transtornos para a população 

localizada próxima ao aterro. 

Depois de determinado o local a ser implantado o aterro sanitário, são feitos estudos de 

análise do solo e demais levantamentos geológicos e topográficos, estudos de impacto 

ambiental, na flora, na fauna e na população ao redor. O solo que receberá os resíduos é 

compactado, recebe uma proteção mecânica de argila, e uma camada de manta 

impermeabilizante. Depois são inseridos os drenos horizontais que farão a coleta do liquido 

produzido pela matéria orgânica em decomposição. Também são instalados drenos verticais 

que recolhem o gás metano, que não pode ser lançado diretamente na atmosfera devido a sua 

periculosidade. O gás deverá ser queimado ou encaminhado para uma usina de biogás que irá 

gerar energia através da queima. Após o preparo inicial, a célula está pronta para receber os 

rejeitos, que serão compactados e depois cobertos com terra, evitando assim a aproximação 

de animais. Quando a célula estiver finalizada ela é então coberta com grama que ajuda a reter 

a água de chuva minimizando a infiltração e o aumento no volume do chorume. Além disso, 

canaletas de pedra são construídas ao longo do aterro para receber água de chuva desviando 

também a água pluvial das células de lixo (CETESB, sem data; ABNT, 1997). 
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3.2.3 O papel dos catadores e a cadeia da reciclagem no Brasil 

“No meio das coisas jogadas fora pela cidade vivia uma população de pessoas, elas 

também jogadas fora, postas à margem, ou então pessoas que tinham se jogado fora 

por vontade própria, ou que tinham se cansado de correr pela cidade para vender e 

comprar coisas novas destinadas a envelhecer imediatamente; pessoas que tinham 

decidido que somente as coisas jogadas fora eram a verdadeira riqueza do mundo” 
(CALVINO, 2007). 

Segundo diagnóstico do IPEA (2012), estima-se que existam entre 400 e 600 mil catadores de 

materiais recicláveis nos centros urbanos. No censo demográfico de 2010, consta que 387.910 

pessoas se declararam como catadores e catadoras de materiais recicláveis, sendo essa sua 

atividade principal de sustento. É possível concluir que, esse número deve ser muito maior 

considerando que o censo foi realizado em 2010 e neste mesmo ano teve início a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos além do Decreto Pró-Catador, ou seja, houve incentivos legais 

que favoreceram e reconheceram o trabalho dos catadores e que devem ter contribuído para 

o aumento desse número. Além disso, devido à informalidade do trabalho é difícil constatar 

com exatidão quantas pessoas no Brasil sobrevivem da atividade de coleta de recicláveis. 

Os catadores desempenham um trabalho social e ambiental, de utilidade pública, primordial 

para os centros urbanos, resgatando materiais que teriam como destino os aterros sanitários e 

superando grandes obstáculos para coletar e transportar os itens que serão comercializados 

depois. Eles são responsáveis por transformar o que foi descartado pela sociedade em 

mercadoria novamente para as indústrias. Por outro lado, esses trabalhadores não recebem 

seu devido valor e atuam a margem da sociedade (IPEA, 2013). Segundo Medeiros e Macedo 

(2006), o trabalho de catador permite sua inclusão num mercado excludente, ou seja, de um 

lado a legislação apoia a atividade e do outro, falta ainda conhecimento e valorização desse 

trabalho por parte da sociedade. 

Os catadores podem trabalhar de forma isolada ou associado a uma cooperativa. Quando o 

catador trabalha sozinho, ele utiliza os próprios meios para realizar a coleta dos recicláveis. Na 

cooperativa, o catador é chamado de cooperado e desempenha determinadas funções. Cada 

cooperado recebe instruções sobre todo o ciclo de vida dos resíduos, da coleta ao 

beneficiamento, preparando o material para a venda. A coleta já não é feita por carrinhos 

isolados e sim caminhões que normalmente são concedidos pela prefeitura ou alguma 

instituição. Utilizando o caminhão, o processo se torna mais ágil e rentável, coletando-se 

grandes quantidades de materiais recicláveis. Analisando toda a cadeia é mais vantajoso 

trabalhar de forma associada do que individual, pois o catador autônomo está sujeito a uma 

série de dificuldades nas ruas e não consegue acumular o material para vendê-lo a um preço 



165 
 

mais competitivo. Segundo Besen (2011), através das cooperativas é possível principalmente 

adquirir equipamentos, obter melhores condições de trabalho, treinamentos e cursos e 

ampliar as vendas de material reciclável direto para a indústria. 

Não há dúvidas de que o ano de 2010 foi um marco regulatório para o gerenciamento de 

resíduos sólidos, contribuindo para que a partir dessa data toda a cadeia do setor pudesse se 

reestruturar e se adequar para atender a legislação, alcançando o objetivo final que é a correta 

destinação dos resíduos sólidos. Complementando a PNRS, as principais leis e decretos 

federais que servem como base para a regulamentação do trabalho das cooperativas são: 

• Decreto nº 7.404-2010 – Decreto que regulamenta a PNRS e estabelece o comitê 

responsável pela implantação dos sistemas de logística reversa. O decreto também 

esclarece as responsabilidades de cada agente, desde os geradores, consumidores, 

fabricantes até o poder público. A regulamentação determina a necessidade da inclusão 

das cooperativas de catadores nas coletas e tratamento dos materiais recicláveis. Sobre os 

acordos setoriais, o decreto estabelece as diretrizes, objetivos e os regulamentos que 

devem ser seguidos nos sistemas de logística reversa (BRASIL, 2010a); 

• Decreto nº 7.405-2010 – Através desse decreto é instituído o programa “Pró-Catador” com 

o objetivo de incluir os catadores de materiais recicláveis no gerenciamento de RSU. A 

regulamentação determina, dentre outros aspectos, as condições de trabalho, diretrizes 

para promover a capacitação técnica e o aumento da produtividade das cooperativas 

(BRASIL, 2010b); 

• Lei nº 12.375-2010 – A lei determina uma redução no valor do IPI (imposto sobre produtos 

industrializados) para indústrias que comprarem matéria prima diretamente das 

cooperativas. As indústrias recebem um crédito que será abatido posteriormente nos 

produtos a serem comercializados. É uma forma de incentivar as indústrias a utilizarem 

material reciclável na fabricação de produtos novos fechando o ciclo econômico desses 

materiais e ainda incluindo as cooperativas no processo (BRASIL, 2010c), e 

• Lei nº 11.445-2007 – A lei determina as diretrizes nacionais para o saneamento básico que 

inclui desde o fornecimento de água potável e coleta de esgoto até o manejo dos resíduos 

sólidos e a limpeza urbana. Segundo a lei, o setor de gerenciamento de resíduos sólidos faz 

parte do sistema de saneamento básico e, portanto, as atividades desenvolvidas, como a 

coleta, tratamento e destinação final, precisarão atender toda a população e serem 

realizadas de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente (BRASIL, 2007). A 
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primeira versão da lei foi publicada em 1978 e constituía a única regulamentação no setor 

de resíduos sólidos.  

Além da importância da legislação, o fluxograma da figura 3.02 indica os três principais 

aspectos que viabilizariam todo o setor da reciclagem, de forma que o material coletado ou 

entregue nos pontos de coleta fosse destinado para a triagem e beneficiamento até ser 

comercializado diretamente com as indústrias, através das cooperativas. 

 

 

De acordo com o fluxograma da figura 3.02, o cenário ideal seria se as cooperativas 

conseguissem armazenar grandes quantidades de material enfardado de forma que pudessem 

negociar e vender diretamente às indústrias. Porém, em geral, não há espaço para 

armazenagem e o material precisa ser vendido rapidamente. Se o material não é 

comercializado ele tem como destino os aterros sanitários, de forma a liberar espaço para 

mais material ser triado e beneficiado (POLZER, 2012). 

Há ainda outros obstáculos que dificultam todo o sistema, como por exemplo, o engajamento 

da população na correta separação dos resíduos. Algumas atitudes como: manter os recicláveis 

limpos e compactados, com o menor volume possível, ou seja, garrafas de plástico e latinhas 

amassadas, caixas de papelão desmontadas, caixas de leite e suco lavadas, desmontadas e 

secas facilitariam o trabalho na triagem e, consequentemente, ajudariam a reduzir a 

quantidade de rejeitos enviados para os aterros sanitários pós-triagem. 

Outro aspecto a ser considerado são as indústrias que recebem esse material como matéria 

prima para a fabricação de novos produtos. Estimular o crescimento dessas indústrias, 

fortalecendo a logística reversa de forma que os fabricantes e distribuidores auxiliem no 
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(sociedade)
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Cooperativas

Indústrias 
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material reciclado)
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• Compra direta das 
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intermediários

Figura 3.02 - Três principais pilares da reciclagem. Fonte: POLZER, 2016. 
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processo da reciclagem, irá permitir que as cooperativas possam receber e beneficiar mais 

material gerando emprego e renda para a população. Como a PNRS (BRASIL, 2010) menciona, 

a responsabilidade sobre os resíduos é compartilhada, cada um tem um papel essencial para 

que o plano tenha sucesso no final. 

Muitos catadores tiram seu sustento coletando materiais reciclados a partir dos resíduos 

domésticos que não foram segregados na origem, principalmente em lixões, sendo o principal 

agravante a contaminação e o risco que essa atividade exerce na saúde pública. Não só os 

catadores são contaminados devido à exposição e contato com o lixo, como também a 

população que se encontra próxima a esses locais. Ainda não se sabe ao certo o nível da 

contaminação sobre a população que vive próxima aos depósitos de lixo e, portanto, é 

necessário desenvolver estudos de impacto ambiental para medir os efeitos das emissões de 

gases como metano, metais pesados e outros produzidos pelo lixo, assim como os efluentes 

que compõem o chorume (GOUVEIA, 2009). 

Devido ao valor comercial de venda dos materiais recicláveis, vide tabela 3.04, parte da 

população, em geral desqualificada, busca nessa atividade uma maneira de sobreviver nos 

centros urbanos. O desafio é incluir essa parcela da população no gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos garantindo que o trabalho seja realizado de forma social e ambientalmente 

correto, e que o trabalhador seja valorizado e respeitado, aproveitando não só o valor 

econômico que essa atividade possa oferecer, mas também para obter a consciência do papel 

social, político e ambiental desempenhado. As atividades de reciclagem visando ganhos 

econômicos é algo recente e ganhou importância nos últimos anos devido ao aumento do 

consumo e consequentemente da produção de resíduos nos centros urbanos. Dessa forma, 

novas técnicas de reciclagem foram sendo criadas retornando os materiais para a indústria 

(IPEA, 2013). 

Tabela 3.04 – Preço do material reciclável por tonelada 

Cidades Papelão 
Papel 

branco 
Latas 

de aço 
Alumínio Vidros 

Plástico 
rígido 

PET 
Plástico 

filme 
Longa 
vida 

Belo Horizonte 320 450 150 3600 30 1300 1500 750 200 

Rio de Janeiro 250 580 170 2300 150 500 1400 600 210 

Porto Alegre 320 550 160 2700 45 800 1400 800 200 

Guarulhos 210 480 350 3000 130 1000 1400 1450 250 

São Paulo 320 500 450 3800 180 700 135 - 270 

Tabela 3.04 – Preço do material reciclado (tonelada em real). Fonte: CEMPRE, 2016a. 
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Além disso, estima-se que cerca de 35% dos materiais que chegam nas cooperativas não são 

reciclados (CEMPRE, 2016). Isso ocorre por dois motivos: a qualidade dos materiais que é 

comprometida pela má separação na origem e o modelo de remuneração dos catadores 

baseado na produtividade, o que faz com que priorizem os materiais mais rentáveis deixando 

como rejeito o restante dos recicláveis (VIANA, 2013). Para que os materiais sejam reciclados é 

necessário que estes tenham sido separados na origem, diminuindo-se a quantidade de 

rejeitos produzidas devido a não segregação. Desta forma, a educação ambiental é um 

instrumento importante para conscientizar a população sobre a correta separação dos 

resíduos e sua consequência para a economia, meio ambiente e sociedade como um todo. Os 

cooperados também necessitam ter um salário baseado no trabalho de reciclagem, não 

importando o valor específico do material. 

Os catadores ainda trabalham de forma informal e são vítimas de preconceito devido ao tipo 

de atividade que exercem, pois o lixo sempre foi considerado como algo repugnante, que 

deveria sumir o mais rápido possível, independente do seu destino. Essa visão está mudando 

lentamente e o objetivo é que sejam esclarecidos os papéis de cada um para que no final os 

resíduos possam ter o destino mais adequado e ainda gerar emprego e renda de forma digna e 

benéfica para os catadores. 

Segundo Santos et al. (2011), o processo de reciclagem compreende desde a fase de 

gerenciamento de resíduos no local de geração, o descarte, a coleta, a triagem, o 

beneficiamento, comercialização, transporte para a indústria, até o desenvolvimento de um 

novo produto e mercado. Ao retornar para a indústria os materiais recicláveis colaboram na 

redução das emissões de carbono, através do ganho energético, redução no consumo de água 

e extração de recursos naturais (BENVINDO, 2010). 

A figura 3.03 resume a cadeia de valor da reciclagem considerando as relações comerciais 

entre a cooperativa, comerciantes e indústrias de material reciclável. Estima-se que se a coleta 

fosse universal os ganhos seriam em torno de oito bilhões de reais, ou seja, se todo o material 

reciclável fosse desviado dos aterros para a reciclagem toda a sociedade se beneficiaria (IPEA, 

2012; CALDERONI, 2003). 
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Segundo a Pesquisa Ciclosoft da Cempre (2016), foram registrados 1.055 municípios que 

oferecem programas de coleta seletiva aos munícipes, isso representa 18% das cidades 

brasileiras, cerca de 31 milhões de brasileiros, sendo 41% na região Sudeste, 40% na região Sul, 

10% na região Nordeste, 8% na região Centro Oeste e 1% na região Norte. A grande maioria 

dos recicláveis é coletada porta a porta, mas muitos locais são atendidos pelos postos de 

entrega voluntários, onde o munícipe entrega os resíduos no local. As prefeituras coletam os 

resíduos em 51% das cidades e em 67% dos municípios há contratação de empresas 

particulares para realização da coleta seletiva. Parte das prefeituras (44%) apoia suas 

cooperativas de catadores, fornecendo subsídios como ajudas de custo na conta de água e luz, 

equipamentos como caminhões, esteiras rolantes, prensas e locais para a implantação da 

cooperativa bem como a estrutura de galpões. 

A fim de garantir que os índices de reciclagem aumentem um dos principais aspectos a serem 

considerados pelos municípios é o desenvolvimento de programas de coleta seletiva que 

garantam desde a universalização da coleta seletiva até a infraestrutura necessária para 

triagem e beneficiamento destes materiais em cooperativas. Além disso, para que o programa 

não seja interrompido, exige-se um planejamento complexo de forma que o modelo 

implantado seja economicamente sustentável (IPEA, 2013). 
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Figura 3.03 – Fluxograma da cadeia de valor da reciclagem. Fonte: IPEA, 2012. 
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3.2.4 Tratamento de resíduos orgânicos no Brasil 

A maior fração do resíduo doméstico é representada pelo material orgânico, superior a 50% 

(CEMPRE, 2016). Devido à grande produção de resíduos orgânicos no Brasil faz-se necessário o 

manejo e tratamento deste material desviando-o dos aterros sanitários e vazadouros, o que 

representaria benefícios econômicos através da venda e utilização do composto ou geração de 

energia; sociais através da geração de renda e ambientais evitando que esse material fosse 

aterrado causando grandes impactos. 

Para o tratamento dos resíduos orgânicos há dois processos principais, a compostagem e a 

biodigestão anaeróbica. A compostagem é definida pelo processo aeróbico de fermentação da 

matéria orgânica de origem urbana, florestal ou agrícola. Trata-se de um processo controlado 

constituído de duas fases principais, a fase de estabilização onde ocorrem as reações 

bioquímicas e a fase de maturação (OLIVEIRA et al., 2005). A biodigestão anaeróbica é um 

processo de degradação da matéria orgânica que ocorre sem a presença de oxigênio. Os 

produtos resultantes dessa degradação são o biogás e o biofertilizante. Esse processo pode ser 

realizado em biodigestores dedicados a receber resíduos orgânicos, lodo de esgoto e dejetos 

de animais ou em usinas de biogás em aterros sanitários. O biogás pode ser utilizado para 

gerar energia elétrica, aquecimento, substituir o gás natural para abastecimento de fogões, 

caldeiras e como combustível (ABIOGÁS, 2015). 

Segundo o SNSA (2016), apenas 0,4% dos resíduos domésticos coletados são destinados a 72 

unidades de compostagem no Brasil, sendo 56 na região Sudeste, nove na região Sul, quatro 

na região Centro-Oeste, duas no Distrito Federal, duas na região Nordeste e uma na região 

Norte. Em relação ao aproveitamento do gás de aterro, das 707 unidades registradas (SNSA, 

2016), apenas sete possuem usinas de biogás que coletam e queimam o metano produzindo 

eletricidade (ARCADIS, 2010).  

Diversos estudos indicaram o enorme potencial que o país teria em aproveitar os resíduos 

orgânicos e o lodo do tratamento de esgoto para geração de energia através da biodigestão 

anaeróbica (ABIOGÁS, 2015; ARCADIS, 2010; FIGUEIREDO, 2012; ZANETTE, 2009). Apesar da 

exploração do gás de aterro ser considerada uma opção paliativa a longo prazo, ainda assim 

justificaria o investimento em usinas dentro dessas unidades devido à quantidade de material 

orgânico estocado e que continua sendo depositado (ARCADIS, 2010). Num cenário longínquo, 

a matéria orgânica poderia ser separada na fonte e desviada dos aterros, sendo tratada 

através da compostagem e da biodigestão anaeróbica. Em relação às estações de tratamento 

de esgoto, o lodo resultante constitui um poderoso substrato para a geração de biogás. Essas 
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unidades de tratamento poderiam ainda utilizar o calor desprendido para ajudar a secar o lodo 

e transformar o biogás em eletricidade (CENBIO, 2001). Num país onde apenas 40% do esgoto 

é coletado e tratado (MCIDADES, 2013), novas usinas de tratamento de esgoto poderiam ser 

concebidas considerando também a geração de energia através do biogás. 

Segundo Lino (2014), o tratamento do lodo de esgoto pode gerar 0,97 mil TJel/mês, o que 

abasteceria 1,5 milhão de residências. Somado a isso, se 50% da água negra fosse tratada para 

reúso, seria possível abastecer 25 milhões de domicílios. 

No entanto, os desafios para a implantação de usinas de biogás no Brasil ainda são a falta de 

regulamentação específica para a produção e comercialização do biogás; falta de 

conhecimento e pessoas capacitadas para conceber e operar uma planta de biogás e falta de 

crédito de financiamento para projetos no setor (ABIOGÁS, 2015). 

 

3.2.5 Valorização energética dos RSU no Brasil 

A valorização energética é uma forma de tratamento que visa aproveitar a energia embutida 

nos materiais e ainda reduzir o seu volume, substituindo em parte os aterros sanitários. É uma 

tecnologia amplamente utilizada na Europa, conforme apresentado no capítulo 02, mas ainda 

não é bem aceita pela opinião pública no Brasil (MENEZES et al., 2000). 

Cabe ressaltar que, a valorização energética é o penúltimo passo no tratamento dos resíduos, 

conforme a PNRS (BRASIL, 2010). Sendo assim, a prioridade é evitar a produção de resíduos, 

depois buscar alternativas para o reúso, reciclagem, compostagem e biodigestão anaeróbica e 

só então utilizar a valorização energética para os rejeitos e resíduos não separados na fonte. 

Devido ao alto teor de umidade presente nos resíduos domésticos brasileiro faz-se necessário 

desviá-los para uma triagem, caso estes não tenham sido previamente separados na fonte, 

segregando os materiais orgânicos para os tratamentos biológicos e os recicláveis, 

principalmente metal, vidro e plástico para a reciclagem. Os rejeitos desse processo, que pode 

ser oriundo de uma unidade MBT, e materiais secos são os mais recomendados para a 

incineração. 

A incineração no Brasil é destinada quase que unicamente para o tratamento de RSS (Resíduos 

de Serviço de Saúde), com algumas exceções, sendo que 45,7% dos RSS são incinerados 

(ABRELPE, 2016). Já os RSU que não foram separados para a coleta seletiva, têm como destino 

os aterros sanitários. 
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O primeiro incinerador no Brasil foi construído em Manaus em 1896. Possuía capacidade para 

processar até 60 toneladas por dia e encerrou suas atividades em 1958 por problemas de 

manutenção. O município de Belém também contava com um incinerador que foi desativado 

em 1978 (LIMA, 1995). 

O município de São Paulo instalou três grandes incineradores, todos foram desativados: 

Pinheiros (1949-1989) com capacidade de 200 t/dia, Ponte Pequena (1959-2000) e Vergueiro 

(1968-2000), ambos com capacidade de 300 t/dia (MENEZES et al., 2000; IPM, 2002). 

Na década de 1950, o município do Rio de Janeiro permitiu a instalação de incineradores locais 

nos edifícios residenciais mais altos. Com o aumento das restrições ambientais e o avanço da 

coleta pública de RSU estas instalações foram abolidas durante a década de 1970 (HENRIQUES, 

2004). 

Todos os incineradores brasileiros tinham como preocupação a redução do volume dos 

resíduos através da queima. Estas instalações não possuíam o sistema de limpeza de gases, 

tratamento de efluentes e muito menos eram capazes de gerar energia. A tecnologia evoluiu 

desde então e os modernos waste-to-energy são instalações que seguem rigorosas restrições 

ambientais, tratando as emissões, efluentes e a escória de alto forno, produzindo ainda 

energia. 

Em 1994, foi desenvolvido um projeto para a cidade de São Paulo envolvendo a construção de 

dois waste-to-energy com capacidade de processar 2.500 t/dia. O projeto não foi colocado em 

prática devido a diversos obstáculos econômicos, sociais e ambientais (IPM, 2002). 

A maioria das instalações foi designada para tratar resíduos provenientes de serviços de saúde 

ou perigosos de laboratórios e indústrias, como a BASF, ABL / Eli Lilly, Essencis em Taboão da 

Serra, Silcon, Tribel / Bayer, SERQUIP, CETREL e outros (TERSEL, 2016; ESSENCIS, 2016; SILCON, 

2016; PACHECO et al., 2003; COFIC, 2016; FILHO; KAUS, 1998). Segundo o SNSA (2016), foram 

registradas 17 unidades de incineração no Brasil, tratando 0,5% de todo o resíduo coletado. No 

Panorama de 2008, a ABRELPE (2009) havia registrado 22 unidades, deixando de registrar a 

localização e o número de incineradores em operação no Brasil nos panoramas posteriores. O 

único incinerador que trata atualmente dos resíduos domésticos é o da Usinaverde. 

A Usinaverde implantou na Universidade Federal do Rio de Janeiro uma instalação piloto de 

valorização energética com capacidade para processar 30 toneladas de resíduos por dia. A 

operação foi iniciada em 2005 com 95% dos equipamentos fabricados no Brasil. O sistema de 

limpeza de gases segue as normas europeias e americanas, emitindo gases de combustão 
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abaixo do limite permitido. Os resíduos têm como origem a estação de transbordo do Caju e a 

Caixa Econômica Federal que pagam pela coleta e tratamento. Ao chegar à usina, os resíduos 

são triados em recicláveis e não recicláveis. Os não recicláveis são incinerados gerando 440 

KWh de energia, que em parte é utilizada na usina e o restante é distribuído na rede pública 

(USINAVERDE, 2016; CENTRO CLIMA, 2005). 

No Brasil as instalações de incineração devem seguir a resolução Conama nº 316/2002 que 

indica os métodos de tratamento térmico para os resíduos, os limites de emissão, 

procedimentos de operação, controle, tratamento de efluentes, e outros aspectos. Outras 

resoluções da Conama complementam a regulamentação do setor, como por exemplo:  

• Resolução Conama nº 05/1989, que institui o Programa Nacional de Controle da Qualidade 

do Ar (Pronar), atendendo as necessidades da Política Nacional do Meio Ambiente; 

• Resolução Conama nº 03/1990, que complementa a 05/1989, pois amplia o número de 

poluentes atmosféricos que devem ser monitorados; 

• Resolução Conama nº 264/1999, que define os procedimentos para licenciamento 

ambiental de fornos rotativos de clínquer, para fabricação de cimento utilizando resíduos 

sólidos como substrato e 

• Resolução Conama nº 283/2001, que define os procedimentos para tratamento e 

destinação final de resíduos dos serviços de saúde. 

O Brasil está desatualizado em relação à utilização dos resíduos sólidos para a geração de 

energia. Segundo Menezes et al. (2000, p. 6), “1 tonelada de RSU equivale a 200kg de carvão 

ou 250kg de combustível, 30 t de água quente ou ainda 500 kWh de energia elétrica”. 

Portanto, o rejeito, descontadas as frações orgânicas e recicláveis, enviado atualmente para os 

aterros sanitários e lixões poderiam ter outro destino gerando energia.  

Embora a prioridade no Brasil não seja o desenvolvimento de incineradores com geração de 

energia, as unidades de destino final continuam recebendo materiais recicláveis e orgânicos 

que poderiam ser reaproveitadas, movimentando a economia e protegendo o meio ambiente. 

Somente com o encerramento dos lixões e o fortalecimento de sistemas que favoreçam o 

reúso e a reciclagem é que poderia ser dado o passo seguinte em direção a valorização 

energética dos rejeitos.  

 

 



174 
 

3.3 PROGNÓSTICO 

As metas indicadas no PNRS de 2010 não foram alcançadas, sendo a mais relevante delas, o 

encerramento dos lixões até agosto de 2014. Mais de 50% dos municípios continuam 

destinando seus resíduos para vazadouros a céu aberto (SNSA, 2016). Para agravar ainda mais 

a situação, está sendo discutido na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2289/2015, que 

prorroga o encerramento dos lixões para julho de 2018, podendo chegar a 2021 para 

municípios com população inferior a 50 mil habitantes (BRASIL, 2015).  

A meta de reciclagem de 20% até 2015, indicada no Plano Nacional de Mudança do Clima, 

também não foi alcançada (BRASIL, 2008). Atualmente menos de 3% de todo o RSU coletado é 

destinado para a reciclagem e compostagem (SNSA, 2016). 

O encerramento dos lixões pode significar uma mudança de paradigma, em que os resíduos 

deixam de ser vistos como lixo e passam a ser vistos como recurso. Para os municípios, não 

basta encerrar os lixões e sim buscar soluções integradas de longo prazo como a reciclagem, 

compostagem e a biodigestão anaeróbica. Ao invés de investir na construção de aterros 

sanitários, que pela PNRS estariam autorizados a receber somente rejeitos, ou seja, cerca de 

10% do resíduo gerado nas cidades, portanto, por que não investir em equipamentos para 

tratar os outros 90% restantes? 

Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB, 2015), a meta é coletar e tratar 

93% do esgoto gerado até 2033. Em relação ao estado de São Paulo, a meta é coletar e tratar 

100% do esgoto de todos os municípios até 2020 (SÃO PAULO (Estado), 2014). Portanto, essas 

novas instalações poderiam também gerar energia através do biogás, unindo o setor de 

energia ao de saneamento básico.  

Segundo Lino (2014), se 10% dos resíduos coletados no Brasil fossem destinados para a 

reciclagem, evitaria a emissão de 5,8 MtCO2/ano e representaria ainda uma economia de 

256.9 mil GJ/ dia de energia e renderia R$110 milhões/mês. Já os resíduos que são 

encaminhados para os aterros sanitários, se estes fossem desviados para WtEs, poderiam 

gerar em torno de 10,4 mil TJel / mês, o que corresponde ao abastecimento de 16,4 milhões de 

domicílios e metade das emissões de CO2 produzidas em aterros sanitários. 

Com todas as metas atrasadas e a falta de integração entre as políticas públicas, trabalhando 

problemas comuns entre as áreas de saneamento básico, resíduos sólidos, água e energia, faz 

com que o país avance lentamente nestas questões. A utilização do biogás para geração de 

energia e combustível, através do tratamento dos resíduos e esgoto, a cadeia da reciclagem e 
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a logística reversa representam um significativo potencial ainda não explorado e que poderiam 

contribuir com o desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. 

 

3.4 GERENCIAMENTO DE RSU NA RMSP 

O Brasil possui 35 regiões metropolitanas e três regiões integradas de desenvolvimento 

econômico, que correspondem a 444 municípios e uma população de 87 milhões de 

habitantes (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLIS, 2010). Só a Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP), com 39 municípios e mais de 20 milhões de habitantes, é o terceiro maior 

conglomerado do mundo (IBGE, 2010). Em média a RMSP gera em torno de 21 mil toneladas 

de RSU diariamente e isso corresponde a 54% do que é gerado em todo o estado (CETESB, 

2016).  

Em um país cada vez mais urbano, as demandas por políticas públicas buscando o 

desenvolvimento sustentável são ainda mais urgentes nas regiões metropolitanas. Devido a 

sua complexidade, essas áreas apresentam de forma ampliada adversidades de exclusão 

social, degradação do meio ambiente, falta de tratamento de esgoto e de resíduos sólidos, 

mobilidade, dentre outras (MOURA; CARVALHO, 2012).  

Segundo Jacobi (2013), o ponto central é que as regiões metropolitanas promovam economias 

de baixo carbono através de medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Para 

isso, são necessárias ações preventivas que estanquem o nível de degradação ambiental e 

transformações significativas no uso e ocupação do solo, promovendo cidades que garantam 

mais qualidade de vida para os seus cidadãos.  

A falta de uma gestão de resíduos focada em redução e recuperação fez com que os 

municípios adotassem o aterro sanitário como forma primária no tratamento de resíduos, 

negligenciando os pré-tratamentos como a reciclagem e a compostagem. Dos 39 municípios da 

RMSP, 23 destinam seus resíduos para outros municípios (CETESB, 2016). Somado a isso, dez 

municípios da RMSP possuem 75% de seu território em áreas de proteção aos mananciais e 

seis possuem mais de 50%, o que representa uma limitação na localização de novos aterros 

sanitários (EMPLASA, 2012).  

No Estado de São Paulo 216 municípios depositam seus resíduos em outra localidade. São 

estimadas cerca de 20 mil toneladas diárias de RSU trafegando pelas rodovias. Por exemplo, o 

aterro de Mauá recebe resíduos do ABC Paulista e da Baixada Santista, e o de Caieras de boa 

parte da RMSP e outros municípios no sul do estado (vide tabela 3.05). Em relação à vida útil 
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dos aterros do estado de São Paulo, cerca de 65% das unidades têm expectativa de até cinco 

anos ou menos e cerca de 40% menor que dois anos (SÃO PAULO (Estado), 2014). 

Tabela 3.05 – Região metropolitana de São Paulo – destino dos RSU 

Região Município Coleta seletiva RSU (t/dia) Disposição final 

Norte 

Mairiporã Sim 64,55 CTL (São Paulo) 

Francisco Morato Não 151,11 

Caieiras 
Franco da Rocha Sim 120,85 

Caieiras Sim 74,73 

Cajamar Não 56,29 

Oeste 

Pirapora do Bom Jesus Não 12,35 

Santana de Parnaíba 
Carapicuiba Sim 353,06 

Barueri Sim 236,05 

Santana de Parnaíba Sim 113,92 

Osasco Sim 764,33 Osasco 

Jandira Sim 106,95 

Itapevi 
Itapevi Sim 201,06 

Cotia Não 206,59 

Vargem Grande Paulista Não 38,98 

Sudoeste 

Vargem Grande Paulista Sim 244,96 

Caieiras 

Embu das Artes Sim 235,60 

Itapecerica da Serra Sim 149,27 

Embu-Guaçu Sim 52,40 

São Lourenço da Serra Sim 9,67 

Juquitiba Não 16,60 

Centro São Paulo Sim 
7100,00 CTL (São Paulo) 

4635,00 Caieiras 

Sul 

São Caetano do Sul Sim 142,22 

Mauá 

Diadema Sim 371,19 

São Bernardo do Campo Sim 883,58 

Mauá Sim 407,96 

Ribeirão Pires Sim 108,36 

Rio Grande da Serra Não 38,64 

Santo André Sim 781,23 Santo André 

Nordeste 

Guarulhos Sim 1457,26 Guarulhos 

Arujá Sim 
12,90 Jambeiro 

51,60 
CTL (São Paulo) 

Santa Isabel Sim 34,48 

Noroeste 

Biritiba Mirim Não 21,39 
Tremembé 

Salesópolis Sim 7,44 

Itaquaquecetuba Não 317,52 

CTL (São Paulo) 
Poá Não 100,80 

Ferraz de Vasconcelos Sim 158,77 

Suzano Sim 
193,20 

54,20 

Jambeiro Mogi das Cruzes Sim 352,14 

Guararema Não 17,07 

Tabela 3.05 – Destino dos RSU na RMSP. Fonte: POLZER, 2016. Elaborada a partir de CETESB, 2016; 
PMSP, 2016a; CEMPRE, 2016. 
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A tabela 3.05 indica a destinação final dos resíduos sólidos dos municípios da região 

metropolitana de São Paulo e os municípios que apresentam alguma iniciativa de coleta 

seletiva segundo pesquisa do Cempre (2016). 

Segundo inventário da Cetesb (2016), Osasco é o único município da RMSP que está 

depositando os resíduos em condições inadequadas, diminuindo seu IQR (Índice de Qualidade 

de Aterro de Resíduos) de 9,1 em 2014 para 5,3 em 2015. Em média, são geradas 20 mil 

toneladas de resíduos por mês no município, sendo os resíduos domésticos, verdes, feiras 

livres e limpeza pública direcionados para o aterro sanitário. Estes resíduos representam 86% 

do total produzido, enquanto os resíduos perigosos e de saúde representam 0,9% e são 

encaminhados para incineração. Somente uma parte dos resíduos domésticos é reciclada, 

representando 0,5% e uma parte dos RCD também é reciclada, representando 12,6%. Estima-

se que do total coletado diariamente (760 toneladas), 63% sejam materiais recicláveis (481 

toneladas), mas somente 5,35 t são destinadas para a reciclagem e após a triagem esse 

número cai para 3,71 t. Outro agravante é que menos de 35% do território é atendido pela 

coleta seletiva (OSASCO, 2016). 

Em relação ao índice de reciclagem do estado de São Paulo, o valor era de 3% em 2013, 

quando a cidade São Paulo destinava apenas 1,6% (SÃO PAULO (Estado), 2014). A coleta 

seletiva é apontada como sendo a principal diretriz na gestão dos resíduos sólidos, desviando 

os materiais recicláveis e orgânicos dos aterros. Porém, a coleta seletiva ainda é quatro vezes 

mais cara que a coleta comum (CEMPRE, 2016). Isso ocorre devido às dificuldades de 

transporte (grandes volumes e pouco peso), falta de incentivo fiscal no setor da reciclagem e a 

necessidade de triagem para comercialização. Por isso, a necessidade de se formar consórcios 

para diminuir o custo na gestão dos RSU, considerando modelos que envolvam também o 

setor privado, responsável pela logística reversa e que possa proporcionar um aumento na 

taxa de reciclagem (SÃO PAULO (Estado), 2014). 

Embora muitos municípios tenham informado que possuem iniciativas de coleta seletiva 

(CEMPRE, 2016), ela não é universal sendo restrita a alguns bairros, o que explica os baixos 

índices da RMSP. Outro agravante é a falta de incentivo para o tratamento dos resíduos 

orgânicos, cuja quantidade ultrapassa 50% dos resíduos gerados (BRASIL, 2012).  

Dentre os instrumentos econômicos, o município de Guarulhos foi o primeiro a implantar o 

IPTU Verde. Segundo a lei municipal n. 6.793 de 2010, a cidade poderá conceder desconto de 

até 20% no IPTU para os imóveis que implantarem as seguintes medidas: captação de água 

pluvial (3%); reúso de água (3%); aquecimento solar de água (3%); energia solar (3%); 
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utilização de material de construção sustentável (3%); energia passiva (3%); energia eólica 

(5%); telhado verde (3%) e separação de resíduos para a reciclagem e reúso (5%) 

(GUARULHOS, 2010). 

A cidade de São Paulo chegou a instituir a Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) em 

2002 com base no cálculo do volume gerado por dia por cidadão (SÃO PAULO, 2002). Como a 

TRSD era baseada no volume de resíduo gerado por agente, ela teria grandes chances de 

estimular a redução dos resíduos na fonte, porém, foi descontinuada em 2005 por motivos 

políticos. De qualquer forma, caberia ao gestor verificar se a arrecadação obtida pela taxa 

estaria sendo devidamente empregada nos pré-tratamentos, desviando os resíduos dos 

aterros (IPEA, 2012a). 

Embora o município de Osasco apresente uma unidade de disposição final em solo inadequada 

(CETESB, 2016), a RMSP praticamente erradicou os lixões (SNSA, 2016) e o seu IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) possui índices que variam de médio a muito alto (PNUD, 2014). O 

desafio é aumentar a reciclagem e a compostagem, enviando cada vez menos resíduos para os 

aterros sanitários.  

 

3.5 GERENCIAMENTO DE RSU NA CIDADE DE SÃO PAULO 

A cidade de São Paulo é a mais populosa do Brasil, contribuindo com quase 12% do PIB 

nacional, com 63% das multinacionais estabelecidas no país e a sexta maior bolsa de valores 

do mundo. A cidade de São Paulo também é a sexta maior cidade do planeta e a quarta maior 

aglomeração urbana, ultrapassando 18 milhões de habitantes em sua área metropolitana. É 

uma cidade cosmopolita, abriga mais de setenta etnias e culturas diferentes, o que torna a 

cidade ainda mais complexa com grandes desafios a serem vencidos em todas as políticas 

públicas (PMSP, 2016b). 

O setor de resíduos sólidos apresenta índices de coleta seletiva e reciclagem ainda inferiores a 

muitos municípios menores e economicamente menos rentáveis. São 32 subprefeituras, cada 

uma contribuindo com uma população que as colocaria entre os 85 maiores municípios do país 

(PMSP, 2016b). A complexidade da malha urbana, com seu espraiamento e a quantidade de 

habitantes representam um desafio para a implantação de um modelo de gestão integrada de 

RSU. Por isso, cada subprefeitura possui diferentes características e necessidades que 

precisam ser consideradas no plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos da 

cidade.  
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3.5.1 Legislação e Instrumentos econômicos 

A prefeitura de São Paulo apresentou seu plano de metas em março de 2013. Esse documento 

contém as metas propostas pela prefeitura durante determinado mandato. Através desse 

documento as ONGs e a sociedade civil têm como acompanhar os avanços e cobrar os 

resultados de cada um dos objetivos e metas relacionados. O programa de metas de 2013-

2016 contém 123 metas divididas em três eixos temáticos: compromisso com os direitos 

sociais e civis; desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades e 

gestão descentralizada, participativa e transparente. No eixo dois é que se enquadram as 

propostas destinadas ao gerenciamento dos RSU na cidade, que estão no objetivo 15, da 

seguinte forma: 

“Objetivo 15 - Ampliar a coleta seletiva de resíduos secos e orgânicos com a inclusão de 

catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis” 

• Meta 89 – Ampliar a coleta seletiva municipal para os 21 distritos que ainda não são 

atendidos; 

• Meta 90 – Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e 

construir quatro novas centrais de triagem automatizadas; 

• Meta 91 – Implantar 84 novos ecopontos; 

• Meta 92 – Promover a compostagem dos resíduos sólidos orgânicos provenientes das 900 

feiras livres municipais e dos serviços de poda da cidade” (PMSP, 2016c, p.13). 

Embora a prefeitura de São Paulo tenha indicado como meta ampliar a coleta seletiva e a 

reciclagem no município foi observado que em locais onde há coleta seletiva os caminhões não 

estão coletando regularmente. Como agravante da situação, muitas vezes os edifícios que 

separam e identificam o material reciclável, não tem onde armazenar esses resíduos por mais 

de uma semana. Portanto, quando a coleta seletiva falha, o material reciclável é destinado 

para o aterro sanitário junto com a coleta do lixo comum (POLZER, 2012). 

O município de São Paulo publicou o seu plano de gerenciamento integrado de RSU em agosto 

de 2012, prazo máximo determinado pela federação para a entrega dos planos municipais, 

estaduais e de regiões consorciadas. Os objetivos da publicação do plano foram incluir os 

programas de resíduos sólidos já existentes, pensando na sua continuidade, tratar das demais 

questões não solucionadas envolvendo todos os agentes (sociedade civil, governo e iniciativa 

privada) e atender a legislação e normas vigentes. Em 2014, a prefeitura de São Paulo revisou 

o plano incluindo os resultados das audiências públicas (PMSP, 2014). 

Tanto o PGIRS-SP (Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos) quanto o Plano de 

Metas, estabeleceram diretrizes endereçadas ao gerenciamento de resíduos sólidos na cidade. 

Porém, o Plano de Metas contém todas as metas a serem atingidas pela prefeitura em quatros 
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anos de governo considerando as necessidades e políticas públicas a serem trabalhadas. Já o 

PGIRS-SP trata especificamente sobre o gerenciamento de resíduos sólidos com metas a médio 

e longo prazo, sendo um documento mais completo e detalhado sobre esse assunto. Há ainda 

outras regulamentações municipais que complementam e auxiliam o PGIRS-SP, conforme 

indicado no Anexo 1. 

Conforme artigo 225 da Constituição Federal de 1988: “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).  

Dessa forma, o PGIRS-SP requer que a responsabilidade sobre o gerenciamento de resíduos 

sólidos na cidade seja compartilhada entre os órgãos públicos: Prefeitura, Autoridade 

Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) e Secretarias Municipais (do Verde e Meio Ambiente, 

do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, da Educação, da Coordenação das 

Subprefeituras, da Saúde, da Assistência e Desenvolvimento Social e da Habitação) e os 

chamados colaboradores privados (empresas e os munícipes) (PMSP, 2014). 

De acordo com o PGIRS-SP, a responsabilidade foi dividida da seguinte forma: a prefeitura é 

responsável por promover a divulgação dos dados dos resíduos sólidos para a população, 

assim como campanhas de conscientização para garantir a participação dos cidadãos na 

redução da geração dos resíduos e na correta destinação dos mesmos. Sendo também 

responsável por gerenciar as metas e acompanhar a evolução dos programas de educação 

ambiental junto à sociedade, medindo os resultados através dos indicadores. A AMLURB é 

responsável por administrar os contratos das empresas que realizam os serviços de limpeza 

pública, garantindo a inclusão social dos catadores e medindo os resultados de toda a cadeia, 

de forma a acompanhar a evolução dos índices de reciclagem e de disposição final adequadas. 

As empresas privadas são responsáveis por: contratar as cooperativas de catadores para a 

coleta e triagem de materiais recicláveis; redesenhar suas embalagens e produtos de forma a 

minimizar a geração de resíduos sólidos e garantir a logística reversa e destinação adequada 

dos rejeitos. Os munícipes são responsáveis por: conhecer a legislação; separar os resíduos 

sólidos corretamente; entregar os resíduos especiais e de construção civil nos ecopontos ou 

contratar os serviços de coleta quando o material superar a quantidade permitida; reduzir a 

geração de resíduos sólidos na origem, assim como reutilizar, reciclar e recuperar os resíduos e 

realizar o pagamento das taxas conforme as leis vigentes (PMSP, 2014). 
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Da mesma maneira que os órgãos públicos têm a sua responsabilidade e deveres frente à 

gestão dos resíduos sólidos, a PGIRS-SP determina que os colaboradores privados, que são as 

empresas e a sociedade civil, também desempenhem seu papel, se responsabilizando pela 

parte que lhe cabe (PMSP, 2014). É fundamental que a sociedade participe ativamente 

garantindo que os materiais sejam segregados na origem o que garantirá que os mesmos 

tenham o destino adequado. 

O PGIRS-SP estabeleceu e esclareceu o papel de cada agente na gestão dos resíduos sólidos, 

porém na prática não é possível notar essas ações, a coleta seletiva não é universal sendo 

restrita a alguns bairros de forma parcial, havendo ruas em que há edifícios cadastrados e 

outros não. Há poucas campanhas de conscientização ambiental, a população em geral não 

sabe separar e limpar os resíduos recicláveis. Há poucas iniciativas de logística reversa, sendo 

alguns materiais de difícil entrega por parte da população seja pela pouca quantidade de 

pontos de entrega ou por estarem em locais onde não há acesso por transporte público. 

Dentre as diretrizes e objetivos da PGIRS de São Paulo, a principal diretriz é obedecer à 

hierarquia na gestão de resíduos, conforme a PNRS, ou seja, evitar a geração dos resíduos, 

seguido da redução, reutilização e tratamentos como a reciclagem e compostagem (BRASIL, 

2010). Para isso ocorrer é necessário que a cidade invista nas coletas seletivas, para recicláveis, 

orgânicos e rejeitos. A última alternativa para os resíduos é o aterro sanitário.  

O PGIRS-SP segue os mesmos objetivos da PNRS, desde a preservação do meio ambiente e a 

proteção da saúde pública até a inclusão dos catadores no gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos. Porém, foram definidos objetivos específicos a serem alcançados dentro de 

um prazo estabelecido. Estes objetivos consideram a necessidade do desvio dos resíduos para 

a reciclagem e compostagem, prolongando a vida útil dos aterros sanitários e também a 

sustentabilidade econômica de todo o sistema (PMSP, 2014). 

Todos os grandes geradores, instituições, indústrias, edifícios de escritórios e estabelecimentos 

de comércios em geral, que produzem acima de 200 litros de lixo por dia e os condomínios 

mistos (residencial e comercial) que produzem acima de 1.000 litros por dia não tem direito a 

coleta fornecida pela prefeitura e por isso são obrigados a contratar coleta particular, 

conforme Lei Municipal nº 13.478 de 2002. Caso o grande gerador não faça o cadastro no site 

da prefeitura e não contrate a coleta particular, ele será multado, podendo ser suspenso da 

atividade se o problema persistir ou até ter sua licença de funcionamento cancelada. Estão 

cadastrados no sistema da AMLURB oito mil grandes geradores e 60 empresas particulares que 

prestam o serviço de coleta, tratamento e destino dos resíduos (PMSP, 2014). 
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A única taxa cobrada dos munícipes para a gestão dos RSU está inclusa no IPTU, o que não 

garante os recursos financeiros necessários para suprir o setor e também não contribui para 

incentivar o reúso, a separação na fonte e a reciclagem. Além disso, a participação na coleta 

seletiva é voluntária, ou seja, depende unicamente do engajamento ambiental de cada 

cidadão. Como não há consequências ou incentivos para os munícipes que não fazem a 

separação dos resíduos adequadamente, a adesão à coleta seletiva é baixa. 

Por outro lado, a carga tributária do brasileiro é considerada uma das mais altas. Em média o 

brasileiro paga 33,4% de impostos. Esse valor está entre os 34 países mais desenvolvidos no 

mundo (NAKAGAWA, 2016). Essa situação leva a concluir que não há problemas na 

arrecadação, porém algumas políticas públicas, como a gestão de resíduos sólidos, não 

recebem os investimentos necessários para criar a infraestrutura adequada para atender os 

PGIRS dos municípios.  

A falta de incentivos econômicos e infraestrutura adequada dificultam toda a cadeia da 

reciclagem. Os PEVs e ecopontos não são suficientes para atender toda a população, que por 

sua vez não pode alcançar esses locais a pé para descartar os resíduos separados. Os pontos de 

entrega de produtos que participam da logística reversa ainda são insuficientes. Como 

consequência, resíduos tóxicos, materiais recicláveis e orgânicos e demais tipos de resíduos 

são normalmente descartados junto com o lixo comum. 

 

3.5.2 Diagnóstico  

 

O município de São Paulo gera quantidades expressivas de resíduos sólidos por dia, são 

produzidos em média 18 mil toneladas de resíduos por uma população de 11.253.500 de 

habitantes, numa área de 1.523 km² (IBGE, 2010). Em um único dia, em 2012, a cidade gerou 

20.100 toneladas, destas 10.500 toneladas eram resíduos domiciliares; 4.300 toneladas eram 

RCD; 300 toneladas eram de feiras; três mil toneladas de saneamento; 620 toneladas de 

volumosos; 140 toneladas de podas de árvores; 1.140 toneladas eram de limpeza e 100 

toneladas de RSS. Os custos do gerenciamento de RSU do município são superiores a dois 

bilhões por ano. Em média cada paulistano gera 1,1 kg de resíduo por dia, porém esse número 

varia de 1,73 kg no bairro de Pinheiros a 0,63 na Cidade Tiradentes. Da coleta pública, o 

resíduo com maior volume é o domiciliar que apresenta na sua composição: 51% de matéria 

orgânica, 35% de materiais recicláveis e 14% de rejeitos (PMSP, 2014). Se os resíduos 
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orgânicos fossem separados para a compostagem e os recicláveis para a reciclagem somente 

14% dos resíduos produzidos nos domicílios teriam como destino os aterros sanitários. 

Para a realização da coleta domiciliar e de RSS são necessários 4.482 funcionários dedicados a 

coleta, 351 caminhões compactadores; 58 veículos especiais para a coleta dos RSSS de 20.254 

estabelecimentos cadastrados e por fim 54 carretas para transportar os resíduos das estações 

de transbordo até os aterros sanitários (CTL e Caieiras). São duas concessionárias que realizam 

a coleta, tratamento e destinação dos RSU no município (PMSP, 2014), conforme indicado na 

figura 3.04.  

 

 

A Ecourbis é responsável pela coleta do agrupamento Sudeste (subprefeituras: Aricanduva, 

Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, 

Guaianases, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, M’Boi Mirim, Parelheiros, Santo 

Amaro, São Mateus, São Miguel, Vila Mariana e Vila Prudente) que representam 4.487 mil 

habitantes e 2.081 mil domicílios. A empresa é responsável também pela operação do aterro 

sanitário público CTL (Central de Tratamento Leste) e a manutenção dos aterros sanitários 

desativados, o São João e o Santo Amaro e pela operação das estações de transbordo 

Vergueiro e Santo Amaro (PMSP, 2014). 

A Loga é responsável pela coleta do agrupamento Noroeste (subprefeituras: Butantã, Casa 

Verde, Freguesia do Ó, Jaçanã/Tremembé, Lapa, Mooca, Penha, Perus, Pinheiros, 

Pirituba/Jaraguá, Santana/Tucuruvi, Vila Maria/Vila Guilherme e Sé) que representam 

6.765.000 habitantes e 1.495 mil domicílios. A empresa realiza a manutenção dos aterros 

Ecourbis
Coleta domiciliar

Estação de 
transbordo
Vergueiro

Estação de 
transbordo

Santo Amaro

Aterro sanitário 
público CTL

Estação de 
transbordo

Ponte Pequena

Loga
Coleta domiciliar

Aterro sanitário 
privado Caieiras

Cooperativas de 
triagem de

materiais recicláveis

Resíduos 
misturados

Recicláveis 

1410 t/dia

2225 t/dia

4218 t/dia

Recicláveis 

Resíduos 
misturados

Resíduos 
misturados

Taxa de reciclagem: 6,56%

Figura 3.04 - Fluxograma das coletas domiciliares da cidade de São Paulo. Fonte: POLZER, 2015. 
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desativados Bandeirantes e Vila Albertina e opera através da estação de transbordo Ponte 

Pequena. Os resíduos coletados pela Loga têm como destino o aterro de Caieiras, que é 

particular e fica fora do município de São Paulo (PMSP, 2014). 

Além dos resíduos gerados pelos munícipes da cidade de São Paulo é necessário adicionar os 

resíduos sólidos gerados pelas pessoas que moram em outros municípios, mas que 

diariamente se deslocam para a São Paulo a trabalho, consumo, lazer, turismo e demais 

atividades. Os resíduos depositados nas lixeiras públicas e os de varrição são denominados de 

indivisíveis, conforme Lei nº 13.478 de 2002 (PMSP, 2014). 

Os resíduos indivisíveis somados ao de limpeza de vias e bueiros, limpeza de monumentos 

públicos, coleta, tratamento e destinação dos resíduos dos pontos de entrega voluntários e 

dos ecopontos são gerenciados pela Inova Gestão de Serviços Urbanos, responsável pelo 

agrupamento Noroeste e a Soluções e Meio Ambiente (Soma), responsável pelo agrupamento 

Sudeste. São cerca de 17 mil km de vias compostas por 51 mil logradouros, 21 túneis e 

passagens subterrâneas, 440 monumentos públicos, 883 feiras-livres, 450 mil bueiros e bocas 

de lobo, 73 ecopontos, 1.800 PEV’s (pontos de entrega voluntária) de resíduos recicláveis, 150 

mil lixeiras e 1.631 núcleos habitacionais de difícil acesso. Os resíduos dispersos pela cidade 

representam aproximadamente três mil toneladas por dia (PMSP, 2014). 

Em relação à coleta seletiva, hoje existem 22 cooperativas associadas à prefeitura e duas 

centrais mecanizadas que são responsáveis pelo recebimento e triagem dos materiais 

recicláveis. Eram coletadas em média 200 toneladas por dia de materiais recicláveis em 2013, 

correspondendo a menos de 2% do total de resíduos coletado. Em 2016, o índice de 

reciclagem subiu para 6,5%. As cooperativas recebem os resíduos da coleta seletiva realizada 

porta a porta e também dos PEV’s e contêineres espalhados pela cidade (PMSP, 2016a). Além 

das cooperativas há também 48 entidades cadastradas, com 270 cooperados, para receberem 

o excedente das cooperativas conveniadas e a Cooperativa de Produção, Recuperação, 

Reutilização, Reciclagem e Comercialização de Resíduos Sólidos Eletroeletrônicos (Coopermiti), 

que opera somente com resíduos eletroeletrônicos, recebendo doações e fazendo a coleta de 

resíduos através de agendamento. Segundo a PGIRS-SP, o sucesso do plano depende da 

participação de todos, principalmente em relação à coleta seletiva (PMSP, 2014). 

Considerando que cerca de 35% do material presente nos resíduos domésticos de um 

paulistano típico são recicláveis, isso representa cerca de 3.900 toneladas diárias de recicláveis 

produzidas na cidade, valor acima do estimado pela PMSP (2014). A produção de recicláveis 

varia de acordo com a renda, ou seja, em bairros de classe média a alta a produção será maior 
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que em bairros de classe baixa. Para garantir que todos os recicláveis produzidos sejam 

destinados para a reciclagem a rede de cooperativas deve ter capacidade suficiente para 

absorver essa demanda. 

Com esse objetivo, a capacidade das cooperativas poderia ser aumentada considerando a 

inserção de equipamentos que realizam a separação mecânica dos materiais, aumentado a 

produção e a eficiência. Considerando a implantação de uma cooperativa por subprefeitura, 

conforme sugerido no PGIRS-SP (PMSP, 2014), cada cooperativa precisaria possuir uma 

capacidade de triar e armazenar em média entre 75 a 150 toneladas diárias de materiais 

recicláveis, dependendo da quantidade de habitantes e das características dos resíduos locais.  

Em relação à fração orgânica, em média são geradas 5.700 toneladas por dia (PMSP, 2016b; 

IBGE, 2010). Desviar esse material dos aterros através da biodigestão anaeróbica e 

compostagem significa evitar o aterramento de mais da metade dos RSU gerados no 

município. Essa medida não só dobraria a vida útil dos aterros como também reduziria a 

produção de GEE, além de outros benefícios ambientais, sociais e econômicos. 

A cidade de São Paulo possui um aterro sanitário público, CTL, que recebe os resíduos sólidos 

do agrupamento Sudeste coletados pela Ecourbis, dois aterros privados, o aterro sanitário de 

Caieiras que recebe os resíduos sólidos do agrupamento Noroeste coletados pela Loga e o 

aterro sanitário de Pedreira que recebe os resíduos indivisíveis. Os RCD são enviados para três 

aterros sanitários privados de inertes: Riúma no bairro de Pirituba, Grajaú e Itaquareia em 

Itaquaquecetuba. Além disso, a cidade possui também cinco unidades de tratamento privadas 

de RSSS, responsáveis pela descontaminação de resíduos perigosos, sendo: resíduos biológicos 

ou infectantes do grupo A e E são destinados para a Unidade de Tratamento de resíduos (UTR); 

resíduos de medicamento do grupo B são encaminhados para a Silcon Ambiental ou para a 

Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana; animais mortos são encaminhados para a DELC 

Ambiental; e resíduos perigosos do grupo B, classe I, são encaminhados para o incinerador da 

Essencis em Taboão da Serra. Além disso, há uma unidade de reciclagem de asfalto e cinco 

áreas particulares de transbordo de RCD: Base Ambiental Recicladora, Maxxipappel Aparas e 

Sucatas, Porto de Areia Sete Praias, Maria Patrícia Adinolfi e Pepec Ambiental (PMSP, 2014). 
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3.5.3 Prognóstico  

 

O objetivo da prefeitura de São Paulo era atingir o índice de 10% de reciclagem até o final de 

2016. A expansão poderia ter sido alcançada com a construção dos 40 ecopontos restantes, 16 

ecopraças (praças com caçambas para recebimento de material de construção de demolição) e 

mais quatro pátios de compostagem, porém não foi possível completar essas metas antes do 

prazo (PMSP, 2016a). 

A tabela 3.06 resume a situação das metas estabelecidas pela prefeitura de São Paulo no Plano 

de Metas (PMSP, 2016), aprovado para a gestão de 2013 a 2016, em relação à gestão de 

resíduos sólidos.   

Tabela 3.06 – Situação das metas da prefeitura de SP para a gestão de RSU 

Meta Descrição % Observações 

89 
Ampliar a coleta seletiva municipal para os 
21 distritos que ainda não são atendidos 

100% 
Verifica-se que na prática que nem 
todos os logradouros possuem coleta 
seletiva porta-a-porta ou PEV próximo 

90 

Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, 
garantir a fonte de financiamento e construir 
quatro novas centrais de triagem 
automatizadas 

66,90% 
Duas centrais estão em operação e as 
outras duas em fase de projeto 

91 Implantar 84 novos ecopontos 46,70% Foram inaugurados 36 novos ecopontos 

92 

Promover a compostagem dos resíduos 
sólidos orgânicos provenientes das 900 
Feiras Livres Municipais e dos serviços de 
poda da cidade 

22,30% 

Há apenas um único pátio tratando os 
resíduos orgânicos de 26 feiras; quatro 
locais foram definidos para a 
implantação de novos pátios de 
compostagem e outros nove estão em 
estudo 

Tabela 3.06 - Situação das metas relacionadas à RSU do plano de metas de SP. Fonte: PMSP, 2016. 

 

Embora a prefeitura tenha indicado que a meta 89, de ampliar o atendimento da coleta 

seletiva foi 100% atendida, há muitos locais que não tem coleta seletiva porta a porta ou PEV 

próximo para entregar os recicláveis. Já a meta 90 foi parcialmente atendida, o objetivo era 

construir quatro centrais mecanizadas de triagem de material reciclável e foram construídas 

somente duas, as outras duas encontram-se em fase de projeto. A meta 91, também não foi 

concluída, dos 84 novos ecopontos a serem construídos, apenas 36 foram entregues.  A meta 

mais atrasada e desafiadora é a 92, de coletar e tratar os resíduos das 900 feiras e podas das 

áreas verdes. O primeiro pátio de compostagem, localizado na Lapa, teve início em setembro 

de 2015. Trata-se ainda de um projeto piloto que recebe em média 35 toneladas semanais de 

26 feiras. Por enquanto somente esta unidade está operando, mas a prefeitura já definiu mais 

quatro locais e outros nove estão sendo analisados (PMSP, 2016). 



 

4. DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA O 

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RSU NAS 

CIDADES BRASILEIRAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de cima para baixo, da esquerda para a direita: 

Foto aérea do centro de São Paulo. Fonte: POLZER, 2015. 

Foto da central de compostagem na Lapa, São Paulo. Fonte: POLZER, 2016 

Foto da central mecanizada de triagem de recicláveis na Ponte Pequena, São Paulo. Fonte: POLZER, 2016 

Foto de um fardo de latinhas da Cooperativa da Ponte Pequena. Fonte: POLZER, 2016 

Foto de horta urbana em escola a partir de adubo orgânico, São Paulo. Fonte: POLZER, 2016 
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DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA O GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RSU 

NAS CIDADES BRASILEIRAS 

Este capítulo analisa os principais desafios e perspectivas no gerenciamento de resíduos 

sólidos nas cidades brasileiras e nos estudos de caso desenvolvidos na Europa, sobretudo na 

Suécia. Primeiramente, busca-se compreender como os países europeus atingiram bons 

resultados nos índices de reciclagem, compostagem e valorização energética. Em seguida são 

apresentadas as principais barreiras para a implantação dos PGIRS nas cidades brasileiras. Na 

última seção é discutida a importância da sobreposição das políticas públicas para a resolução 

de problemas em comum, utilizando como parâmetro o conceito sueco de cidades 

sustentáveis, a SymbioCity. 

 

4.1 LIÇÕES APRENDIDAS SOBRE O GERENCIAMENTO DE RSU NA EUROPA 

Nesta seção são apresentadas as principais diretrizes adotadas na Europa, que podem servir de 

referência para os gestores brasileiros no desenvolvimento e implantação dos PGIRS. O 

manejo de RSU na Europa tem como princípio a utilização de três ferramentas principais: 

legislação, instrumentos econômicos e infraestrutura. Através da legislação, o poder público 

determina as regras e metas para atender as exigências da WFD, seguindo a hierarquia na 

gestão dos resíduos, ou seja, prevenção, reúso, reciclagem, valorização energética e por fim a 

disposição final em aterros sanitários (EC, 2008). Já os instrumentos econômicos ajudam a 

estimular os geradores a evitarem a produção de resíduos e a destinarem para o reúso e 

reciclagem os resíduos gerados. Finalmente, para garantir que os cidadãos façam a separação 

correta dos resíduos e entreguem os mesmos nos locais apropriados, os municípios criaram 

locais de armazenamento temporário, como PEVs e estações de reciclagem, para que os 

cidadãos convenientemente possam descartar seus resíduos e as empresas de coleta possam 

coletar periodicamente. Além disso, os países europeus investiram também nos equipamentos 

empregados no tratamento dos resíduos coletados, como biodigestores, usinas de 

compostagem acelerada e indústrias de reciclagem, fechando o ciclo. 

 

 

 

 

4 
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4.1.1 Legislação e instrumentos econômicos 

As proibições de envio de material orgânico ou reciclável para os aterros sanitários, conforme 

a Landfill Directive (EC, 1999), impulsionaram os índices de recuperação dos resíduos, fazendo 

com que somente materiais inertes fossem depositados nestes locais.  Alguns países, como a 

Alemanha, desenvolveram mecanismos, ainda na década de 1990, anteriores à lei, para 

dificultar o envio de resíduos para os aterros (FISCHER, 2013). Além disso, as altas taxas de 

aterramento fazem com que seja mais econômico enviar o material para a reciclagem, 

compostagem e incineração do que para os aterros sanitários.  

O aterro sanitário passou a ser a última opção de envio de resíduos na Europa e isso se deve a 

um conjunto de fatores como: as regulamentações proibindo o envio de materiais orgânicos e 

recicláveis desde 1999 (EC, 1999); a falta de espaço para a construção de novos aterros 

sanitários; o aumento da consciência e participação da sociedade e do setor privado na correta 

separação dos resíduos na fonte; a logística reversa através do EPR; a aplicação de multas e 

taxas para os geradores e outros.  

O aterro sanitário é também a opção ambientalmente menos correta segundo vários estudos 

de ACV (CLEARY, 2009) e o seu longo ciclo de vida faz também com que seja a opção mais 

onerosa (ERIKSSON et al., 2005).  

A valorização energética dos resíduos através dos WtEs passa a assumir o papel dos aterros 

sanitários recebendo os rejeitos e resíduos misturados gerados. Embora a prioridade seja 

desviar os resíduos para a reciclagem, o que é considerado rejeito é encaminhado para os 

incineradores, gerando aquecimento e energia. Em geral, estas instalações são bem aceitas 

pela sociedade europeia, que as considera como tecnologias limpas (WONG, 2014).  

A Packagind Directive (EC, 1994) estabelece as metas de reciclagem para cada tipo de material 

e também institui o EPR. Em resposta a criação da lei, foi criada a Pro Europe, que é uma 

organização que abriga atualmente 33 sistemas de EPR, sendo que o primeiro sistema EPR 

implantado foi na Alemanha em 1995 (Duales System Deutschland). A Pro Europe é 

responsável pelo selo Green Dot, sistema de logística reversa de materiais recicláveis e 

embalagens não recicláveis. Através do selo, os produtos possuem uma taxa de reciclagem 

embutida no valor final do produto e alguns deles podem ser devolvidos no sistema de deposit 

refund, onde o cidadão ao entregar sua embalagem pós-uso recebe um valor de volta (PRO 

EUROPE, 2016). 
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Tabela 4.01 – Comparação dos instrumentos econômicos  

Efeitos 

Instrumentos propostos 

Taxa 
unitária 

IPTU 
verde 

ICMS 
Ecológico 

Depósito 
-retorno 

Tarifa por 
embalagem 

Redução 
do IPI 

Incentivo 
fiscal à 

compostagem 

Bolsa de 
resíduos 

Incentivo à redução na 
fonte e triagem pela 
população 

+++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ ++ 

Custo de implementação 
da política em 
particulares (população, 
indústria, proprietários 
rurais, etc.) 

+++ + + +++ +++ + +++ + 

Facilidade de 
implementação em 
particulares 

+ ++ ++ + ++ ++ + ++ 

Vantagens ambientais ++ +++ ++ +++ ++ +++ +++ +++ 

Legenda: + baixo; ++ médio; +++ alto 
       

Tabela 4.01 – Análise comparativa e critério de escolha para os diferentes instrumentos econômicos. 
Fonte: IPEA, 2012a, p.37. 

 

Segundo diagnóstico dos instrumentos econômicos e sistemas de informação para gestão de 

resíduos sólidos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012a), alguns dos 

instrumentos indicados na tabela 4.01 poderiam impulsionar as políticas de redução e triagem 

de resíduos na fonte.  Em geral, os instrumentos podem gerar baixos, médios e altos impactos 

na redução da geração de resíduos e no correto envio destes para o reúso e a reciclagem. Os 

gestores podem optar por uma combinação de diferentes instrumentos econômicos como:  

• Taxa unitária: valor cobrado sobre o volume de resíduo gerado. Essa taxa tem como 

objetivo financiar a gestão de resíduos no município, desde a coleta, pré-tratamentos 

(reúso, reciclagem, compostagem, biodigestão anaeróbica), valorização energética até a 

disposição final. Algumas cidades europeias possuem a taxa conhecida como Pay-as-you-

throw, que é baseada no peso do rejeito, material que é destinado para os incineradores 

ou aterros sanitários (EEA, 2013). O objetivo é estimular o cidadão a reduzir a produção de 

rejeitos e a separar melhor os resíduos para a reciclagem e compostagem; 

• IPTU Verde: tem como meta reduzir os resíduos na fonte e aumentar os índices de 

reciclagem pela população. Já existe regulamentação para esse instrumento no artigo 80 

do Decreto n. 7.404/2010. Na Europa, muitas cidades estão aplicando reduções nas taxas 

municipais para estimular os cidadãos a adotarem técnicas construtivas menos 

impactantes, telhados verdes, instalações de água de reúso, sistemas de geração de 
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energia renovável e áreas para triagem e armazenamento de resíduos para a coleta 

seletiva. Um exemplo é a cidade de Estocolmo (HAMMARBY SJÖSTAD, 2016). 

• ICMS Ecológico: trata-se de um instrumento de incentivo a conservação ambiental e que 

pode contribuir, junto com outros instrumentos econômicos, com a melhoria na 

conservação da biodiversidade do estado (LOUREIRO, 2002). Além disso, os estados 

podem atrelar esse incentivo fiscal com base nas metas estaduais; 

• Depósito-retorno: bastante difundido na Europa esse sistema visa incentivar o munícipe a 

trazer suas embalagens em pontos específicos recebendo um valor por elas (PRO EUROPE, 

2016; DANSK RETURSYSTEM, 2016). O artigo 80 do Decreto n. 7.404/2010 regulamenta 

esse sistema como sendo “pagamento por serviços ambientais”; 

• Tarifa aplicada por embalagem: as embalagens e materiais possuem um valor embutido 

que garante o financiamento dos sistemas de logística reversa. Na Europa, cada material 

possui uma associação que é responsável por coletar e tratar as embalagens e materiais 

pós-consumo. Cada produtor paga uma taxa referente ao volume de embalagens que 

colocou no mercado. Trata-se de uma entidade independente vista como um 

intermediário entre o setor produtivo e o setor de manejo de RSU (PRO EUROPE, 2016). 

No Brasil, essa instituição poderia destinar os resíduos coletados para as cooperativas, que 

por sua vez receberiam parte da taxa de reciclagem de cada produto; 

• Redução do IPI: reduzir o imposto para os produtos que utilizam material reciclado poderá 

criar um mercado mais competitivo para os mesmos; 

• Incentivo fiscal à compostagem: promover o tratamento dos resíduos orgânicos através da 

compostagem e da biodigestão por meio de incentivos fiscais para os produtores de adubo 

e o biogás e também para as propriedades que utilizam o adubo orgânico. Na Suíça, por 

exemplo, há um forte incentivo do governo para a realização da compostagem, que pode 

ser realizada localmente ou em larga escala nas usinas de compostagem e biodigestão 

anaeróbica (FUCHS et al., 2008), e 

• Bolsa de resíduos: a criação de uma bolsa de resíduos para as indústrias irá garantir que os 

subprodutos de uma linha de produção seja utilizada em outro setor, fechando o ciclo 

econômico. 
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Os países europeus buscam utilizar os instrumentos econômicos não só como formas de 

financiar a gestão dos resíduos, mas também balizar o comportamento dos municípios e do 

setor privado para que as metas estabelecidas sejam alcançadas (IPEA, 2012a).  

Além das taxas, há também as multas que são aplicadas para os que não separam os resíduos 

na fonte. Na Bélgica a multa chega a EUR 625, uma das mais altas da Europa (GENTIL, 2013). 

Portanto, os países europeus que fazem uso de regulamentações promovendo a redução na 

produção de resíduos na fonte, reúso e os pré-tratamentos dos resíduos gerados em conjunto 

com os instrumentos econômicos possuem altos índices de reciclagem e valorização 

energética.  

O desafio atual dos países europeus estudados é reduzir a produção de resíduos na origem e 

eliminar as toxidades presentes nos materiais, conforme determina o artigo 29 da WFD (EC, 

2008). Passando de uma sociedade de reciclagem para uma sociedade “zero waste” (ZERO 

WASTE EUROPE, 2016).  

 

4.1.2 Tratamento e destino dos RSU – Tecnologias disponíveis 

Atualmente, encontram-se disponíveis sistemas que auxiliam na redução do volume dos 

rejeitos e resíduos misturados desviando-os dos aterros sanitários, assim como, equipamentos 

específicos para tratar os resíduos biodegradáveis e os recicláveis. O objetivo é indicar algumas 

das soluções implantadas nas cidades europeias e trazer a discussão para as cidades 

brasileiras, reunindo várias alternativas e considerando os aspectos sociais, econômicos e 

ambientais de cada localidade. 

Para cada tipo de material há tratamentos específicos e o conjunto de tratamentos irá compor 

parte do sistema de gerenciamento de RSU. Para que os materiais possam receber o 

tratamento adequado, estes precisam ser coletados de forma separada. O gerenciamento 

integrado de RSU irá prever, dentre outras coisas, as coletas necessárias por tipo de material, 

os pré-tratamentos e a disposição final.  

Recomenda-se que os gestores municipais priorizem sistemas que promovam a redução dos 

resíduos na fonte, reúso e reciclagem. Os pré-tratamentos como reciclagem, compostagem, 

biodigestão anaeróbica e recuperação energética são algumas das alternativas propostas para 

que os resíduos não tenham como destino os aterros sanitários. 
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Como a coleta de resíduos é considerada a parte mais onerosa do gerenciamento de resíduos 

sólidos europeu, muitos países optaram por otimizar as coletas, colocando containers ou 

estações de reciclagem em pontos específicos onde os moradores possam entregar seus 

resíduos. Alguns materiais chegam a ser coletados apenas uma vez ao mês. Para isso, foi 

necessário criar uma infraestrutura de armazenamento e otimizar o trajeto dos caminhões 

coletores (AVFALL SVERIGE, 2016; LARSEN; SKOVGAARD, 2012). 

O munícipe é responsável por separar os resíduos recicláveis em diversas categorias. Isso faz 

com que muitos dos materiais possam ser entregues diretamente para a indústria, eliminando 

uma segunda triagem. Em muitas cidades, se o cidadão não separar seus resíduos 

corretamente poderá ser multado ou ter os serviços de coleta suspendidos (BORAS ENERGI 

OCH MILJÖ, 2014). 

Além disso, o acondicionamento dos resíduos em containers apropriados ou estações de 

reciclagem, ao invés de sacos de lixo na calçada, evita a atração de vetores e protege o meio 

ambiente. Para os resíduos especiais e tóxicos os cidadãos europeus precisam se informar 

sobre o local de descarte mais próximo da sua residência. 

 

4.1.2.1  Resíduos misturados e rejeitos 

Os resíduos misturados são aqueles que não foram separados na fonte e possuem diversas 

origens como por exemplo: os coletores públicos distribuídos nas cidades; resíduos misturados 

produzidos em instituições e comércios; resíduos provenientes de varrição de ruas e calçadas; 

resíduos domiciliares misturados e outros.  O desafio é reduzir essa fração separando na 

origem os resíduos orgânicos e recicláveis dos rejeitos. Dessa forma somente o rejeito seria 

enviado aos incineradores (WtE) e aterros sanitários. 

Para os resíduos misturados e rejeitos há dois tratamentos principais que são a incineração 

(WtE) ou o envio deste material para os aterros sanitários (figura 4.01). Os incineradores do 

tipo waste-to-energy reduzem o volume dos resíduos e produzem energia elétrica ou 

aquecimento (SYSAV, 2013a). Já a matéria orgânica, presente nos resíduos misturados, poderá 

contribuir com o aquecimento global produzindo GEE, caso tenha como destino os aterros 

sanitários (FUNK et al., 2013). Na Europa, os resíduos misturados estão sendo desviados para a 

incineração, justamente para diminuir o impacto ambiental causados pelos GEE (EC, 2013). 
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Figura 4.01 – Fluxo dos resíduos misturados e rejeitos. Fonte: POLZER, 2015. 

 

Os resíduos misturados podem também ser encaminhados para as usinas MBT, cujos 

equipamentos conseguem separar ainda os metais, resíduos orgânicos, rejeitos e parte dos 

plásticos presentes nos resíduos misturados. No final da separação, os recicláveis são 

encaminhados para a reciclagem, os rejeitos para incineração ou aterro sanitário e os resíduos 

biodegradáveis para tratamento biológico (compostagem ou biodigestão anaeróbica) 

(ETC/SCP, 2014). 

Nos modernos aterros europeus não há mais aterramento de material orgânico, recicláveis e 

combustíveis (EC, 1999). Conforme já mencionado, os aterros sanitários têm se tornado 

depósitos intermediários para resíduos perigosos tratados, inertes ou para aqueles em que 

não há ainda opção viável para o seu reúso ou reciclagem.  

Em relação aos aterros sanitários encerrados alguns países estão desenvolvendo uma nova 

tecnologia chamada landfill mining, que tem como objetivo escavar os aterros antigos 

recuperando os materiais enterrados. Parte do material pode ser reciclada e a outra parte 

pode ser incinerada gerando energia (LEYSEN; PREILLON, 2014).  

 

4.1.2.2 Resíduos biodegradáveis 

Os resíduos biodegradáveis têm diversas origens como: restos de alimentos das cozinhas 

domiciliares e industriais, cantinas de escolas, restaurantes, feiras livres, hortifrutigranjeiros, 

supermercados e outros, assim como também, podas de árvore e jardins, resíduos da indústria 

madeireira e outras fontes. Se este material for devidamente separado na origem pode ser 

encaminhado para os tratamentos biológicos como a compostagem e a biodigestão 

anaeróbica (figura 4.02).  
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Figura 4.02 – Fluxo dos resíduos biodegradáveis. Fonte: POLZER, 2015. 

 

Há diversas formas de realizar a compostagem, podendo ser a forma tradicional ou acelerada. 

Na maneira tradicional a degradação do composto é natural, ou seja, não há equipamentos ou 

substâncias que acelerem o processo. Neste caso o composto pode demorar entre dois meses 

a um ano para ficar pronto, dependendo da quantidade e das condições de aeração do 

material. A compostagem natural é indicada para pequenas quantidades, produzidas em sítios, 

vilas, residências, etc. (NETO, 1987). Para grandes quantidades o recomendado é utilizar o 

processo acelerado, o que permite implantar as instalações próximas aos centros urbanos, 

ocupando menos área.  

Na Suécia, são destinados em média 550 mil toneladas de material orgânico para as usinas de 

compostagem e 700 mil toneladas para as usinas de biodigestão anaeróbica. Isso representa 

15% do total de RSU coletado e tratado (AVFALL SVERIGE, 2016). A meta é destinar para estes 

locais 50% dos resíduos orgânicos produzidos (NATURVÅSDSVERKET, 2012).  

Os municípios podem também estimular a compostagem caseira, que consiste basicamente 

em dois métodos: na composteira de jardim e no minhocário. A composteira é mais indicada 

para residências unifamiliares, que possuem áreas verdes e que possam utilizar a poda de 

jardim como parte do processo. O minhocário é indicado para apartamentos, pois ocupa 

pouco espaço e pode ser instalado em local úmido e sem iluminação. 

A implantação das diversas técnicas de compostagem irá garantir que o material não seja 

enviado aos aterros sanitários emitindo GEE. Os gestores municipais podem avaliar as técnicas 

que se adaptam melhor as características do local, combinando entre si diferentes métodos de 

tratamento de material orgânico. 
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4.1.2.3 Resíduos recicláveis 

Para os resíduos recicláveis como papel, papelão, metal, vidros e plásticos, o tratamento mais 

adequado é a reciclagem. Estudos de ACV comparando a reciclagem em relação à incineração 

e aterramento indicaram que a reciclagem possui um impacto ambiental menor, pois evita a 

extração de recursos naturais dentre outros benefícios (MERRILD et al., 2012). 

A reciclagem possui algumas limitações dependendo do tipo de material a ser reciclado. Em 

alguns casos, o material reciclado apresenta qualidade inferior em relação ao material virgem. 

Por isso, diversos estudos estão em andamento de forma a melhorar a qualidade do material 

reciclado, permitindo seu retorno ao ciclo econômico.  

O conceito cradle-to-cradle é um desses estudos em desenvolvimento, cujo objetivo é 

promover a chamada upcycling, ou seja, um sistema de reciclagem que torne o produto 

reciclado igual ou superior ao produto de origem (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002).  

Cada material possui vantagens e desvantagens no processo de reciclagem, por isso melhorar 

as técnicas de reciclagem é prioridade não só para o meio ambiente como também para a 

sociedade e para os produtores. Os benefícios em buscar novas técnicas no tratamento dos 

materiais recicláveis estão relacionados basicamente aos aspectos econômicos, ambientais e 

sociais que envolvem o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos. As técnicas mais 

recentes têm como objetivos: poupar os recursos naturais (matéria prima, água e energia); 

promover um novo ciclo econômico para o material reciclado, gerando emprego e renda; 

desenvolver novos materiais que sejam mais resistentes, duráveis e que possam ser facilmente 

recicláveis e reutilizáveis e outros aspectos. 

Há também os benefícios indiretos proporcionados pela inserção do material reciclado no 

mercado, como a diminuição do transporte da área de extração de matéria prima até as 

indústrias, a otimização no aproveitamento dos materiais durante o processo de fabricação, a 

promoção dos programas de logística reversa e a ampliação das centrais de triagem de 

materiais recicláveis e pontos de entrega voluntária, gerando novos empregos e renda. 

Alguns materiais, como por exemplo, o papel e o papelão, possuem limitações técnicas, 

podendo ser reciclados entre cinco e sete vezes (KINSELLA, 2012), pois vão perdendo as suas 

características e propriedades ao longo do seu ciclo de vida. No estágio final, o material pode 

ser ainda utilizado como combustível no processo de incineração (WtE) gerando energia.  
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Já o vidro e o metal podem ser reciclados infinitas vezes, pois não perdem suas características 

iniciais. Em relação aos metais, por serem materiais de alto valor econômico, possuem os 

maiores índices de reciclagem. Além disso, as atividades de extração do minério e o consumo 

de energia e água durante a fabricação são outros fatores que impulsionam a sua reciclagem, 

representando uma significativa economia e redução no impacto ambiental. Os metais que 

estiverem presentes nos resíduos misturados podem ser ainda recuperados nas usinas MBT. Já 

na incineração, partes dos metais são separadas antes da queima por eletromagnetismo e 

depois da queima, na extração do metal presente na escória.  

Os países que lideram os índices de reciclagem na ordem são: Alemanha, Áustria, Holanda, 

Bélgica, Suíça, Suécia, Dinamarca e Noruega. Sendo que a Alemanha destina 64% dos resíduos 

para a reciclagem e tratamentos biológicos (EUROSTAT, 2016). 

A Alemanha tem como fatores de sucesso: a proibição dos resíduos não tratados ou não 

separados para o aterro sanitário; as coletas separadas por tipo de material e a forte presença 

dos sistemas de EPR desde 1991. Os resíduos não separados são encaminhados para as MBT e 

somente os rejeitos desse processo é que de fato são destinados aos WtEs, menos de 1% do 

rejeito é destinado aos aterros sanitários (FISCHER, 2013).  

A Áustria, assim como a Alemanha também possui altos índices de reciclagem, sendo que 33% 

dos resíduos orgânicos produzidos são destinados para a compostagem e biodigestão 

anaeróbica. O país possui coleta separada para material orgânico desde 1992, o que alavancou 

o índice de reciclagem (ETC/SCP, 2009). Além disso, a Áustria vem investindo na ampliação dos 

sistemas de reciclagem e biodigestão anaeróbica, e se continuar no mesmo ritmo poderá 

atingir um índice de 70% de reciclagem em 2020 (HERCZEG, 2013). 

 

4.1.1.4 Comparações entre os tratamentos no gerenciamento de RSU 

A tabela 4.02 compara os diversos tratamentos e fases de operação utilizados no 

gerenciamento de RSU em relação aos principais impactos ao meio ambiente. O mais 

prejudicial é o aterro sanitário, conforme demonstrado também na comparação entre os 

cenários de análise do ciclo de vida (capítulo 01). Portanto, é recomendado que os materiais 

recebam primeiramente os pré-tratamentos como o reúso e a reciclagem antes de serem 

encaminhados para o destino final.   

 



197 
 

Tabela 4.02 – Impactos ambientais de cada atividade na gestão dos RSU 

Atividade Ruído Odor Poeira 
Flora/ 
fauna 

Solo Água Ar Clima 

Central de triagem de recicláveis X X X X X   XX XX - 

Compostagem XX XXX XX V X V XX XXX X 

MBT XX XXX XX - - XX XX X 

Biodigestão anaeróbica XX XX X X V X V XX XX X 

Gaseificação / pirólise XX XX XX - - - XX X 

Incineração com triagem XX XX XXX XX XX XX XXX X 

Incineração XX XX XXX XXX XXX XXX XXX X 

Aterro sanitário XXX XXX XX XXX V XXX XXX XXX XXXX 

Estação de transbordo XX XXX X - XX XX X V 

            Categoria Significado 
V Benefício direto ou indireto 
- Sem efeito 
X Pouco significante 

XX Impacto potencialmente significativo em alguns casos, mas ainda controlável 
 

XXX Impacto pode ser controlado se for utilizada a melhor tecnologia disponível 
XXXX Altamente impactante 

 

Tabela 4.02 – Resumo dos impactos ambientais mais relevantes. Fonte: DEFRA, 2004, p. 38. 

 

Todos os tipos de tratamentos de resíduos impactam o meio ambiente de alguma forma. Por 

isso, é necessário considerar no gerenciamento de resíduos sistemas que impactem o mínimo 

possível e que sejam também economicamente viáveis. Recomenda-se estabelecer as técnicas 

que seguem a hierarquia na gestão de resíduos, procurando primeiro evitar a produção dos 

resíduos na origem e depois implantar sistemas que tem como objetivo o reúso e a reciclagem. 

Otimizar o transporte entre as fases de coleta, tratamento e destino final também é um 

aspecto que precisa ser considerado no gerenciamento integrado, pois representa uma 

redução significativa nas emissões de poluentes, assim como na produção de odor e ruído. Por 

isso, diminuir a frequência das coletas aumentando a capacidade dos estoques no local de 

geração é um dos pontos mais importantes a serem considerados no desenvolvimento do 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

 

4.2 GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RSU NAS CIDADES BRASILEIRAS 

Embora o país enfrente um período de recessão a partir de 2014, é importante reforçar que 

entre os anos de 2000 e 2013, o Brasil atravessou um período economicamente favorável, com 

forte crescimento no PIB e baixo índice de desemprego (IBGE, 2016b). Ainda que serviços 
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básicos como educação, saneamento, saúde e moradia continuem deficitários para a 

população de baixa renda, a evolução econômica do país permitiu um aumento da qualidade 

de vida geral dos cidadãos. 

Parte do crescimento econômico do país é atribuída ao aumento do consumo promovido pelo 

governo através de expansão de políticas de transferência de renda, investimentos públicos e 

redução dos juros, aumentando o acesso ao crédito. Para uma população carente de bens de 

primeira necessidade a ampliação do consumo gera um reflexo imediato de aumento da 

produção dos resíduos sólidos. 

Observa-se também que o aumento do consumo vem acompanhado pelo incremento na 

coleta regular de resíduos e nos baixos índices de coleta seletiva e tratamento (IBGE, 2016). A 

disposição em aterros, que seriam somente para receber os rejeitos, cria um problema ainda 

maior, a falta de locais adequados para novos aterros sanitários, principalmente próximos as 

áreas metropolitanas (SÃO PAULO (Estado), 2014). 

O crescimento da renda altera não só o volume de resíduos produzidos, mas também a sua 

composição. Em geral, camadas mais necessitadas da sociedade geram maior quantidade de 

resíduos orgânicos enquanto populações de alta renda tendem a consumir mais produtos 

industrializados, produzindo maior quantidade de embalagens. Além disso, o desperdício 

passa a ser maior, resultado da maior abundância de produtos. Atualmente, este perfil de 

consumo e descarte, antes exclusivo de famílias mais abastadas, passa a ser notado também 

em classes menos favorecidas da sociedade. 

Com base nos diagnósticos e estudos de casos pesquisados no Brasil e na Europa, são 

discutidos os principais obstáculos para a implantação de um gerenciamento integrado de RSU 

nas cidades brasileiras. Assim como, são apresentados os pontos positivos de uma gestão 

integrada com outras políticas públicas, visando instrumentos que promovam a redução na 

geração de resíduos e os pré-tratamentos como a reciclagem, compostagem, biodigestão 

anaeróbica e a geração de energia.  

 

4.2.1 Principais barreiras para a implantação de um PGIRS 

O fluxograma da figura 4.03 indica o roteiro das principais fases de implantação de um plano 

de gerenciamento integrado de resíduos sólidos para municípios incorporando também os 

projetos específicos dos grandes geradores. A sugestão para o desenvolvimento do plano é 
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que se inicie com um diagnóstico do local, entendendo as necessidades e as características dos 

resíduos e depois siga para a implantação das primeiras instalações e coletas separadas dos 

resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos. Depois da implantação da infraestrutura e das três 

coletas, recicláveis, orgânicos e rejeitos é possível iniciar as campanhas de conscientização 

ambiental em diversos níveis. As fases seguintes compreendem a geração de energia (WtE) 

através dos rejeitos e o incentivo as indústrias de reciclagem junto com os esquemas de 

logística reversa para promover a reciclagem e gerar uma economia circular através da 

reinserção dos materiais no mercado. 

 

Figura 4.03 - Fluxograma das fases de implantação de plano de gerenciamento de RSU para um 
município. Fonte: POLZER, 2015. 

 

As fases da implantação de um plano de gerenciamento integrado necessitarão se atentar as 

condições locais onde o plano será executado. Portanto, a primeira ação envolve o 

desenvolvimento de um diagnóstico que compreenderá principalmente informações 

socioeconômicas da população, dados geográficos, disponibilidade de tecnologia, legislação 

vigente e a análise da composição gravimétrica atual dos resíduos sólidos naquele local. Com 

base nestes dados será elaborado um plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos 

que irá articular com as demais políticas públicas, envolvendo o governo, a iniciativa privada e 

a sociedade civil. O plano indicará as metas e objetivos a serem atingidos a curto, médio e 

longo prazo. 

Durante o desenvolvimento do plano, a população poderá participar através das audiências 

públicas onde terá oportunidade de discutir e opinar sobre os projetos que serão implantados. 

A participação popular é um dos aspectos chave no desenvolvimento e implantação de um 

plano de gerenciamento integrado de RSU.  

Embora o PGIRS seja um instrumento indispensável para garantir o manejo ambientalmente 

correto dos RSU, apenas 41% dos municípios brasileiros elaboraram seus planos (SINIR, 
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2016a). Além disso, os consórcios públicos existentes foram criados pensando-se somente na 

disposição final e pouco se tem feito pelos pré-tratamentos, como a reciclagem e a 

compostagem (IBGE, 2016). Considerando que um brasileiro típico produz em média 50% de 

resíduos orgânicos e 35% de recicláveis (CEMPRE, 2016), não há razão em construir mais 

aterros sanitários, que pela PNRS deveriam receber somente os rejeitos, ou seja, os 15% 

restantes (BRASIL, 2010). 

A coleta seletiva tem avançado de forma lenta pelos municípios e ainda grande parte do 

material reciclável e compostável são dispostos em aterros e lixões gerando sérios impactos 

ambientais. O atraso na promulgação da PNRS e a falta de vontade política geraram ainda um 

passivo ambiental de lixões e aterros controlados, causando a necessidade de abertura de 

novos aterros devido ao esgotamento dos existentes (JACOBI; BESEN, 2011).  

A Política Nacional de Saneamento Básico estabelece que:  

“Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-

financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos 

serviços. Para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e 

outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de 

suas atividades” (BRASIL, 2007, art. 29). 

Segundo a CEMPRE (2016), a coleta seletiva custa quatro vezes mais que a coleta dos rejeitos 

(resíduo comum). Isso acontece porque apesar do peso ser menor o volume dos recicláveis é 

muito maior e o material não pode ser compactado para não comprometer a triagem. São 

necessárias muitas viagens para coletar todo o material encarecendo o transporte. 

Outro agravante é que menos de 50% dos municípios não cobram pela gestão dos resíduos e 

aqueles que cobram recebem um valor insuficiente para financiar os gastos do setor (JACOBI; 

BESEN, 2011; SNSA, 2016). Os municípios que não cobram, em geral, são os de médio e 

pequeno porte. Dos municípios que cobram 88,3% descriminam a cobrança no IPTU, 7,7% na 

conta de água e 2,6% em boleto específico. Estes municípios arrecadam em média 38% do 

necessário para atingir o índice de autossuficiência financeira no setor. Esse índice é menor no 

Nordeste, apenas 19% e maior no Sul com 43%. Dessa forma, a receita arrecadada não supre 

nem metade do custo para a realização dos serviços de coleta e tratamento dos RSU (SNSA, 

2016). 

Além disso, a Taxa de Limpeza Urbana discriminada no IPTU não considera o volume total de 

resíduos produzido pelos domicílios e o valor recolhido é ainda repartido por diversos setores. 

Essa taxa não só deixa de incentivar o gerador a reduzir a produção de resíduos na fonte como 
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também a implementar o princípio do poluidor pagador como prevê a PNRS (IPEA, 2012a; 

BRASIL, 2010).  

Segundo o Diagnóstico do Manejo de RSU de 2014 (SNSA, 2016), das 3.713 unidades de 

processamento de resíduos, 1.297 são lixões, 701 são aterros controlados, 707 são aterros 

sanitários, ou seja, 73% das instalações são unidades de deposição de resíduos no solo. O 

compartilhamento destas instalações via consórcio, ocorrem em sua maioria no Sul e Sudeste 

do país. Há apenas 472 centrais de triagem de resíduos e 72 unidades de compostagem.  

Em relação ao índice de coleta de RSU, estima-se que 91,5% da população é atendida por 

coleta regular de resíduos. A grande maioria da população sem atendimento a coleta de 

resíduos, 17 milhões de habitantes, reside em municípios pequenos ou áreas rurais (SNSA, 

2016). 

Portanto, o desafio é viabilizar a gestão de resíduos sólidos através de medidas que promovam 

a redução, o reúso e o envio dos resíduos gerados para os pré-tratamentos como a reciclagem, 

a compostagem e a biodigestão anaeróbica. 

 

4.3 TRANSFORMANDO AS CIDADES BRASILEIRAS EM SYMBIOCITIES 

O desenvolvimento de um plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos para uma 

cidade ou região consorciada quando articulado com as demais políticas públicas visa trabalhar 

os problemas da cidade de maneira integrada, por exemplo, o resíduo de uma indústria pode 

ser matéria prima para outra, ou pode servir de combustível para o transporte público e assim 

por diante. Desta maneira, é analisado a relação de cada eixo do conceito SymbioCity com o 

gerenciamento de resíduos sólidos e como as soluções podem ser desenvolvidas de forma 

integrada, atendendo os diversos setores e necessidades dos centros urbanos (figura 4.04). 

Primeiro, a análise com base no conceito SymbioCity considera todas as escalas urbanas, 

identificando os problemas regionais e locais e compreendendo as suas extensões. Segundo, é 

elaborado um diagnóstico da situação atual identificando os problemas e as possíveis causas. 

Terceiro, com todos os problemas identificados é possível selecionar as questões prioritárias e 

estabelecer os objetivos a curto e a longo prazo. Quarto, devido à complexidade dos 

problemas há diversas soluções propostas. As propostas precisam considerar a interação entre 

todas as áreas e as soluções que tenham como alvo a prevenção e a minimização do impacto 

ambiental. Quinto, com base na análise desenvolvida é possível identificar os possíveis 
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impactos e escolher as alternativas que apresentam menor custo e impacto ambiental e social. 

Sexto, definido as alternativas é necessário desenvolver estratégias de implementação e 

acompanhamento considerando as alternativas de curto e longo prazo (RANHAGEN et al., 

2010).  

 

Figura 4.04 – Fluxograma simplificado das relações entre os sistemas públicos. Fonte: POLZER, 2015. 

 

Cada cidade apresenta necessidades diferentes dependendo da sua trajetória histórica e 

política. A fase de diagnóstico irá verificar diversos setores como o nível de urbanização, os 

sistemas de abastecimento de água e esgoto, o gerenciamento de RSU, a mobilidade e os 

acessos, a quantidade de áreas verdes, e outros aspectos. O mesmo problema pode surgir em 

mais de um setor por isso, a importância de buscar soluções que atendam todas as áreas 

envolvidas.  

O conceito SymbioCity fornece as ferramentas necessárias para o desenvolvimento do 

diagnóstico, identificação dos problemas e possíveis soluções e implantação das estratégias. O 

modelo é baseado na sinergia entre os sistemas onde todos os setores possam trabalhar 

juntos de forma a obter melhores resultados.  

Há ainda os fatores institucionais, que precisam ser considerados no modelo, como por 

exemplo: a administração urbana e a capacidade de gerenciamento dos recursos financeiros, 

técnicos, organizacionais e humanos para promover o ambiente urbano; a legislação e as 

políticas públicas nacionais e regionais, que constituem a base legal necessária para garantir as 

mudanças; o planejamento espacial e uso do solo, envolvendo a coordenação de todos os 

tipos de uso do solo inclusive o rural; a participação popular, através da comunicação entre as 

instituições e a sociedade, de forma que seja possível acompanhar todas as fases, do 

planejamento até entrega das obras; o desenvolvimento de um plano financeiro realista e a 
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participação do setor privado através de incentivos para as empresas que se envolverem com 

questões que visam transformar o ambiente urbano e promover o uso sustentável dos 

recursos ambientais (RANHAGEN et al., 2010).   

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (2010) é considerada a base regulatória no setor de 

resíduos e em conjunto com as legislações específicas dos demais setores contribuirá como 

ponto de partida para o desenvolvimento das diretrizes e estratégias necessárias a transformar 

as cidades brasileiras em SymbioCities. 

Primeiramente, para cumprir com a legislação no setor de resíduos sólidos, os municípios 

necessitam encerrar seus lixões e colocar em prática as ações indicadas em seus planos de 

gerenciamento integrado regionais. A hierarquia indicada na lei determina que as soluções no 

gerenciamento de resíduos precisam considerar a prevenção como principal prioridade, 

seguida do reúso, reciclagem e recuperação energética (BRASIL, 2010). A disposição em 

aterros sanitários é a última opção para envio dos resíduos, por isso, os municípios precisam se 

empenhar para que os resíduos recebam os pré-tratamentos adequados. 

Os municípios que ainda enviam resíduos para vazadouros a céu aberto estão um passo atrás 

daqueles que utilizam aterros sanitários como destino final. Por isso, o desafio é ainda maior, 

além de encerrar os lixões, as cidades precisam separar, coletar e tratar os resíduos primeiro, 

através de técnicas como reciclagem, compostagem, biodigestão anaeróbica e recuperação 

energética (WtE).  

A construção de toda a infraestrutura necessária ao sistema é onerosa principalmente para 

pequenos municípios, por isso, o governo federal incentiva a formação de consórcios para 

reduzir custos e tornar o gerenciamento de toda a cadeia sustentável.  Portanto, as regiões 

consorciadas ao se reunirem para discutirem os projetos poderão implantar soluções 

conjuntas envolvendo diversos setores. 

Para transformar os municípios brasileiros em SymbioCities é necessário desenvolver um 

trabalho conjunto entre a iniciativa privada, o governo, as universidades e a sociedade. A 

iniciativa privada em parceria com o governo poderia tornar as cidades mais sustentáveis. Os 

projetos desenvolvidos nas universidades poderiam ser colocados em prática pelo setor 

privado e pelo governo. E a sociedade poderia participar desde o começo da implantação dos 

projetos, através de comissões que acompanhassem e divulgassem o trabalho do início ao fim. 

Cada agente possui um papel decisivo no processo de mudança rumo ao desenvolvimento 

sustentável. A interação entre a universidade, o governo e o setor privado é essencial. Os 
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projetos desenvolvidos na academia poderiam ser discutidos no setor privado e, quando 

possível, colocados em prática. Dessa forma, os pesquisadores e estudantes estarão também 

contribuindo com o desenvolvimento sustentável das cidades e do próprio país. 

O setor privado, estimulado pelas políticas públicas, incentivos e taxas, tem como atuar 

promovendo o desenvolvimento sustentável das cidades, implantando projetos que são 

economicamente viáveis, que atendem a legislação e que tragam benefícios sociais e 

ambientais para o local onde está sendo implantado. 

Os pesquisadores podem atuar desenvolvendo projetos financiados pelas empresas, por 

órgãos de fomento à pesquisa e pelo governo, buscando soluções em conjunto para os 

problemas atuais. Todos os setores trabalhando juntos poderão contribuir de forma mais 

proveitosa na resolução dos problemas urbanos atingindo o desenvolvimento sustentável e os 

preceitos indicados no conceito SymbioCity. 

 

4.4.1 Resíduos sólidos urbanos e arquitetura 

Cada vez mais comprova-se que o sucesso do projeto depende da inter-relação de diversas 

áreas. Pensar os problemas de forma integrada é a condição necessária para que o projeto 

cumpra a sua função e uso de forma adequada. Não só a função arquitetônica e estética 

precisam ser alcançadas no projeto, mas também outros aspectos como: a eficiência 

energética; o uso de materiais com menor impacto ambiental; a eficiência no uso da água; a 

prevenção na geração de resíduos e outros. 

A gestão dos resíduos no edifício é só mais um dos campos a serem trabalhados em conjunto 

com as demais instalações e disciplinas envolvidas no projeto. A vantagem de trabalhar os 

problemas de maneira multidisciplinar, envolvendo o responsável de cada área, é a obtenção 

de um projeto com menos falhas construtivas, cujos sistemas funcionem de forma que um não 

prejudique o outro, mas pelo contrário, um sistema poderá colaborar com o outro.  

O projeto de arquitetura de uma edificação deverá considerar, dentre outros aspectos, os 

espaços necessários para o armazenamento dos resíduos de forma adequada, que permita o 

acúmulo do material por um determinado período e também de maneira que facilite a coleta. 

Cada projeto possui suas necessidades específicas, gerando diferentes tipos de resíduos de 

acordo com o seu uso e função. Os resíduos domiciliares são os que apresentam a maior 

variedade de materiais e por isso são os que apresentam os maiores desafios.  
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Em relação aos edifícios comerciais, institucionais e indústrias, normalmente os resíduos 

gerados são mais homogêneos o que facilita a sua segregação e armazenamento. Pelas 

características desses resíduos é possível desenvolver pré-tratamentos locais, ou seja, o 

resíduo pode ser reciclado, reutilizado ou encaminhado para incineração gerando energia para 

a própria empresa. Além disso, os resíduos de um processo podem servir de matéria prima 

para outra atividade na mesma empresa ou em outros setores. Essa integração garante mais 

uma vez a minimização dos recursos naturais e o ganho financeiro para todos os envolvidos.  

Para os grandes geradores é sugerido o desenvolvimento de um plano de gerenciamento de 

resíduos específico para determinada atividade, de forma a identificar alternativas para evitar 

a geração de resíduos onde for possível e reutilizar e reciclar os resíduos gerados. Essas e 

outras análises irão beneficiar economicamente o grande gerador, pois ele estará poupando 

matéria prima, água e energia.  

Outro aspecto importante a ser considerado no desenvolvimento dos projetos de arquitetura 

é o uso coerente dos materiais, evitando o desperdício e reutilizando material de demolição do 

próprio local sempre que possível. O projeto racionalizado permite melhor aproveitamento do 

material e minimiza a produção de resíduos nos canteiros de obras. 

Além disso, o projeto adequado às condições climáticas e geográficas locais garante atingir as 

condições de conforto ambiental necessárias reduzindo o consumo energético. Edifícios mais 

eficientes energeticamente é prioridade nos centros urbanos, pois representam uma 

economia significativa no consumo de recursos naturais. 

O projeto de um edifício envolve diversas especialidades e disciplinas que precisam interagir e 

trocar informações de forma a minimizar conflitos. Além disso, o projeto precisa considerar 

também a legislação vigente, as características do local, o entorno e a relação com a paisagem 

urbana. Considerando todas as ferramentas do conceito SymbioCity e a relação do edifício com 

a cidade o projeto poderá contribuir para o desenvolvimento urbano sustentável. Cabe aos 

idealizadores e gestores dos projetos promoverem a interação entre os setores de forma a 

garantir o sucesso do empreendimento. 

Em relação ao gerenciamento dos resíduos nos edifícios, é necessário prever a interação entre 

os projetos, principalmente de energia, gás, água e esgoto e paisagismo. Dessa forma, será 

possível identificar a possibilidade de gerar subprodutos a partir dos resíduos e utilizá-los no 

próprio local. Os subprodutos podem ser matéria prima, composto orgânico, biofertilizante, 

biogás e energia. Tratar os resíduos localmente oferece a vantagem de eliminar os custos com 
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transporte até o local de tratamento e ainda gerar lucro e novos empregos. Trata-se de uma 

oportunidade que precisa ser estudada individualmente, analisando as condições de cada 

empresa ou atividade. 

Se o fluxo de resíduos dentro do edifício for considerado desde o início do projeto então os 

espaços projetados atenderão as necessidades do local. Consequentemente, a correta 

separação e armazenamento facilitará a coleta e todo o conjunto de ações irá colaborar para 

atingir as metas de reciclagem e reúso.  

 

4.4.2 Resíduos sólidos urbanos e planejamento urbano 

Atualmente, mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas (ONU, 2012) o que 

representa um desafio em relação à produção dos RSU nestes locais. Considerando que a 

produção de resíduos tem aumentado ao longo dos anos e que cada vez mais pessoas tem se 

deslocado das áreas rurais para as áreas urbanas é necessário considerar também as 

necessidades do gerenciamento dos RSU no planejamento das cidades. 

A cidade está em constante transformação, por isso ações a médio e longo prazo precisam 

fazer parte da estratégia de planejamento desde o início. O conceito SymbioCity traz as 

ferramentas necessárias para que as cidades sejam planejadas de maneira dinâmica, 

considerando a sinergia entre todos os sistemas. Trata-se de combinar desenvolvimento 

sustentável com planejamento urbano. O desafio proposto pela SymbioCity é criar ambientes 

saudáveis e com qualidade de vida apesar do crescimento descontrolado, principalmente em 

países em desenvolvimento (INNOVATION SEEDS, 2016). 

Outros termos como smart cities, smart energy city e smart sustainable cities, surgem para 

destacar a importância da sinergia entre a tecnologia e os demais sistemas. De acordo com 

Townsend (2013), smart cities são centros urbanos onde a tecnologia da informação encontra-

se vinculada a infraestrutura, a arquitetura e aos objetos do dia a dia de forma a solucionar 

problemas sociais, econômicos e ambientais. O objetivo é que através da tecnologia as cidades 

possam ser mais sustentáveis, economizando recursos naturais e garantindo qualidade de vida 

aos cidadãos. 

Todas as atividades realizadas na cidade geram de alguma maneira resíduos. Embora a 

produção da maioria desses resíduos seja inevitável, alguns deles ainda poderiam ser 

minimizados e o restante poderia ser separado para o reúso, reciclagem e incineração com 
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recuperação energética. Assim que o resíduo passa a ser visto como recurso, ele é aproveitado 

através dos pré-tratamentos fechando o ciclo econômico. Dessa forma, o aterro sanitário 

perde importância e somente o rejeito dos processos de tratamento terminariam nestes 

locais, como ocorre na Suécia, onde menos de 1% dos resíduos produzidos são aterrados 

(AVFALL SVERIGE, 2016). 

Para que os resíduos gerados na cidade possam ser destinados de forma adequada para os 

pré-tratamentos é necessário que os edifícios e espaços públicos estejam equipados com os 

coletores de acordo com o tipo de resíduo gerado no local e a quantidade. Esses coletores 

também devem ser acessíveis de forma a facilitar a coleta do material.  

Ao dispor apenas um coletor, sem identificação, em local público, subentende-se que se trata 

de resíduos misturados, portanto terão como destino a incineração ou o aterro sanitário. Para 

garantir que o resíduo seja encaminhado para a reciclagem é necessário que este seja 

separado na origem, portanto, o sistema de coletores em locais públicos, por exemplo, precisa 

oferecer ao cidadão a possibilidade de separar e destinar adequadamente o material. Em 

geral, observa-se que é comum a presença de apenas um coletor em locais como praças, 

edifícios de escritórios, centros comerciais, lojas, restaurantes e outros serviços. Cada 

atividade poderia observar o tipo de resíduo gerado no local e providenciar um coletor 

adequado. Quanto mais próximo ao local de geração estiver o coletor mais adequado será o 

processo de separação e coleta. 

O primeiro passo seria identificar todos os desperdícios e geração desnecessária de resíduos, 

em uma atividade qualquer, depois providenciar coletores por tipo de material em cada área 

onde há produção de resíduos, e finalmente enviar os resíduos gerados para o tratamento 

adequado.  

Em relação à coleta dos resíduos sólidos, o desenho das vias e os acessos aos lotes e coletores 

de resíduos precisam possibilitar a realização dessa atividade de forma apropriada. Há vários 

tipos de contêineres, enterrados e de superfície, cada um deles exige uma área de acesso e 

manobra diferentes para que o caminhão possa fazer a troca pelo container vazio.  

Para as coletas, há ainda os sistemas a vácuo que tem as vantagens de diminuir a frequência 

das coletas, minimizar ou até eliminar o problema do odor, além de ser um sistema 

conveniente para os cidadãos, pois podem ser localizados próximos as residências e também 

permite que os resíduos sejam separados de acordo com cada recipiente. O sistema a vácuo 

pode ser móvel ou estacionário. No sistema móvel, uma rede de dutos conecta os coletores 
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até um terminal onde há um container, de lá o container segue para o pré-tratamento 

adequado. No sistema estacionário, os dutos conectam até containers subterrâneos 

normalmente próximos ao local da geração, portanto, no segundo modelo o resíduo muitas 

vezes sofre a ação da própria gravidade sem necessitar de um sistema pneumático, sendo mais 

econômico. Os containers de ambos os sistemas ao atingirem sua capacidade emitem um sinal 

para que sejam esvaziados ou trocados (ENVA, 2014). 

O sistema pneumático de coleta é uma tecnologia que permite reduzir o tamanho das lixeiras 

na calçada e ainda introduzir diversas frações conforme a produção e demanda do local. Cada 

lixeira possui uma escotilha que é fechada automaticamente para não prejudicar o 

procedimento de sucção do material. Com o tempo, as instalações elétricas e de telefone 

poderão ser todas enterradas, essa operação poderia ser feita em conjunto com a criação de 

uma rede de dutos pneumática para coleta de resíduos. Dessa forma, parte dos custos de 

reforma das vias poderia ser compartilhada entre todas as áreas envolvidas. 

 

4.4.3 Resíduos sólidos urbanos e energia 

O setor dos RSU está intrinsicamente relacionado ao setor energético por diversas razões. A 

principal razão é a possibilidade de gerar energia através das usinas de biodigestão anaeróbica, 

que produzem biogás, dos incineradores com recuperação energética (WtE), que produzem 

eletricidade e aquecimento e ainda dos aterros sanitários, também com a produção de biogás. 

Todos os pré-tratamentos utilizados no sistema de gestão de resíduos também consomem 

energia, portanto tornar o processo eficiente de forma a minimizar o consumo energético é a 

principal prioridade. Para reduzir o consumo energético, basta seguir a hierarquia na gestão 

dos resíduos, evitando a produção de mais resíduos e reutilizando ou reciclando ou ainda 

recuperando energeticamente os resíduos que tiverem sido gerados. 

A prevenção representa a primeira alternativa, pois, se o resíduo não foi gerado ele não 

precisa ser coletado e tratado o que representa uma significativa economia em relação ao uso 

dos recursos naturais, incluindo água e energia.  

Se o resíduo foi gerado ele pode ser encaminhado para a reciclagem. Apesar de não ser a 

solução perfeita é o método menos ambientalmente impactante quando comparado a 

incineração ou ao aterramento. O uso dos recicláveis como matéria prima para fabricação de 
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novos produtos representa uma economia considerável de energia, água e extração de 

recursos naturais.  

Se o material não puder ser reciclado ou reutilizado, ele poderá seguir então para a 

incineração com recuperação energética (WtE), gerando energia. Os rejeitos e os resíduos 

misturados também têm como destino a incineração. O recomendado é seguir a hierarquia, 

desviando os resíduos gerados para os primeiros passos, que são o reúso e a reciclagem. O 

desafio é identificar os resíduos gerados em uma atividade que possa servir de matéria prima 

para outro setor ou para a mesma atividade. O incinerador com recuperação energética (WtE) 

pode substituir as fontes não renováveis de energia minimizando a emissão de GEE. 

Consequentemente, a energia gerada pelos incineradores (WtE) pode ser distribuída na rede 

pública existente. 

Na Europa, os WtEs são considerados como fontes de energia renovável e não competem 

como os pré-tratamentos, mas complementam o sistema, tratando os rejeitos e gerando 

energia e aquecimento. (EUROSTAT, 2014). No Brasil e em países em desenvolvimento, cuja 

fração orgânica representa mais de 50% dos resíduos gerados (CEMPRE, 2016), a alternativa 

para tratar esse material e ainda gerar energia seria a biodigestão anaeróbica. Porém, fatores 

como a falta de regulamentação específica para o setor, instrumentos econômicos que 

viabilizem os projetos e outros, são empecilhos que precisam ser superados para que os 

resíduos orgânicos sejam tratados gerando energia em forma de eletricidade ou como 

combustível substituindo o gás natural (ABIOGÁS, 2015). 

 

4.4.4 Resíduos sólidos urbanos e paisagismo 

As áreas verdes são necessárias por diversas razões, dentre elas, o aumento da qualidade de 

vida dos cidadãos. Portanto, promover o aumento dessas áreas não só em quantidade, mas 

também em qualidade faz parte do desenvolvimento sustentável dos centros urbanos.   

Os centros urbanos produzem grande quantidade de matéria orgânica, proveniente dos 

domicílios, dos comércios como restaurantes, hortifrutigranjeiros, supermercados e das 

instituições como cantinas de escolas, cozinhas industriais e outros. A quantidade de resíduos 

biológicos produzidas na cidade sofre ainda um agravante que é a alta taxa de desperdício, 

cerca de 1/3 (STUART, 2009) dos alimentos produzidos são desperdiçados, seja pelo 

consumidor, como também pelos intermediários, distribuidores e produtores.  
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A primeira medida é analisar em cada setor como diminuir o desperdício e evitar que 

alimentos apropriados para o consumo sejam descartados. Algumas organizações não 

governamentais, instituições e igrejas têm recebido doações de alimentos dentro da validade 

para serem distribuídos para a população carente (BANCO DE ALIMENTOS, 2016). Essa é uma 

das medidas que podem ser tomadas após esgotados todas as alternativas de prevenção. 

Se os alimentos estão estragados ou impróprios para consumo, poderiam então ser 

encaminhados juntos com os resíduos biológicos para a compostagem e biodigestão 

anaeróbica, cujo tratamento irá fornecer composto, biofertilizante e biogás. Todos os produtos 

do tratamento podem ser utilizados nos próprios centros urbanos e o excedente do composto 

pode ainda ser comercializado para outros usos como controle de erosão, agricultura, 

jardinagem, etc.  

O adubo gerado pela compostagem e o biofertilizante produzido pela biodigestão anaeróbica 

são materiais ricos em nutrientes e podem contribuir com a melhora do paisagismo urbano. O 

material pode ser utilizado nos telhados verdes, em jardins verticais, nos canteiros públicos, 

praças, parques e em hortas públicas, contribuindo com a conservação e manutenção destas 

áreas. 

Em relação às hortas urbanas, a compostagem pode ser realizada localmente com a poda da 

própria horta e restos de alimentos trazidos pela comunidade. O adubo orgânico também 

substitui o uso de fertilizantes químicos que contaminam o solo, o ar e o lençol freático. As 

hortas públicas são uma iniciativa que tem como objetivo reunir a comunidade e trazer um 

novo uso para áreas públicas. A comunidade responsável pela horta também colabora com a 

manutenção e a conservação de uma área pública promovendo qualidade de vida para os 

moradores locais. 

Os telhados verdes e paredes verdes também são outras propostas que estão surgindo nos 

centros urbanos, especialmente em áreas densas com pouca área verde. A falta de espaços 

nas cidades possibilita a criação destes usos e traz uma série de benefícios como minimização 

do efeito estufa; retenção de água pluvial diminuindo as enchentes; umidificação do ar; 

retenção de poluentes e partículas suspensas no ar; proteção térmica e economia com o ar 

condicionado e outras vantagens. Os novos edifícios podem incorporar esses recursos desde o 

início do projeto, ao passo que os edifícios existentes precisam ser avaliados quanto a 

sobrecarga e as necessidades de reforma e instalação de novas infraestruturas.  
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Portanto, aproveitar o material orgânico desviando dos aterros sanitários para a compostagem 

e biodigestão anaeróbica e depois utilizar os produtos do tratamento na própria cidade, traz 

qualidade ao ambiente urbano, tornando esses locais mais atraentes do ponto de vista 

estético e de conforto ambiental. 

 

4.4.5 Resíduos sólidos urbanos e mobilidade 

Cada vez mais as cidades procuram alternativas para reduzir o consumo de combustíveis 

fósseis substituindo por fontes renováveis. A utilização dos RSU para a geração de biogás, 

através principalmente da biodigestão anaeróbica, permitirá o uso desse material como 

combustível para veículos utilizados na coleta e transporte de resíduos, no transporte público 

e por último nos automóveis de uso privado. 

O biogás é considerado uma fonte de energia renovável e muitos países europeus estão 

investindo nas usinas de forma a reduzir a dependência e o consumo de combustíveis fósseis. 

Algumas das cidades, por exemplo, Borås, na Suécia, tem como meta tornar a cidade livre de 

combustíveis fósseis até 2020 com base no aproveitamento energético através dos resíduos, o 

que já está acontecendo (BORÅS ENERGI OCH MILJÖ, 2016).  

Com o objetivo de reduzir a emissão de GEE, os municípios precisam criar infraestrutura 

necessária para promover o transporte sustentável, estimulando pequenos deslocamentos a 

pé ou de bicicleta e maiores deslocamentos através do transporte público.  

Com ações que incentivem o transporte público, a implantação de calçadas, ciclovias e espaços 

públicos de qualidade somados ao uso de combustíveis de fonte renováveis como o biogás 

fazem parte das diretrizes para tornar as cidades brasileiras mais sustentáveis. 

 

4.4.6 Resíduos sólidos urbanos e saneamento básico 

Os resíduos gerados pelo tratamento de água e esgoto também podem ser encaminhados para 

as usinas de biodigestão anaeróbica junto com os resíduos orgânicos, gerando biogás. O lodo 

do esgoto é considerado um potente substrato que tem a capacidade de acelerar a produção 

do biogás (ABIOGÁS, 2015). 
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Se 100% do esgoto fosse tratado, a produção de biogás poderia abastecer o transporte 

público, os caminhões de coleta e parte dos utilitários. O biogás ainda poderia ser distribuído 

na rede existente, substituindo o gás natural, sendo utilizado nas residências para 

aquecimento de água e para cocção. O desafio é regulamentar a operação das usinas de 

biodigestão anaeróbica, unindo o governo estadual e municipal através de um objetivo comum 

que é o tratamento da água e esgoto, resíduos orgânicos e geração de energia.  

O esgoto e o tratamento de água são fontes consideráveis para a geração de energia e 

poderiam ser melhor aproveitados nos centros urbanos. Além disso, o tratamento iria 

contribuir na limpeza dos rios e demais corpos d’água. Alguns dos sistemas de tratamento têm 

capacidade de devolver a água para os rios com qualidade superior a original.  

O tratamento de água e esgoto é prioridade nos centros urbanos, pois permite manter o ciclo 

hidrológico de forma circular, retirando e devolvendo ao mesmo local a água tratada. Em 

épocas de crise e falta d’água o tratamento de água e esgoto permitiria o aproveitamento total 

da água disponível.   

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As cidades abrigam mais da metade da população mundial (ONU, 2012) e são responsáveis por 

gerar em torno de 1,3 bilhão de toneladas de RSU por ano (WORLD BANK, 2012). Como 

agravante, cerca de 40% dos resíduos produzidos no planeta ainda são destinados aos 

vazadouros a céu aberto, atendendo uma população de 3,5 a 4 bilhões de pessoas, 

principalmente em países em desenvolvimento (ISWA, 2015). A grande geração de resíduos 

aliado ao consumo excessivo torna o desafio ainda maior, pois, pouco se tem investido em 

campanhas de conscientização e engajamento da sociedade e do setor privado. 

Devido ao impacto dos resíduos acumulados nas áreas urbanas, faz-se necessário o 

desenvolvimento e a implantação de um PGIRS articulado com as demais políticas públicas. Os 

resíduos estão presentes em todas as atividades e tratá-los de forma integrada com outros 

desafios urbanos permite que as cidades poupem recursos naturais e econômicos. 

O gerenciamento RSU quando integrado as demais políticas públicas apresenta mais chances 

em cumprir todos os requisitos legais e ambientais de forma sustentável. Sendo assim, o 

desafio é relacionar diversos setores administrativos e níveis de governo (federal, estadual e 

municipal) a solucionarem juntos problemas comuns a diferentes políticas públicas.  
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Como exemplo de metodologia para o desenvolvimento sustentável das cidades, combinando 

diferentes políticas públicas, foi utilizado o conceito sueco, SymbioCity. Através do uso 

sustentável dos recursos é possível alcançar um ambiente urbano de qualidade a longo prazo, 

reduzindo a pobreza e criando oportunidades de renda e emprego para a população. O 

objetivo é integrar diferentes agentes e áreas para trabalharem de forma multidisciplinar as 

políticas públicas (SYMBIOCITY, 2016). 

As cidades brasileiras apresentam diferenças econômicas, culturais e sociais que devem ser 

levadas em conta no momento da elaboração do plano de gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos. A fase de diagnóstico é importante para se compreender efetivamente o que 

é produzido de resíduos, a destinação atual dos mesmos e quais os métodos que poderão ser 

aplicados em cada caso. Portanto, é necessário considerar a complexidade na elaboração de 

um plano de gerenciamento integrado para as cidades brasileiras e também o conteúdo de 

cada plano, que irá variar de localidade para localidade. 

A participação popular durante o desenvolvimento dos projetos é essencial, pois é a garantia 

de sucesso da implantação de um plano de gerenciamento integrado, dessa forma é 

imprescindível que a população tome conhecimento das metas e objetivos e participe 

ativamente das ações, estimulando o envolvimento de todos. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos é considerada um marco regulatório no setor e trouxe 

à tona uma série de questões a serem discutidas em todas as instâncias. Embora, a 

responsabilidade seja compartilhada entre o poder público, o setor privado e a sociedade civil 

(BRASIL, 2010), ainda há muitas barreiras a serem vencidas para que cada um possa cumprir o 

papel que lhe cabe. Dentre essas barreiras, as principais são: a universalização das coletas 

seletivas por tipo de material; a inclusão dos catadores de material reciclável; os instrumentos 

econômicos para promover a redução na produção de resíduos e o reaproveitamento do que 

foi gerado; a infraestrutura adequada para permitir a correta separação dos resíduos e o seu 

tratamento; o encerramento dos lixões e outros.  

Embora a taxa de cobertura de atendimento a coleta de RSU em relação à população urbana é 

de 91,5%, o resíduo coletado é enviado quase que totalmente para as unidades de destino 

final, somente 2,9% são destinados para a reciclagem e compostagem (SNSA, 2016). Portanto, 

o desafio é garantir que o resíduo doméstico possa ser coletado de forma segregada em 

recicláveis, orgânicos e rejeitos. Separando dessa forma, cerca de 35% do resíduo será 

formado por material reciclável, 50% ou mais de matéria orgânica e somente 15% ou menos 

de rejeitos (BRASIL, 2012).  
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Em relação às unidades de destino final de resíduos, mais de 50% dos municípios ainda 

possuem vazadouros a céu aberto (SNSA, 2016). A PNRS incentiva a formação de consórcios 

públicos como forma de reduzir custos na implantação de todo o sistema de gerenciamento de 

resíduos, mas a maioria dos consórcios existentes foram criados somente para a disposição 

final, pouco se tem feito para promover o reúso e a reciclagem (IBGE, 2016). 

Os catadores de materiais recicláveis desempenham um relevante papel social e ambiental e 

são pouco reconhecidos pelo seu trabalho. Como a atividade surgiu de forma não 

regulamentada, a grande maioria dos catadores ainda trabalha de maneira informal. No atual 

modelo, o catador não é remunerado pelo trabalho que realiza, mas sim pela comercialização 

dos materiais enfardados. A desvantagem é que materiais que poderiam ser reciclados, mas 

que possuem baixo valor comercial, terminam sendo descartados como rejeitos. Estima-se que 

35% do material que chega às cooperativas para a triagem são considerados rejeitos (CEMPRE, 

2016). Além disso, a forma de remuneração das cooperativas está relacionada também a falta 

de programas de logística reversa e instrumentos econômicos que poderiam incentivar toda a 

cadeia da reciclagem. 

Os catadores poderiam ser melhor remunerados se os programas de logística reversa 

estivessem plenamente implantados, de forma que eles pudessem beneficiar os materiais de 

diversos produtores, recebendo parte da taxa de reciclagem de cada programa. Já os 

fabricantes, na outra ponta da cadeia, poderiam receber estímulos que tornassem os produtos 

feitos a partir de materiais recicláveis, mais competitivos no mercado e assim fechar o ciclo 

econômico da reciclagem. 

A implantação dos esquemas de logística reversa de forma integral poderá contribuir com o 

reúso e a reciclagem. A PNRS é clara em relação à responsabilidade do produtor e do 

consumidor, mas os principais desafios ainda são: os produtos ilegais que entram no país e a 

ausência de fiscalização; a falta de pontos de entrega convenientes para a população; a falta 

de engajamento e conscientização; o alto custo de implantação de alguns produtos e a falta de 

fiscalização dos estabelecimentos comerciais. 

Outro aspecto que poderia promover a reciclagem é a implantação de centrais de triagem de 

resíduos mecanizadas e unidades MBT para os resíduos misturados. Dessa forma, seria 

possível ganhar em produtividade recebendo mais material reciclável. Em relação às usinas 

MBT, elas poderiam receber os chamados indivisíveis (PMSP, 2014) e assim, reduzir a 

quantidade de material que tem como destino os aterros, desviando para compostagem e 

reciclagem.  
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O desafio de estimular a reciclagem ainda é parte de um problema maior, que é o consumo 

excessivo e a grande produção de resíduos. Então, antes dos fabricantes e consumidores 

incorporarem o processo de reciclagem, torna-se fundamental a investigação por parte de 

todos, em como reduzir e evitar a produção de resíduos. Os fabricantes podem utilizar 

ferramentas como a ACV e o conceito C2C para identificarem as fases da produção que mais 

impactam o meio ambiente. Já os consumidores podem optar por consumir produtos mais 

sustentáveis. 

De forma a promover a correta segregação dos resíduos na origem, a população necessita ter 

acesso as coletas seletivas ou pontos de entrega voluntária. A infraestrutura precisa ser 

conveniente para que o munícipe não deixe de segregar e entregar os resíduos no local 

correto. De acordo com Avfall Sverige (2014), mesmo uma população educada e consciente 

como a sueca, deixará de fazer a segregação dos resíduos se a estrutura para isso não for 

conveniente e adequada.  

Sobre a cidade de São Paulo, foram apresentadas as principais metas do PGIRS e do Plano de 

Metas da prefeitura. A cidade aumentou o índice de reciclagem de 2% para 6,5% e iniciou um 

projeto piloto de compostagem acelerada no bairro da Lapa. Segundo o Plano de Metas, a 

ampliação da coleta seletiva para todos os bairros foi atingida, porém, nota-se ainda falhas na 

infraestrutura como um todo. Outras metas como construir mais centrais de triagem de 

resíduos mecanizadas e ecopontos foi parcialmente atingida e a meta de tratar o resíduo 

orgânico de todas as 900 feiras livres ficou bem abaixo do planejado (PMSP, 2016c). 

Devido à alta parcela de matéria orgânica presente nos resíduos domésticos da população 

brasileira, faz-se necessário a coleta desses resíduos de forma separada para que possam 

receber tratamento biológico através de compostagem e biodigestão anaeróbica. O resíduo 

orgânico é um dos materiais que apresenta grande potencial de produção de energia, 

composto e biofertilizante através dos tratamentos biológicos, porém o seu tratamento tem 

sido negligenciado pelo poder público. A dificuldade está na coleta desse material que precisa 

ser estudada de acordo com as características do município, como densidade demográfica, 

nível de urbanização, forma de acondicionamento, frequência e acesso da coleta, e outros 

fatores. Desviando esse material dos aterros evita-se a emissão de GEE e outros poluentes, 

colaborando com o protocolo de Quioto e diminuindo o impacto ambiental do setor. A 

biodigestão do lodo de esgoto das regiões metropolitanas poderia gerar energia para cerca de 

1,5 milhão de residências e se 50% de toda a água negra fosse tratada para reúso seria possível 

abastecer 25 milhões de domicílios (LINO, 2014). Para isso acontecer, o setor necessita vencer 
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algumas barreiras como: desenvolvimento de regulamentação específica; instrumentos 

econômicos que possam permitir que o biogás substitua o gás natural; capacitação de pessoas 

para operar as plantas de biogás e financiamentos que viabilizem os projetos das usinas 

(ABIOGÁS, 2015). 

Embora os pré-tratamentos dos resíduos demandam significativos investimentos em todo o 

sistema e envolve também políticas de educação ambiental e engajamento da população e do 

setor privado, ainda assim, é mais sustentável a longo prazo do que investir somente em 

aterros sanitários para receberem todo o resíduo produzido nas cidades brasileiras. O não 

tratamento dos resíduos de forma adequada, visando somente o destino final em aterros, tem 

como consequências: o esgotamento de locais apropriados para aterros sanitários, que 

estarão cada vez mais distantes dos locais de geração, ou seja, dos centros urbanos; a perda do 

ganho econômico pela comercialização dos recicláveis, estimado em oito bilhões por ano 

(IPEA, 2012; CALDERONI, 2003); a produção de GEE formados através da decomposição da 

matéria orgânica e outras formas de contaminação. 

Deste modo, os países europeus podem contribuir compartilhando o conhecimento adquirido 

ao longo de anos, desde a implantação das primeiras experiências na área de gerenciamento 

de RSU na década de 1970 até as recentes instalações de tratamento de resíduos (FRÉDEN, 

2015).  A regulamentação rígida da EU e a definição de metas para a reciclagem e o reúso 

fizeram com que os países revisassem seus planos nacionais e regionais de forma a atender as 

diretrizes e alcançar as metas estabelecidas. Além disso, os instrumentos como a 

responsabilidade do produtor (EPR), a taxa de aterramento e a taxa pay-as-you-throw foram 

importantes principalmente no início da implantação do sistema para que as mudanças 

pudessem ocorrer de forma apropriada. E por fim, a infraestrutura adequada a cada local 

estudado também permitiu que os munícipes participassem da coleta seletiva, segregando os 

materiais para os pré-tratamentos.  

Os estudos de caso das cidades suecas (Estocolmo, Malmö, Lund, Gotemburgo e Borås) foram 

importantes para ilustrar como funciona na prática a participação do governo, do setor 

privado e da sociedade na gestão dos resíduos sólidos do local. Como cada cidade possui 

diferentes formas de realizar as coletas por tipo de material, assim como a infraestrutura que 

atenda às necessidades da população de acordo com a quantidade e tipo de resíduo gerado. 

O sistema precisa ser analisado de forma integral, cada equipamento e solução técnica 

adotada têm a sua função no conjunto. Por isso não basta instalar um equipamento e sim 
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estudar um sistema adequado para uma certa localidade e que irá atender as necessidades de 

todas as fases, da coleta aos pré-tratamentos e disposição final.  

Os principais desafios atuais dos países europeus estudados, em relação ao gerenciamento de 

resíduos são: reduzir a produção de resíduos na origem e aumentar as taxas de reciclagem e 

compostagem, reduzindo a incineração. 

O desafio de desviar os resíduos dos aterros para a reciclagem e valorização energética já foi 

alcançado. O aterro sanitário na Europa atualmente está sendo considerado como uma 

espécie de depósito e somente os resíduos que não podem ser reciclados ou incinerados é que 

tem como destino esse local. O objetivo é utilizar esses espaços como estoques temporários 

até que surja uma tecnologia de reciclagem ou recuperação energética ou outra solução capaz 

de inserir esse material estocado novamente no ciclo econômico. Países como a Suíça 

praticamente não envia resíduos para aterros sanitários desde o ano 2000, possuindo uma 

taxa de reciclagem de 50% e de recuperação energética também de 50%, que vêm sendo 

mantidas desde o ano 2000, sem variações (EUROSTAT, 2016a). 

Embora a incineração com geração de energia seja a opção correta para os rejeitos, 

comparado com os aterros sanitários, ainda há muitos resíduos orgânicos e recicláveis no lixo 

doméstico não separado que continua sendo encaminhado para a incineração. Isso acontece, 

pois, os resíduos necessitam ser separados na origem, se estes não forem separados irão para 

a disposição final ou em aterros ou incineradores, dependendo do modelo adotado pelo país. 

A incineração com geração de energia, comparado com os aterros, apresenta um impacto 

ambiental menor e ainda gera energia para a população.  

A pesquisa também demonstrou que o setor de gerenciamento de resíduos sólidos está 

intrinsicamente relacionado ao setor de energia, devido às possibilidades da utilização da 

biomassa e do valor energético que os componentes possuem gerando eletricidade, 

aquecimento e combustível. Se os resíduos fossem enviados para a valorização energética ao 

invés dos aterros sanitários, seria possível reduzir pela metade as emissões de GEE produzidas 

nos aterros e abastecer com eletricidade 16,4 milhões de domicílios (LINO, 2014).  

Outras áreas também estão relacionadas como o gerenciamento de resíduos, como o setor de 

água e esgoto, cujos rejeitos do seu tratamento podem ser somados ao material orgânico na 

produção de biogás e biofertilizante, nas instalações de biodigestão anaeróbica.  

Sobre a valorização energética, há também muitas oportunidades no uso dos rejeitos para a 

geração de energia substituindo os aterros sanitários. Porém, esse seria o último passo a ser 
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dado, considerando as prioridades do setor, como, o fechamento dos lixões e a implantação de 

programas sustentáveis incentivando o reúso, a reciclagem e o tratamento dos resíduos 

orgânicos. 

Todo o resíduo de alguma maneira pode ser reaproveitado, seja através da reciclagem ou da 

incineração com geração de energia. Porém, o mais importante é reduzir a produção na 

origem, deixando de gerar o resíduo. Para essa estratégia, instrumentos regulatórios e 

econômicos são fundamentais, para estimular mudanças no padrão de fabricação e consumo, 

reduzindo a produção de resíduos ao longo de todo o ciclo de vida do produto, da fabricação, a 

distribuição, consumo e pós-consumo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tese comprovou a hipótese da necessidade em desenvolver e implantar um plano de 

gerenciamento integrado de RSU articulado com as demais políticas públicas nas cidades 

brasileiras, de forma a minimizar os impactos dos resíduos no meio ambiente e ainda trazer 

benefícios econômicos e sociais. A pesquisa também alcançou o objetivo principal em 

compreender os desafios e oportunidades de um PGIRS nas cidades brasileiras, integrando o 

setor de resíduos sólidos, principalmente ao de saneamento básico e energia. Assim como, o 

objetivo específico em analisar como os países europeus estudados conseguiram atingir 

índices satisfatórios de reciclagem e valorização energética e baixíssimos índices de 

aterramento.  

O capítulo um apresentou o problema, definindo e explicando o que é o gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos e a importância de tratar esse assunto em conjunto com as 

demais políticas públicas. Os conceitos existentes de análise de ciclo de vida e cradle-to-cradle 

são instrumentos ainda pouco utilizados no Brasil e representam um grande potencial na 

redução dos resíduos na fonte e também no desenvolvimento e pesquisa de técnicas mais 

sustentáveis de reciclagem.  

Ainda no capítulo um, foi desenvolvido uma ACV comparando um aterro sanitário com um 

waste-to-energy, no cenário europeu. O resultado dessa investigação foi que o impacto 

ambiental e econômico do aterro sanitário é maior que o waste-to-energy, mas que os pré-

tratamentos como a reciclagem, compostagem, biodigestão anaeróbica apresentam impactos 

menores que a incineração. Portanto, a prioridade no tratamento dos resíduos segue a 

hierarquia proposta tanto pela PNRS (BRASIL, 2010), quanto pela WFD (EC, 2008). 
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O estudo da legislação europeia e dos instrumentos econômicos nos países que se destacam 

no gerenciamento de resíduos, permitiu identificar no capítulo dois, os importantes 

mecanismos indispensáveis para conseguir aumentar a taxa de reciclagem e diminuir a níveis 

inferiores a 3% o aterramento dos resíduos.  

No capítulo três, é apresentado um panorama da situação atual brasileira considerando a 

legislação vigente, principalmente a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e a suas 

consequências e desdobramentos no nível federal e municipal. Sem dúvida, a PNRS constitui-

se como marco regulatório no setor de resíduos e está contribuindo para mudanças 

importantes na gestão dos resíduos nos municípios, porém, ainda há muito que se fazer em 

relação aos esquemas de logística reversa, a inclusão das cooperativas na cadeia da reciclagem 

e o engajamento da população e do setor privado em reduzir e destinar adequadamente os 

resíduos gerados.  

No capítulo quatro, são apresentadas as lições aprendidas sobre o gerenciamento de resíduos 

europeu e a discussão sobre as principais barreiras para a implantação de um PGIRS nas 

cidades brasileiras e como transformá-las em SymbioCities, integrando as políticas públicas 

com o setor de resíduos sólidos. 

Concluindo, há muitos desafios a serem vencidos pelas cidades brasileiras na área de 

gerenciamento de resíduos, mas também há muitas oportunidades. A partir do momento que 

o resíduo seja visto como um recurso que irá produzir novos produtos, gerando renda e 

emprego e poupando a extração de matéria prima, e o uso de água e energia.  
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APÊNDICE 1 – ENTREVISTA AFVALL SVERIGE 

Interview – Avfall Sverige – Weine Wiqvist – 28/10/2014 

FOOD WASTE 
1 - According to FAO (Food and Agriculture Organization of United Nations) one-third (1/3) of 

food is wasted in the world. 

How to proceed to reduce food waste at source? How to improve food waste collection? 

Avfall Sverige –There are two main areas to be consider, the production and the consumption 
of food items. In addition, there are many things that we need to take care of both areas. First, 
in the food production industry, they have to be more concerned about the procedures and how 
to optimize the use of agricultural items, avoiding waste. Moreover, the distribution chain is 
important too, because several items are storage in the shelves to be sell in the stores. This 
represent a significant problem. Most of the time, the shelves have to be filled up in the stores. 
If the stores would be able to know exactly the amount of quantities of food they will sell, the 
shelves could be empty in the end of the day. However, the retailers do not want to have their 
shelves empty because people will not buy. This is a sensitive perception that we have in our 
minds. Thus, we have to educate the consumer, that it is not a problem to buy the last thing on 
a shelf. 
Second, regarding to the food that we buy and prepare at home. The problem could be 
proportional to the family income, because people can afford to throw edible food away. The 
more developed a country are, more food waste they will produced. Normally, countries in 
development try to be more efficient, utilizing everything.  
This is also a mind setting to educate people to store the prepared food in the freeze and use it 
in the next days. It is a long-term education process. It must to do with to change attitudes and 
behaviors. 
Meantime, we have to collect the food waste that actually it was throw away. Some people 
might think that, if we really alert people to take care about food waste, there will be nothing 
to collect. In this case, why do we have to collect food waste?  Nevertheless, there will always 
be something that people cannot store any longer, or reuse. Therefore, we should to take care 
of this waste food. I do not realize that waste minimization could mean not have a need for the 
waste collection; it will never be zero, absolutely. 
 
2 - (Specific question about biological treatment) Why the levels of cadmium are high in the 

biofertilizer?  

Avfall Sverige – This substance is present in the bio fertilizer, contaminating all the chain. For 
this reason, we argued that all this problem has to take care upstream. We have to find other 
ways to prepare food, without putting into dangerous metals. 
There is something that we can do. Once, if this substance is there we continue downstream for 
the food waste, which eventually became a bio fertilizer. 
This is much about to have product control and what we are allowed to use in the agricultural 
scheme. The agricultural sector wants to reduce pests and to produce more crops. However, 
eventually we can change the ecological cycle. This is a long-term problem.  
On top of that, we have to consider the distribution of agricultural products. Nowadays we have 
to send products around the world and we need several organic and no-organic substances in 
the food to ensure that these items will be fresh to sell. In Swedish crops, the allowed content 
of cadmium is much lower than European Union as a whole. But since Sweden have to import 
more than 50% of the agricultural food items, we can say that it is a problem, not only for things 
which are growing in Sweden but also that are growing in Germany, Italy, Spain, wherever. Thus, 
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they obviously use more these agricultural substances in their crops.  Perhaps we can find items 
around the world with high levels of cadmium, here in Sweden.  
 
3 - I don’t understand about the phosphorous recycling proposed by The Environment Protection 

Agency. 

(“… the food we eat is so toxic that the bio-fertilizer from food waste can no longer be used on 

our fields.” Source: ANNUAL REPORT, 2013) Is not possible to neutralize the phosphorous? 

Avfall Sverige – The phosphorous is not really the problem. If we recirculate the phosphorous 
in the chain, we can reduce it in the agriculture. However, the EPA (Swedish Environmental 
Protection Agency) believes if the bio fertilizer contains many toxics substances, we cannot 
recycle or reuse the phosphorous anymore. We understood the problem, but we have a 
different view. This problem needs to be addressed in an upstream level. Because in the end we 
cannot do anything about this. It is too late.  If we consider the opinion of the EPA, you have to 
stop to recycle food waste. This would be a complex situation, especially now, after have 
introduced the food waste collection around the country. It would be difficult to say for all 
inhabitants, maybe 80% of the people who are participating - “Excuse us, but we did it wrong, 
so now we throw it away as we did before”. We cannot do that. 
 
4 - Some people complain about the paper bag for food waste. They say the bag usually tears 

and produces bad smell. Do you have any suggestions, such as using another kind of bag or 

freezing the waste at home?  

Avfall Sverige – About the paper bag, specific for food waste, people complain that smells, tears 
apart, especially in the summer time. Also happen in the wintertime, when the material is wet 
and freeze inside the container. 
We use the paper bags, because this material can participate in the biological treatment. If we 
have a plastic bag instead, then we have to separate the plastic bag from the food waste, which 
would be difficult. Moreover, we could have plastic component in the bio fertilizer and our users 
will not be very content. All things considered, I think the solution for this, is to increase the 
resistance of the material bags, making them more durable.  
The solution is having the paper bag needs to be more resistant and durable. Alternatively, if it 
is not the solution, we should think about a plastic bag biodegradable. However, nowadays there 
are some of municipalities in Sweden that are trying to use biodegradable plastic bags. Indeed, 
most of municipalities are using paper bags but the number of cities using plastic are increasing. 
It works reasonably well, but still the paper bags are more useful despite the plastic is considered 
less dirty. Maybe in the future we can have more biodegradable plastic bags, or maybe both. 
 
ECOCYCLE BILL 
5 - Could you explain about the Ecocycle Bill and the relation with the expansion of collection and 

recycling? 

Avfall Sverige – In August, it was decided to increase the targets for packaging waste recycling. 
For a long time, it was being a discussion on Sweden, who are actually responsible for the 
collection of packaging, producers or municipalities. In August, it was decided that producers 
should continue to be responsible for the collection. However, in September, after the election, 
the new government decided that could be a shift. Thus, the municipalities will be continuing to 
be responsible for the collection and still as it was before; producers could be responsible for 
the actions, recycling. 
There are different views on this; we think it is a good turn out because it is more appropriate 
that the municipality be responsible for the collection, as well as, other kind of waste, as food 
waste, electronic waste, packaging, etc. The municipality also have the responsibility to collect 
these items. Therefore, we have a holistic view of the collection system. We also agreed that the 
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collection service level have to be more diverse so that people can deliver their packaging waste 
very close their home.  For a long term experience, the recycling activities increase when the 
bins for recyclable material is outside the door. Thus, people do not have to go away long 
distances to the recycling stations.  
 
REUSE 
6 - What could be done to promote the reuse of things and materials? I noticed second hands 

stores here in Lund, are there any other alternatives? 

Avfall Sverige – I think there are a lot of to be done regarding to promote reuse. The main 
problem is the products are become more and more inexpensive; therefore, repair is very 
difficult, comparing with the cost effective of production. Of course, we have to think about how 
many things could be repair, such as electronics, bicycles, cellphones, everything could be repair 
instead of throw it away. For many items, it was decided what in the product could be change. 
For example, the cellphone, actually is not possible to put out their battery, we have to buy a 
new one when the battery is gone. Some items could be repaired, or have a life increase, so you 
do not need recycle the item, but use them longer. 
In addition, to promote repair we need economic incentives. It seems very interesting the 
possibility to repair things but also we could share things. Could be the same concept as a second 
hand store, but we could share items such as clothes, furniture, tools, equipment, drill, etc. Some 
items could be shared among many people like a library. The library is a perfect example of 
reuse. We could have the same, for clothes, for tools, everything. It is not necessary to have your 
own item for everything.  
In some parts of Sweden, we can have carpools, for example. We do not need to have our own 
car; we can share with our neighbors. The products could be more expensive but more durable, 
so they could be repaired. As we had in the past, everything was more expensive but we could 
use for long time. 
However, there are a lot of things to be consider. It is a very trick issue. Because there are a lot 
of economic interests to continue, to push out lower valor products that earned that money 
from. In the end of the day, is much more or less a political issue but also economic, for example, 
in Sweden, the clothes are become so cheap, in this days we consume 25% more of clothes items 
than we did 10 years ago.  
 
WEEE 
7 - What do you think could be improved in the current WEEE directive regarding to producers 

and municipalities? 

Do you have any information if the new WEEE directive will be implemented this year? 

Avfall Sverige – Yes, the new WEEE directive will implemented in the end of this year. As far as 
I know, the WEEE collection scheme are so organize in Sweden, that the new directive should 
not make any significant difference. Moreover, we already have a common agreement between 
municipalities, producers’ organizations and EPA organization about the producers’ 
responsibilities. The municipalities require for the action production and they have to pay for all 
these activities. Whereas the producers take care of recycling, exactly the same way we have 
for packaging as we had discussed before. 
According to the directive, large retailers have to be responsible for collect WEEE waste and take 
care of it. For this reason, they have to create new infrastructure, for receive the WEEE waste, 
if people want to deliver their old appliance to buy a new one in these stores. However, I do not 
think that it will generate a large volume of waste in this way, because, people have been 
accustomed to use the infrastructure build by the municipalities around the neighborhood, the 
recycling centers and the curbside collection. For some items, like for example, if you buy a new 
TV set, you normally do not bring the old one with you. Maybe, you do this in the next time, but 



245 

 

the old one you can use in your country house, or give it away for somebody. It is not really the 
case that you have to bring the old one when you buy a new one for all kind of products. What 
it is different when you buy a new mobile phone, because you buy a new one and let the old 
one. Second, the WEEE producers should think about how electronic appliances could be repair 
and reuse. I do not know how this could happen. However, I do not know what will happen if 
nobody take care of this matter, because the producers should build products that could be 
repaired. How exactly this will happen, I do not know.  
 
RECYCLING TARGETS AND PRODUCER RESPONSIBILITES 
8 - I read in the reports that EU Commission would review the recycling targets and producer 

responsibilities. What kind of implementations could be done in this sector? 

Avfall Sverige – Yes, this is exactly what is going on right now. It was a proposal by EU 
Commission about increase the recycling programs items. Now, this subject will be discussed in 
the European parliament to find a compromise decision by the European countries. Mostly 
likely, we will increase the recycling programs. It is difficult to say how much more would be 
compared to today. Absolutely it could have an increase. It also includes, which is very 
important, kind of landfill ban. There is also a proposal that gradually the landfilling in Europe 
have to be reduced until 2030, which should have no more landfills for waste that could be 
reuse, recycling or recovered. 
This concept we already have here in Sweden and some other countries. However, the idea 
should be spending out. That is the most important task to take off. It is worrying, because there 
are few people talking about the huge challenge to come to zero landfilling. Only 15 years from 
now. It is not so far away actually. Therefore, now, it is going to be solved and we see in the end 
of the next year all political proposals.  
 
9 – I understand that Avfall Sverige and Swedish government can have different views about 

some aspects of waste management. How you work with making the view of the Avfall Sverige 

known for the government and the Swedish parliament, as well as, how Avfall Sverige works with 

the European Commission. 

Avfall Sverige – We think that is very important that the decisions taken by the politician can be 
performed. All members of municipalities need the information from the politician, the 
parliament and the agencies. In addition, how it works in the practical aspects. Therefore, that 
is how we work, we produce reports, we make information and set up meetings to bring our 
papers and exercise our view. Thus, in the end, we looked the member’s proposals in relation 
to political decisions. This is not mean that we are against everything, absolutely. It means that 
we have to need be realist and also it is important that the political decisions should be achieved. 
The federal government should not decide how to manage the solid waste system. This task can 
be left to us, because we can figure out how to proceed. They have to decide about the targets, 
for instance, recycling 35% of food waste, etc. That is enough. They have not to tell us which 
kind of bin we have to use, how to collect that kind of waste, etc. Therefore, they have to rely 
on the municipalities can solve the practical issues. Because if we had a specific agency in 
Stockholm producing detail information, for instance, how the waste should be collected, etc. 
This would not work. There are some different conditions which we need to consider; it is like 
in Brazil.  
 
WASTE PREVENTION PROGRAMME 
10 - Could you talk a little bit about the Swedish waste prevention program? 

Priority areas: food, textile, electronic and construction and demolition waste. 
Avfall Sverige – According to the European directive, each member state should have a waste 
prevention program. It was concrete launched last year by The EPA. The agency is focus on food, 
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textile, electronic and construction and demolition waste. The key, of course, it is find out how 
this should be realized. There is a lot of proposals, such as, we should reuse the food waste 30%, 
we should decrease textile by x%, etc. However, I think up until now, we will have really concrete 
proposals and how to distribute the tasks, putting into practice.  This is something we are looking 
for now. 
 
WASTE-TO-ENERGY PLANTS 
11 - I know WTE are operating with low emissions, much low than stipulated by the government. 

However, it would be possible a zero emission facility? 

Avfall Sverige – I would not say a zero emission is realistic, but I used to say that compared with 
many others industries facilities, power plants or general industries, since we have very strict 
regulations for waste-to-energy facilities, the WTE facility is absolutely the cleanest industry you 
can find. This is such thing that many people outside the Europe, or also in Europe, have difficult 
to understand.  
In Sweden we included the WTE facility in the solid waste management for long time. It is 
regularity, quite common around the country, probably the same thing in Germany, Denmark, 
Polland and so on. In those countries the authorities came the conclusion that emissions from 
the waste-to-energy facilities is not the problem. We can just forget about. This represent a very 
minor problem. However, in others countries this issue immediately can provoke a huge debate.  
It seems to me that the less operational experience of waste-of-energy facility the more negative 
you intend to be. In addition, this is quite natural; it is more or less about knowledge. If you do 
not know what it is than you think that is very dangerous. If you know more about it, you can 
have open sources operating normally. Nobody cares very much about it. Moreover, there is a 
special European directive for waste-to-energy facilities and we have to follow.  
The most dangerous could be other incinerators, operating illegally, and using waste as a fuel. 
These industries are not prepared to burn waste; they are not building with this purpose, so this 
is the real problem. 
 
12 - I realized the presence of food waste and packaging in the burnable waste bins. How we can 

handle with this since these materials are prohibited to send to WTE?  

Avfall Sverige – These material (food waste and packaging) are not really prohibit. We have a 
target for each kind of waste, for example, in 2018 we should have to recycle 50% of food waste 
in the household waste collected by municipalities. This means that 50% will be still there 
because we do not think we can recycle 100%. It is the same for packaging, there is a long list of 
packaging recycling targets, for paper packaging is 65%, but for the plastic is only 25%, which 
means that we can anticipate that 65% of plastic packaging would left over in the combustible 
bin. 
Since we cannot landfill this waste, we have to take this to the waste-to-energy facility, which 
we filled up the gap, between what is being recycled through the packaging collection, and also 
it is in the target from the rest. The European Commission and Swedish government have 
increased the target for plastic in 4% in the last years.  We will never reach 100%, even if every 
people in the society would sort its waste 100% perfect, it will never be ok. 
I have my own calculation method. I used to say that in a society which is quite well educated, 
like Sweden, maybe we have 10 % of people that are “fundamentalist”. They sort everything 
perfect well, but on the contrary, we have 10% of people that do not care, they sorting nothing. 
Then we have 80% between the two previous groups that sort quite well. However, they do not 
sort perfectly. That is the reason why if you ask to people “do you participate in sorting your 
waste? 90% would say yes, but 90% does not do perfectly because they do to some extent. 
Overall, it will be a very huge issue if you want a perfect sorting for packaging and food waste. 
Nonetheless, in the end there will still be 50%, it will never be zero. 
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COMMUNICATION 
13 - Considering the country receives an expressive number of foreign people, is there a specific 

campaign for this audience?  

Avfall Sverige – Yes, of course, it is very essential to have communication campaigns for 
educated people. You should too much into the campaign. The campaign is like an effort to make 
people to aware about something but it works very little to change the behavior. The behavior 
will be changed once we have efficient collection systems. It means, suitable for your needs. 
People usually think that if you have very large campaigns people will recycle more, but if they 
have to go long distances to deliver their waste this will not work. The campaign is for raising 
the awareness than we have to be cooperate with the increase of recycling system. It is not only 
about the communication but also how can we solve the problem.  Most of the targets we do 
not need very much campaigns, for instance, the collection of food waste, we give the paper 
bags for people and say “well, now we will start a new program to sorting food waste”. In one 
week, 80% will understand perfectly what need to do. Because they have the proper 
infrastructure outside of their house. People do not want to walk 10 km to find a properly 
container, they have to take outside, closer. People understand perfectly, if we give the right 
conditions to them, they will do very quickly. However, if you make difficulty for people, this is 
not work, maybe 10% could do, but not everyone.   
 
 “ZERO WASTE” – “SWEDEN’S LARGEST ENVIRONMENTAL MOVEMENT” 
14 - I know that zero waste is a visionary target, but, what need to be done to reach this target? 

Are there any areas to be improved? 

Avfall Sverige – Everything. Everything we talked about. 
I have one more information to add on. When we talk about zero waste or the possibility of do 
not exist waste, and we think about the waste hierarchy (reduce, reuse, recycle, energy recovery 
and landfill) there are two different views about that. First, if we consider that will not be waste 
anymore below to the reuse level, therefore, there will be nothing for recycling, nothing for 
recovery, not for landfill. What it is impossible.  
Second, in some parts of the world zero waste could means, not waste to landfill. If we are 
talking about that, we have the zero waste condition here in Sweden for many years. However, 
we have to make a very clear distinction for zero waste target, if it is or not reachable issue. It is 
never occurring because that always as far as we can see there will be things that could be reuse, 
recycle and recovery. What we can do is try to change the mind set in order to promote the first 
steps of the hierarchy, reduce, reuse and recycle. 
 
RECOMMENDATIONS 
15 - To conclude, what kind of recommendations you would do for a developing country like 

Brazil, which is in the beginning of the solid waste management process? 

Avfall Sverige – Well, I think some of things that we are doing in Sweden can be translate to 
Brazil, or maybe parts of Brazil but not all because there are different conditions to be 
considered. Maybe, also the regulations are different. I do not know how it would be work. What 
we can do instead are find out what would be the best thing in Sweden that could be used in 
Brazil. Perhaps, we also can discover many interesting things in Brazil which we could use here 
in Sweden. Obviously, we can learn from each other in the future, when we have more contacts 
from the solid waste area. I would like to have further information and contact people in Brazil 
and learned interesting knowledge. I had read in the newspaper, that Sweden sell aircrafts to 
Brazil for a lot of money. Therefore, now we have a program for exchange technology and 
knowledge between these countries. Maybe we can promote to have an exchange knowledge 
in solid waste management, as well as. It is not military purpose, but it is also something for the 
society. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – RELAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO REFERENTE AO 

GERENCIAMENTO DE RSU 

A cidade de São Paulo possui as seguintes leis e decretos municipais referentes ao 

gerenciamento de resíduos sólidos: 

• Lei Municipal nº 13.316 de 2002 – dispõem sobre a coleta, destinação final e reutilização de 

embalagens e pneus; 

• Lei Municipal nº 13.430 de 2002 – institui o Plano Diretor Estratégico e o Sistema de 

Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Urbano; 

• Lei Municipal nº 13.478 de 2002 – dispõe sobre a organização do sistema de limpeza urbana 

do município de São Paulo; 

• Lei Municipal nº 13.885 de 2004 – estabelece normas complementares ao Plano Diretor 

Estratégico; 

• Lei Municipal nº 14.723 de 2008 – institui o programa de aproveitamento de madeira de 

podas de árvores – PAMPA; 

• Lei Municipal nº 14.803 de 2008 – dispõe sobre o plano de gerenciamento integrado de 

resíduos da construção civil, volumosos e seus componentes; 

• Lei Municipal nº 14.898 de 2009 – dispõe sobre a obrigatoriedade da prefeitura em recolher 

lâmpadas fluorescentes para reciclagem e reaproveitamento; 

• Lei Municipal nº 14.933 de 2009 – institui a política de mudança do clima do município de 

São Paulo; 

• Lei Municipal nº 14.973 de 2009 – dispões sobre a organização de sistemas de coleta seletiva 

de grandes geradores; 

• Lei Municipal nº 15.572 de 2012 – dispõe sobre adoção dos critérios socioambientais que 

especifica no desenvolvimento e implantação de políticas, programas e ações pelo poder 

público municipal; 

• Decreto Municipal nº 45.294 de 2004 – aprova o regulamento da AMLURB e estabelece o 

procedimento da sua implantação; 

• Decreto Municipal nº 45.959 de 2005 – institui o comitê municipal sobre mudanças 

climáticas e ecoeconomia; 

• Decreto Municipal nº 48.799 de 2007 – Programa Socioambiental de Coleta Seletiva de 

Resíduos Recicláveis que substitui o Decreto 42.290 de 2002 – Programa Socioambiental de 

Catadores de Material Reciclável do Município de São Paulo. 

• Decreto Municipal nº 49.532 de 2008 – regulamenta a lei nº 13.316 de 2002; 

• Decreto Municipal nº 51.664 de 2010 – regulamentou a lei nº 14.723 de 2008; 

• Decreto Municipal nº 51.456 de 2010 – regulamentou a lei nº 14.898 de 2009; 

• Decreto Municipal nº 51.907 de 2010 – estabelece prazo e normas para o cadastramento 

dos grandes geradores de resíduos sólidos; 

• Portaria Municipal nº 209 de 2012 – nomeia os agentes públicos da AMLURB. 
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RESUMO 

Atualmente são produzidos mais de 1,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos por ano no 

planeta, de origem domiciliar, hospitalar, industrial, entre outras, sendo que grande parte 

desse volume tem como disposição final vazadouros a céu aberto, corpos d'água, terrenos 

baldios e outros locais não preparados para receber este tipo de material. Devido ao grande 

impacto gerado pelos resíduos sólidos ao meio ambiente e a saúde pública, faz-se necessário o 

desenvolvimento de um plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos que, em 

conjunto com as demais políticas públicas, promova os aspectos sociais, econômicos e 

ambientais dos centros urbanos. Dessa forma, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, marco 

regulatório para o país, foi importante por esclarecer o papel de cada agente no manejo dos 

resíduos sólidos e também por determinar o encerramento dos vazadouros a céu aberto. 

Também estabeleceu a seguinte hierarquia no manejo dos resíduos sólidos: redução dos 

resíduos na origem, reutilização, reciclagem, recuperação energética e disposição final. 

Portanto, serão necessárias mudanças significativas na gestão dos resíduos sólidos nas cidades 

nos próximos anos e este tema poderia ser abordado de forma integrada e articulada com as 

demais políticas públicas, considerando soluções a médio e longo prazo, numa economia 

circular de desenvolvimento sustentável. No cenário europeu, a Suécia, junto com a Noruega, 

Dinamarca, Holanda, Áustria, Alemanha e Suíça, formam um grupo de países que destinam 

menos de 1% dos resíduos para os aterros sanitários. A Suécia foi o país escolhido para 

representar as técnicas empregadas na coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos, 

pois apresenta também taxas altas de reciclagem, compostagem, e recuperação energética. 

Além disso, o gerenciamento integrado de resíduos sólidos está inserido em um programa 

nacional de desenvolvimento sustentável chamado SymbioCity, tornando as cidades suecas 

exemplos de pesquisa com resultados próximos ao 100% na destinação adequada dos 

resíduos. 

Palavras-chave: Gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos. Planejamento Urbano. 

Europa. Suécia. SymbioCity. 
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ABSTRACT 

Currently, more than 1.3 billion tons of solid waste are produced every year around the world 

from households, hospitals, industries, among others. Most of this volume has as final 

destination places like dumps, groundwater, wasteland and other spaces that are not prepared 

to receive such material. Due to the large impact generated by the solid waste on the 

environment and public health, it is necessary to develop an integrated plan for solid waste 

management, which combined with other public policies can promote social, economic and 

environmental aspects of urban centers. Thus, the National Policy of Solid Waste, a regulatory 

milestone in Brazil, was important to clarify the role of each agent in solid waste management 

and also to determinate the definitive closure of dumps. Also, established the following 

hierarchy in solid waste management: waste reduction at source, reuse, recycling, energy 

recovery and then, landfill disposal. Therefore, significant changes in solid waste management 

will be needed in the coming years and this issue should be addressed with other public 

policies through an integrated and coordinated way, considering solutions in medium and long 

term. In Europe, Sweden along with, Denmark, Netherland, Austria, Germany and Switzerland, 

form a group of countries which allocate less than 1% of waste to landfills. Sweden was the 

country chosen to illustrate the engineering techniques in collection and proper disposal of 

solid waste because it has high rates of recycling, composting and energy recovery. 

Furthermore, its integrated solid waste management is part of a national program for 

sustainable development called SymbioCity, turning the Swedish cities research example, 

achieving results close to 100% in proper waste destination. 

Keywords: Municipal solid waste management. Urban planning. Europe. Sweden.  SymbioCity. 
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

För närvarande genereras mer än 1,3 miljarder ton fast avfall i världen årligen från bland 

annat hushåll, sjukhus och industrier. Merparten av detta läggs i soptippar eller 

grundvatten eller hamnar på andra platser som inte är anpassade eller lämpade för att ta 

emot sådant material. På grund av den stora påverkan som fast avfall har på miljö och 

folkhälsa är det nödvändigt att ta fram en genomtänkt plan för avfallshantering, vilken 

tillsammans med andra offentliga riktlinjer kan ge en ökad livskvalitet för medborgarna 

genom att bättre ta hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter i städerna. 

National Policy of Solid Waste, en milstolpe för avfallsregleringen i Brasilien, har därför 

varit viktig för att tydliggöra varje aktörs roll i avfallshanteringen och för att identifiera 

vilka soptippar som behövde avslutas. Följande hierarki fastställdes även för 

avfallshantering: minskat avfall vid källan, återanvändning, materialåtervinning, 

energiåtervinning och sist deponering. För att få till lösningar på medellång och lång sikt 

måste stora förändringar vidtas i avfallshantering i Brasilien under de kommande åren. 

Avfallsfrågan behöver dessutom integreras och samordnas med andra offentliga mål och 

riktlinjer för uthållig samhällsutveckling. I Europa bildar Sverige tillsammans med Norge, 

Danmark, Nederländerna, Österrike, Tyskland och Schweiz en grupp av länder där mindre 

än 1 % av hushålls- och industriavfallet läggs på deponi. I denna studie har Sverige valts ut 

av länderna, på grund av dess höga grad av återvinning, kompostering och 

energiåtervinning, för att illustrera olika metoder som kan användas för att samla in och 

hantera avfall på ett effektivt sätt. Integrerad avfallshantering är dessutom en del av ett 

nationellt program för hållbar utveckling, SymbioCity, som tar tillvara svenska städers 

forskningserfarenher för att åstadkomma lämplig hantering av snart sagt allt hushålls- och 

industriavfall.  

Nyckelord: Kommunal avfallshantering. Stadsplanering. Europa. Sverige. SymbioCity. 
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INTRODUCTION 

The impact of solid waste accumulation combined with the greenhouse gases production, acid 
rain and other forms of pollution are today one of the most debated and urgent issues to be 
addressed in urban areas. The production of waste is a consequence of human activities, as 
well as of all living beings. However, the life cycle in nature does not accumulate waste, it is 
closed and continuous so that all degraded material in a natural process becomes food for 
another living being. It is human intervention that breaks the natural cycle of materials, at a 
time when man needs to extract natural resources to obtain new products, satisfying his 
needs. The raw material is then extracted and processed, but it can not be assimilated to the 
natural life cycle without proper treatment. The challenge is to reintroduce residues, resulting 
from human activities, into the natural chain, so that they are absorbed by the environment, 
transformed into new objects. In order for that to happen, it is necessary, among other things, 
to reuse and recycle discarded materials, avoiding whenever possible the production of more 
waste. 

Regardless of the context, solid waste management is one of the biggest challenges in urban 
areas, which is responsible for housing more than half of the world population (ONU, 2012). It 
is among the most complex problems to be faced by municipalities, and still does not receive 
due attention. How waste is managed can be considered as a governance indicator of a city. In 
fact, it is possible to understand how people live by analyzing the wastes that are produced 
and discarded (UN-HABITAT, 2010). 

The rampant consumerism combined to the low level of environmental awareness are factors 
that aggravate the production and accumulation of waste in the urban environment. The 
amount of MSW (municipal solid waste) produced annually on the planet has advanced at a 
faster pace than population growth. Currently, cities generate around 1.3 billion tons of MSW 
per year and are estimated to reach 2.2 billion by 2025 (WORLD BANK, 2012). 

In Brazil, 206,000 tons of waste are produced daily. Of this total, about 20 thousand tons are 
no longer collected. From what is collected, 41.3% goes to inadequate sites, such as dumps 
and controlled landfills and 58.7% are sent to sanitary landfills (ABRELPE, 2016). Only 0.4% is 
destined for composting and 2.5% for sorting plants of recyclable material (SNIS, 2014). 

The final disposal of solid waste in Brazilian cities is a problem to be solved, due also to the lack 
of an integrated management plan, including unresolved issues such as selective collection, 
treatments for organic waste through composting or anaerobic digestion, recyclable waste 
sorting stations, waste pickers, energy recovery and reverse logistics. 

In addition, the absence of a solid waste management aimed at reduction and recovery has 
made cities adopt landfills as the only form of treatment. As an aggravating circumstance, 
more than 50% of municipalities send their waste to dumps (SNSA, 2016). Only 41% of 
municipalities submitted their Municipal Solid Waste Management Plans (PMGRS), and few 
guidelines from these documents were put into practice (SINIR, 2016a). 

The National Policy of Solid Waste (Law No. 12,305) requires municipalities and states, through 
their integrated management plans, to indicate the guidelines that may be taken, according to 
the characteristics of each locality, in order to reduce the amount of waste that is produced at 
the source, to universalize the selective collection and composting and to divert the waste 
from the sanitary landfills. Only the refuse, material that can not be recycled or reused, could 
have as final destination those sites (BRASIL, 2010). 

Nevertheless, the system chosen must be economically sustainable, ensuring that the 
programs are not interrupted and the recyclable and organic material is destined for the 
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appropriate treatments (IPEA, 2013). In order to make these projects viable, the government 
encourages the formation of public consortia and public-private partnerships (BRASIL, 2005; 
BRASIL, 2004). 

The challenge of an integrated solid waste management is to relate all the areas involved, 
determining the role of each agent and closing the chain of actions. Each sector is responsible 
for one part of the life cycle of the post-consumer material. In this way, the residues can work 
within a closed loop, called cradle-to-cradle. According to the cradle-to-cradle philosophy, the 
residue is seen as food and can be separated into two cycles: biological and technological. If 
the material is biodegradable it is destined for the biological cycle, whose compost will provide 
nutrients to the soil. Whereas, in the technological cycle, the residue undergoes an upcycling 
process, making the recycled material with quality equal or superior to the original 
(MCDONOUGH, BRAUNGART, 2002). 

Although new recycling techniques are emerging, such treatment is seen as a palliative for 
larger problems such as excessive consumption and waste of energy, water and natural 
resources. The priority is to avoid waste production and this concern is common to all 
countries. Europe, for example, wants to evolve from a recycling society to a zero waste one 
(ZERO WASTE EUROPE, 2016). 

Solid waste management, when articulated with other public policies, can promote 
opportunities such as: cost reduction, income generation, saving of natural resources, water 
and energy. The Swedish concept of sustainable cities, SymbioCity, aims to relate public 
policies, solving common problems in different sectors, towards sustainable urban 
development (SYMBIOCITY, 2016). 

Therefore, the research has as justification: 1) to understand the challenges faced by the 
European cities studied and how they have high capacity for recycling, treatment of organic 
waste and energy recovery; 2) to comprehend the current state of Brazilian cities after the 
National Policy of Solid Waste (NPSW), what are the main challenges and how to turn these 
challenges into opportunities. 

Sweden was the European country chosen to conduct field visits and interviews for a number 
of reasons, including: part of the research was developed at the Engineering Faculty, 
Department of Building and Environmental Technology, Division of Water Resources of the 
Lund University; through this university it was possible to carry out technical visits and 
interviews in companies responsible for MSW management in the country; broad access to 
documents, data, scientific papers and other publications on the subject and possibility to visit 
urban areas recovered through SymbioCity concept. 

According to Eurostat data (2016), Sweden belongs to the group of countries that allocates less 
than 1% of their waste to landfills. Through the case studies presented, it is possible to 
understand the main aspects of European solid waste management, which are based on 
legislation, economic instruments and infrastructure suited to each reality. 

The results of this thesis will be important as contributions to the academic work of the 
Architecture and Urbanism faculty of the Mackenzie University, as well as to other Brazilian 
programs and universities, with an interest in understanding what is being used in European 
cities in relation to integrated MSW management and the impact of this public policy on urban 
areas and the environment. This material can also be consulted by municipal governments as a 
reference of useful information for public administration. 

 



249-14 
 

OBJECTIVES 
General Objective: To understand the main challenges and opportunities for the 
implementation of an integrated solid waste management for Brazilian cities considering the 
association with the other public policies. 
Specific Objective: To analyze how the European cities studied have overcome the obstacles to 
the integrated management of solid waste reaching high levels of recycling, treatment of 
organic residues and energy recovery and, consequently, low rates of waste disposal in 
landfills. 
 

OBJECT 
The research object is concentrated in Brazilian and European cities, how they are handling the 
municipal solid waste issue and what were the main challenges and opportunities achieved. To 
compose the object it was necessary to visit some equipment installed in European cities that 
aim zero waste and are sending less and less material to their landfills. In these places, the 
priorities for the waste generated are the pre-treatments: recycling, composting or anaerobic 
digestion and waste-to-energy. 
 
Firstly, some cities were selected, which reach high recycling and composting rates according 
to the indexes published by Eurostat (2016a), after which the equipment and the different 
solutions used for integrated MSW management were evaluated among the cities. 

HYPOTHESIS    
Due to the precariousness of the system of collection, sorting, treatment and destination of 
municipal solid waste in Brazilian cities, it is necessary to develop and implement integrated 
MSW management, articulated with other public policies, to minimize the impacts of waste in 
the environment and bring economic and social benefits. 
 

MATERIAL AND METHODS 
In order to develop the thesis and achieve the desired objectives, two types of analysis were 
considered, one qualitative and the other one quantitative. Both analyzes were useful to 
compose the discussions throughout the research mainly through, interviews, technical visits 
and bibliographic research. 

For the qualitative analysis, case studies were considered in the city and metropolitan region 
of São Paulo, as well as technologies with high waste reuse rates in Europe, mainly in Sweden, 
where the field survey was carried out. In this way, the main visits and interviews were: 
• In Brazil: Envac of Brasil company; Caieiras Landfill; composting and recycling techniques 

employed; sorting plants of recyclable materials (mechanized sorting plants of Loga and 
Ecourbis); recycling industries and others; 

• In Europe - Sweden: Envac (pneumatic collection system in Mälmo, Stockholm and 
Göteborg); interview with Avfall Sverige company, responsible for MSW management in 
Sweden; technical visit to the Hammarby Sjöstad neighborhood in Stockholm; technical 
visit to the city of Borås, a pioneering example in the treatment and destination of MSW; 
visits to equipment and recent technologies in waste management in other cities; 
interviews and technical visits on the SymbioCity program and others. 

For the quantitative analysis were considered the primary data collected in the interviews and 
verified in the official bibliography, such as scientific articles, theses, books and dissertations, 
in order to measure the impact of the techniques used in waste management in relation to the 
city and in the life of the residents. 
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After the collection and analysis of the primary and secondary data, the following procedures 
were considered for structuring the information: 
• The consolidation of the primary data through the verification of the information obtained 

in the technical visits and interviews due to the possible variables found in the primary 
sources; 

• The review of the specific bibliography on MSW management, in order to understand the 
problem and the techniques and solutions used in Brazilian and European cities; 

• The analysis of current legislation and economic instruments on solid waste used by the 
European Union and the countries studied; 

• The analysis of the Brazilian legislation on MSW, including the impacts of the National 
Policy of Solid Waste on the sectoral agreements of the reverse logistics programs, the 
development of integrated municipal and state solid waste management plans and the 
infrastructure built due to new regulations; 

• The discussion of the results obtained throughout the research, reflecting on the feasibility 
of projects in Brazil and final conclusions. 

The research has as structure the following chapters: 
Chapter 1 - Concept of the problem - this chapter presents a brief definition of integrated solid 
waste management, the importance of linking the waste sector with other public policies and 
the introduction of other related terms and tools, such as: life cycle assessment, producer 
responsibility and the cradle-to-cradle concept; 

Chapter 2 - MSW Management in Europe - the objective of this chapter is to understand the 
main aspects of waste management in Europe through the regulations, economic instruments 
and infrastructure used to promote low rates of waste disposed in landfills. As case studies are 
presented some solutions employed in Swedish cities; 

Chapter 3 - MSW Management in Brazil - this chapter discusses the developments of the 
National Policy of Solid Waste in its main aspects: the closure of dumps, shared responsibility, 
sectoral agreements and reverse logistics, and the importance and role of waste pickers. The 
chapter also presents the Solid Waste Management Plan of São Paulo, how the city is seeking 
to solve the problem and what goals were achieved in the current government; 

Chapter 4 - Challenges and possibilities for integrated MSW management in Brazilian cities - 
this chapter closes the thesis by analyzing the lessons learned about European management 
and discusses the implementation of some regulatory and economic instruments in Brazilian 
cities. Also, the chapter discusses the systems used to promote the separation, collection, 
storage and proper destination of waste for reusing, recycling and energy recovery. In the last 
section, SymbioCity, the Swedish concept, is used to explain the synergy between the solid 
waste sector and other public policies, solving common problems among several areas 
towards the sustainable development of Brazilian cities. 
 
Results analysis form 
The primary data from qualitative and quantitative field research were presented and 
discussed during the study. Firstly, the interviews and technical visits were analyzed, which 
compose the qualitative part of the research, through the content analysis method, 
considering the theoretical reference that was important to understand why the problem 
occurs, its dimensions, motivations, trends, variables and behaviors. Second, the results of the 
quantitative analysis of the case studies were presented, which were important to confirm the 
hypothesis raised, to measure the level of interventions performed and to be implanted and to 
produce information about the magnitude of the problem. The results of the analyzes were 
important to understand the set of challenges and possibilities for the implementation of 
integrated solid waste management in Brazilian cities. 



 

1. INTEGRATED MSW MANAGEMENT 
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 INTEGRATED MANAGEMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE 

This chapter presents the definitions on integrated solid waste management, their importance 
and the opportunities for municipalities and consorted regions to reduce and to treat correctly 
solid waste. Also, some concepts are discussed such as Life Cycle Assessment (LCA) of products 
and processes and producer responsibility. In the European context, a brief environmental and 
economic impact analysis is carried out between landfills and waste-to-energy. Finally, the 
cradle-to-cradle concept is presented and discussed as an alternative for the recovery of 
biodegradable and recyclable waste. 
 

1.1 DEFINITION OF INTEGRATED MSW MANAGEMENT 

According to the Business Commitment for Recycling (Cempre), integrated solid waste 
management is defined as: 

"An articulated set of normative, operational, financial and planning actions that a 

municipal administration develops (based on sanitary, environmental and economic 

criteria), to collect, segregate, treat and dispose of the municipal waste." (CEMPRE, 
2010, p.3). 

The development of an integrated MSW management plan is fundamental to comprehend the 
current waste situation in the city or region studied, to perceive all needs, to indicate the 
guidelines and objectives, to set goals and deadlines to be achieved and formulate as 
strategies that can be implemented according to the needs of each locality. 

The management needs to be integrated because it depends on the interdependence between 
all steps, from the collection to the final destination and also in relation to other public 
policies. In addition, the responsibility for the generation and destination of waste is shared by 
all involved: society, government and private initiative. 

According to the NPSW, solid waste management is defined as: 
"Set of actions carried out, directly or indirectly, in the collection, transportation, 

transhipment, treatment and final disposal environmentally appropriate of solid wastes 

and environmentally appropriate disposal of refuses, according to the municipal solid 

waste management plan" (BRASIL, 2010, art. 3). 

The definition of integrated solid waste management is also clarified in the NPSW as: "a set of 

actions aimed at finding solutions for solid waste, in order to consider the political, economic, 

environmental, cultural and social dimensions, with social control and under the premise of 

sustainable development "(BRASIL, 2010, article 3). 

The integrated MSW management has as attribution to consider the needs of each locality, 
verifying the technology available for the collection, transportation, waste treatment and final 
destination. It is necessary that all phases are associated, since one depends on the other, for 
example, if the collection is poorly planned and structured, it can increase transportation 
costs, and if it is poorly dimensioned, it will cause inconvenience to the population served and, 
consequently, subsequent stages of treatment and destination. In addition, if the destination is 
inadequate it will seriously impact the environment. Therefore, the model to be developed will 
consider, among other aspects, the quantity and type of waste produced, the socioeconomic 
and cultural characteristics, the degree of urbanization, consumption patterns and habits of 
that population (WORLD BANK, 2012). 

Integrated solid waste management is also responsible for weighing social aspects including 
the population working with recyclable material, but it is on the fringes of society, such as 

1 
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waste pickers. In addition, it is important that the entire population participate in the correct 
separation of waste at source to ensure that it has the most appropriate destination, because 
if the waste is not sorted at source, it will hardly be separated after it is collected. 

It is recommended for each municipality or consortium region to stipulate its goals in the 
short, medium and long term and to take into account that the process of change is usually 
slow and gradual. Most importantly, all actors (government, civil society and the private 
sector) are committed to ensuring that the decisions set out in the plan are implemented, 
achieving the stated objectives. The biggest challenge is the awareness of everyone, because 
the success of the integrated management plan depends on the performance of each one. 

Regarding the urban cleaning, the responsibility is of the city hall, which will collect, treat and 
destine the solid waste in an environmentally correct way. However, there are some obstacles 
that hinder the whole system, such as: financial limitations (badly planned budget, under-
spending, out-of-date taxes and charges, lack of credit, etc.); lack of technical training of all 
those involved in the collection, from the collector to the responsible manager; change in the 
public administration, discontinuing the plans and projects and lack of environmental 
inspection and control of the entire process (CEMPRE, 2010). 

Solid waste management needs to be systematic, looking for solutions in an integrated 
manner, articulated with other public policies, considering the cultural, social, economic, 
environmental and political particularities of each locality. 

 
Figure 1.01 – Flowchart for the establishment of the integrated MSW management plan. Source: 
CUNHA et al, 1999 apud CEMPRE, 2010, p. 24. 
 

First, the goals can be defined as short (two years), medium (seven years) and long term (15 
years). For each action a range of possible alternatives can be envisaged with respect to all 
variables to be considered in the plan, such as: the location of the landfill, the location of the 
recyclable waste sorting plant, the types of collection, the kind of transport that will be used, 
etc. Once all the alternatives have been established, they can be selected according to some 
criteria, for example: economic (cost benefit of the whole process); social (indices for 
measuring factors such as safety, public health, employment and income generation, leisure 
and others); environmental (ensuring that the selected alternatives are environmentally 
correct) and political (optimizing the model based on the partnership between the government 
(municipal, state and federal) and the private sector). The last step is to set up the scenarios, 
allowing a broad and exploratory view of all possibilities, analyzing the economic, 
environmental and social impact of each one of them to finally decide the best model for the 
place studied (see flowchart of figure 1.01) (CEMPRE, 2010). 

The flowchart of figure 1.02 establishes the phases of implementation of the solid waste 
management plan, with the defined scenario. Each service, from the collection to the final 
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destination, is evaluated and improved continuously. The waste management plan is not 
static; it needs to be periodically revised by introducing new technologies and overcoming new 
challenges that will arise over time. 

 

Figure 1.02 – Integrated MSW Management Flowchart. Source: CEMPRE, 2010, p. 25. 

 
The benefits of integrated management are many, such as: 
Social aspects: guaranteeing formal jobs and generating income for the population that works 
informally and also for the population that will work throughout the network, from collection, 
transportation, sorting stations, composting plants and biological treatment, to recycling 
industries; 
Environmental aspects: reducing contamination and environmental impacts by closing dumps 
and irregular waste deposits, and reducing floods. The destination of the refuse would be the 
incinerators with energy generation or the sanitary landfills that will have its life prolonged, 
since the recyclable and organic material would have other destination; 
Economic aspects: generating income through the sale of recyclable material to the industries 
and the organic compost (fertilizer). In addition to all jobs created also by the reverse logistics 
cycle, savings in the cost of maintenance and operation of landfills and others; 
Political aspects: articulating with other public policies, gathering efforts and achieving better 
results for the city; 
Cultural aspects: respecting the characteristics and customs of the local population in order to 
find the solutions that best suit the established standard, taking into account the composition 
of the waste and the technologies available and suitable for the community studied; 
Spatial aspects: analyzing geographic characteristics so that facilities, infrastructure and 
equipment are appropriate to the spatial conditions in which they will be inserted. 
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1.2 LIFE CYCLE ASSESSMENT AND PRODUCER RESPONSIBILITY 

According to ISO 14.040 (2006), life cycle assessment (LCA) is the compilation and evaluation 
of the inputs and outputs of each phase of a system or product throughout its life cycle, which 
may be from the acquisition of the raw material, the phases from production, distribution, 
transportation, using, reusing, recycling, to final disposal. The phases will depend on the 
product or process to be evaluated. 

The LCA is important to identify throughout the process, or a product, how to minimize the 
amount of solid waste produced, toxin emissions and effluents. In this way, it is an essential 
tool in the integrated management of MSW, as well as in the industries, analyzing the entire 
process, from raw material extraction to post-consumption and disposal. 

According to ISO 14.040 (2006), the main objectives of a LCA study are: to identify 
opportunities to improve the environmental aspects of a product throughout its life cycle; to 
subsidize the selection of environmental performance indicators; to assist decision making in 
government, in industry in relation to strategic planning, in the definition of priorities and in 
the development of product and process projects; to facilitate the comparison of products, 
mainly through the development of labels and environmental declarations. 

The applications of a LCA study are many, such as: comparing materials or products; 
developing and improving a product; comparing processes with the objective of minimizing 
environmental impacts; verifying environmental gains and losses; quantifying environmental 
contamination; providing information for audit processes; providing information to 
consumers; marketing and others. For the analysis to be legitimate, it is necessary to have 
transparency in the data collected, in the scope, in the methods used and in the results 
presentation (FERREIRA, 2004). 

Through the life cycle assessment of a product it is possible to identify which phase represents 
the greatest environmental impact and how to minimize or avoid this impact. Applying the life 
cycle assessment to the solid waste management system, considering the phases of collection, 
sorting, treatment and final disposal it is possible to analyze several scenarios and thus to 
evaluate the stages of greater impact. In this way, the manager of the municipality will have 
tools to find out and decide which model is the most appropriate to follow. 

 

Figure 1.03 – Life Cycle Assessment Flowchart. Source: ISO 14040, 2006; FERREIRA, 2004. 
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The flowchart shown in figure 1.03 summarizes all the steps of an LCA, considering the four 
steps and their subdivisions according to ISO 14.040 (2006): 
• Objectives and scope - At this stage, the purpose of the study is considered clearly, for 

those interested, which scope will be considered and the functional unit, that is, the 
measure or element that will be used to compare two diferente systems or products; 

• Inventory Analysis - Refers to the collection of data similar to an accounting balance, with 
all inputs and outputs of the system studied. Everything that comes in has to be equal to 
that which comes out in terms of mass. All the production phases of a product can be 
considered in the study, from the extraction of the raw material to the post-consumption 
disposal; 

• Impact Analysis - For each item indicated in the inventory table a weight is assigned and 
the item is classified according to its impact on the environment and human health; 

• Interpretation - It is the last phase, and it is the one that verifies the previous ones, even if 
the objective and the scope of the study have been reached. All phases are integrated so 
that one depends on the other and can be corrected and modified whenever necessary. 

Regarding to NPSW, responsibility for waste management is shared, with each agent having a 
share of this responsibility throughout the life cycle of a given product (BRASIL, 2010). In this 
way, the manufacturer and distributor will have to adapt to collect their post-consumer 
products in the system known as reverse logistics in Brazil and EPR (Extended Producer 
Responsibility) in Europe. It is up to the citizen to take the product to the collection points, 
which will receive the product and send it to the industry. Some sectors more critical in São 
Paulo, for example, have already mobilized, such as: medicines, which can be delivered in 
some pharmacies; the batteries and accumulators that are also increasing the collection and 
the number of points of voluntary delivery in the city; the end-of-life tires that can be 
delivered at specific points and other examples. 

 

1.3 LCA - LANDFILL X WASTE-TO-ENERGY (WtE) 

In Brazil, the model chosen as the unit of final destination of MSW was the sanitary landfill, 
considered the most environmentally adequate technical solution. In general, incineration in 
the country is not well accepted by the population, since facilities built up until the 1970s did 
not provide the treatment and neutralization of emissions (DEMAJOROVIC, 1994). Therefore, 
the first incinerators installed in the country were equipment that only involved burning and 
reducing MSW volume. 

In Europe, landfills have also been for many years the predominant form of final disposal of 
solid waste. In 1995, about 68% of solid waste was still sent to landfills, and in 2008, this 
number dropped to 40% and continues to decline year after year (EEA, 2011b). Increasingly, 
waste is being diverted to recycling and composting or incineration. 

Factors such as the demand for energy and the restrictions indicated in European 
environmental legislation have caused the incinerators to modernize and to treat or avoid 
emissions to air and water. In addition, the EU affected by the energy crisis of the 1970s 
transformed old incinerators into technologies capable of generating energy in the form of 
electricity and heating (LEMANN, 2008). 

The increase of MSW production in Europe in recent decades has also contributed to the 
development of other forms of waste treatment by diverting them from landfills. So-called 
pre-treatments, such as recycling, composting, anaerobic digestion, MBT (Mechanical-
Biological Treatment) and others are steps prior to final disposal or incineration. Therefore, 
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regardless of the choice between the landfill and WtE, the waste would be destined for pre-
treatments first and consequently only the refuse would have as final destination the landfills 
or WtEs. This premise follows the European hierarchy for MSW management and the Brazilian 
NPSW too (EC, 2008; BRASIL, 2010). 

To ensure that the MSW management hierarchy is met, European countries use various 
economic instruments and regulations that encourage reusing and recycling rather than 
landfilling and incineration (EEA, 2009). In addition, the precautionary principle, avoiding the 
production of waste and the principle of producer responsibility (EPR) are mechanisms to 
reduce the production of waste at source and throughout the life cycle of a given product (EC, 
2014). 

In addition to these instruments, the landfill fee used in most European countries is one of the 
highest MSW management taxes, discouraging the destination of waste to those locations. In 
some countries, there is also the charge for incineration while recycling is not taxed. Therefore, 
it is economical to send the waste for recycling followed by incineration, and the landfill is the 
most expensive option. In addition to landfill fees, there is also a ban on the shipment of 
organic, recyclable and combustible materials to these sites (EEA, 2009). 

Modern incinerators, known as WtE (waste-to-energy), are technologies that aim through 
controlled burning of waste to produce energy, which can be converted into electricity or 
heating, depending on the need of the site. In a simplified way, the equipment emits CO2 and 
H2O in the form of vapor into the air, effluents into the water and produces slag and fly ash. 
The more environmentally appropriate the facility is, the less polluting it will produce. It can be 
considered one of the cleanest technologies when compared to other forms of energy 
production or even to typical industries (SUNDQVIST, 1999). 

According to Funk et al. (2013), waste-to-energy facilities are also considered as a source of 
renewable energy because they use solid waste as fuel through the burning process generating 
energy. The purpose of these installation is to reduce both the volume of waste to be landfilled 
and the cost of the energy life cycle. 

Therefore, there is no way to disassociate the energy sector from solid waste management. All 
public policies are somehow integrated and could be treated in a multidisciplinary way. Solid 
wastes are resources that if used the correct way can: generate energy in the form of 
electricity, heating or cooling; fuel (biogas) for public transport, private vehicles and for waste 
collection trucks; compost and biofertilizer for agriculture, combating erosion, landscaping and 
other uses. In addition, practices such as reusing and recycling allow materials to return to the 
economic cycle reducing the need for extraction of more natural resources. Consequently, all 
waste can be harnessed in some way, following the hierarchy of MSW management (reusing, 
recycling, energy recovery), the last option for waste is landfilling. 

The solid waste sector is closely related to the energy sector in many countries. Replacing fossil 
fuels with waste in energy production emerges as an alternative to reduce greenhouse gas 
emissions and to increase the use of renewable energy sources. Another important solution 
for reducing greenhouse gas emissions is the ban on the shipment of food waste to landfills. 
An alternative that has been gradually adopted by European countries (FINNVEDEN et al., 
2005). 

Compared with pre-1970s installations, WtEs today are considered to be one of the cleanest 
and most modern facilities, whose pollution levels are below to the levels allowed by the EU 
and lower compared to industries in general. However, the installation of a WtE in a given 
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location will depend on several aspects such as solid waste production, energy demand and 
population acceptance (FUNK et al., 2013). 

Both waste-to-energy and final disposal in landfills are complementary equipament to 
integrated solid waste management. Which means that other systems are also important and 
are part of management, such as recycling and biological treatments for organic waste. So, 
from the moment the waste is generated it would have to be separated first for one of the 
pre-treatments and only after all the possibilities are exhausted, it can be destined for 
incineration or landfill. 

Therefore, waste-to-energy does not compete with recycling and other pretreatments, but 
complements the process by reducing the volume of waste to be landfilled in a controlled and 
clean process. It can be observed that countries that have high incineration rates also have 
high rates of recycling and composting. The challenge is to increase the recycling and 
composting rate, reducing the rate of incineration and, if it is possible, reducing landfill waste 
practically to zero, which is occurring in countries such as Sweden, Switzerland, Denmark, 
Germany, the Netherlands, Belgium, and Norway, which have the lowest rates in Europe, with 
less than 3% of the waste being sent to these units (Eurostat, 2016a). 

Landfills have another aggravating factor that is the need to monitor the site after its closure. 
For decades, these sites continue to emit gases and effluents after the completion of their 
activities. Topographic levels also need to be monitored to ensure that the terrain is 
completely stable and does not undergo any process of degradation or erosion. Once all 
emissions and movements of the soil have been exhausted, the landfill may be used for other 
purposes such as parks, reserves or recreation. Due to the amount of recyclable or toxic 
material buried it is also necessary to evaluate the best way of planting shrubs and trees. 

The reduction of greenhouse gases emissions, such as methane and carbon dioxide, should be 
considered in the evaluation of the life cycle of the waste, seeking to indicate in the integrated 
solid waste management plan the alternatives with less impact on the environment and that 
are economically feasible (FUNK et al., 2013). 

In order to understand which technology is the most impacting to the environment between 
the final disposal in landfills and the destination of waste to WtEs, two scenarios were 
considered, the first scenario is the landfill with a biogas plant and the second, a WtE with a 
small landfill to receive the ashes and slag that can not be used for other purposes. 

According to the flowchart of figure 1.04, it can be observed that the solid waste collection and 
treatment phase is common for both scenarios. The difference is in the last phase, of final 
disposal. The separation of the waste at the source and its correct destination means that only 
the refuse or the material that was not previously separated is destined to the final disposal. 

For the development of the comparison between the last two phases was considered the life 
cycle assessment tool through the compilation of data and information presented in 
environmental reports and also in several published studies. LCA has been shown to be an 
important tool to analyze the impacts of the systems considered in the integrated solid waste 
management plan, so that municipalities can evaluate the best solutions according to the local 
situation. In parallel to the LCA, it is recommended to carry out studies related to the logistics 
and performance of the activities, as well as an economic analysis. 
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1.3.1  LCA - objectives and scope, functional unit, study limitations  

The scope consists of comparison between the last phase of integrated solid waste 
management, identified as final disposal, either in landfills or waste-to-energy. Two scenarios 
are evaluated, the first scenario consists of the landfill with a biogas plant for the production of 
electricity and the second scenario is composed of the WtE and the sanitary landfill. In the 
second scenario it is not possible to eliminate the landfill due to the production of slag and fly 
ash in WtE. Slag can still be used in paving and fly ash can be mixed with concrete in 
construction. In any case, the use of ashes and slag after treatment does not influence the 
results of the study. 

The phases of waste collection and treatment were not considered in the study. These phases 
are identical in both systems and they can be eliminated from the life cycle inventory. Auxiliary 
processes such as slag treatment, fly ash and slurry treatment were also not considered. The 
study is limited to comparing the two models considering the same functional unit, of one ton 
of MSW, being composed of refuse and mixed waste. 

The life cycle assessment of an integrated waste management model have their limitations. 
Factors such as geographic location, climate, technology used, energy sources, gravimetric 
composition of MSW and other components can alter the final results. Therefore, the LCA of a 
system such as MSW management must consider the characteristics of the area in order to 
obtain results consistent with the implantation site. Thus, the LCA studies used in this thesis 
need to be adapted according to each locality. 

The most important categories of impacts considered for the integrated management of solid 
waste are: scarcity of natural resources, climate change, acidification, human toxicity, 
eutrophication and formation of photo-oxidants (ISO 14.040, 2006). 
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Figure 1.04 – Life Cycle Assessment of two Scenarios: Landfill and WTE. Source: POLZER, 2014. 
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1.3.2  1st Scenario - Typical landfill with biogas plant  

In the first scenario, the refuse and mixed waste are sent to the sanitary landfill, according to 
figure 1.05. The gases produced by the degradation of organic material are collected through 
vertical drains and sent to the biogas station that will transform the gases into energy and fuel. 
Effluents in the form of slurry are also collected through horizontal drains. Finally, the slurry is 
treated, the clean water is released into the environment and the sludge returns to the landfill. 

 

Figure 1.05 - Simplified flowchart of a typical landfill and its system. Source: Adapted from 
SUNDQVIST, 1999, p.77. 

According to Den Boer et al. (2005), the landfill is a form of waste disposal considered 
inevitable. Observing an effective solid waste management system in a well-educated society 
such as Sweden, for example, with high recycling and composting rates, there will still be 
mixed waste that has not been separated at source and will target incinerators, which in turn, 
will produce slag and fly ash that will end up in landfills (AVFALL SVERIGE, 2014). The slag 
produced by burning contains materials that are inert and unreacted during combustion such 
as porcelain, glass and rocks. If this material is not used for another use it is intended to serve 
as a landfill cover. The same happens with the hazardous materials that after receiving the 
pretreatment, have their residues stocked in these places. Therefore, the challenge is to reuse 
all materials, including slag and fly ash from incinerators so that landfills will receive less and 
less waste. As landfill fees are very high in Europe, waste pretreatment and using of materials 
are considered a priority. 

For landfills, European legislation (Landfill Directive) requires organic materials to be sent for 
biological treatments such as composting and anaerobic digestion. In addition, the law 
requires landfills to be monitored throughout their life, even after closure, as they continue to 
emit gases and leachate. As some of landfills have banned the organic material, the production 
of greenhouse gases (GHG) has been decreasing year after year. Some countries, such as 
Germany, Austria, Sweden, Denmark, Belgium, the Netherlands and Luxembourg have already 
been able to divert organic wastes from the landfills and reached the targets set for 2016. 
Finland and France are almost reaching, but some of European countries are still far from the 
target, such as Italy, Greece and Portugal (EUROSTAT, 2013). 

Other legislation, such as the Packaging Directive (EC, 1994), for separate collection of 
packaging and the Renewable Energy Directive (EC, 2001), which sets targets for the 
production and use of renewable energy, also they have contributed to the reduction of 
landfilling of organic waste. As WtEs are considered to be producers of renewable energy, the 
law allows these facilities to receive the prohibited material in landfills, provided that they 
have not been separated and therefore sent for recycling. 
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As organic waste is responsible for the formation of GHG in landfills, sending this material for 
recycling or incineration reduces the environmental impact. Biodegradable materials have 
different periods of degradation when they are buried in landfills, causing them to continue to 
emit methane and carbon dioxide for decades. Therefore, banning the landfilling of organic 
material is the first action to be taken to reduce the environmental impact caused by MSW and 
consequently reduce GHG production (EEA, 2009). 

Emissions calculated in landfills are so-called fugitive emissions. For the calculation are 
considered data such as temperature, humidity and other local information. GHG production 
in landfills occurs during three distinct phases. In the first phase, the newly buried waste is still 
in a cell that has not been sealed, so the material undergoes the action of aerobic and 
anaerobic bacteria, producing methane and carbon dioxide. In the second phase, called the 
methanogenic, the cell, where the waste was deposited, is sealed and a considerable amount 
of methane is still produced. In the third stage, methane production varies according to the 
type of organic material buried for an indeterminate period. The challenge is to capture the 
methane produced mainly in the second phase. An equation is used to calculate GHG 
emissions, which considers the amount of organic waste buried for a given period (IPCC, 2006). 

Although the main emissions from a landfill are methane and carbon dioxide, about 1% of the 
gases emitted contain harmful substances, some with a high environmental impact such as 
benzene, arsenic, mercury, chloroethane, chloroethene, methanal, furan, hydrogen sulphide, 
tetrachloromethane, carbon disulphide and others (PARKER et al., 2002). Therefore, fugitive 
emissions from a landfill represent a serious environmental risk. The gases captured in the 
landfill are dissolved in water and usually contain about 50 to 60% methane, 40 to 50% carbon 
dioxide and other substances. Due to the presence of methane, the energy potential of the 
landfill gas is between 18 and 22 MJ m3. Therefore, vertical pipes have the function of 
collecting the gases and directing them to the biogas plant. In the biogas plant the gases are 
burned, generating electricity. The energy potential varies according to the quantity of 
methane and the technology used (SPOKAS et al., 2005). According to Bogner and Spokas 
(1993, p. 377), the total methane generated in a given cell is represented by equation 1, which 
is the sum of the methane emitted to the environment (fugitive emissions) with the oxidized 
within the cells, with the recovered for energy production, with the emissions that migrated 
laterally in the cells plus methane stored inside the cells. Therefore, the methane gas used for 
the generation of energy is only a part that it is possible to collect. 

Equation 1:  
CH4 generated = CH4 emitted + CH4 oxidized + CH4 recovered (flared) + CH4 migrated + ∆CH4 storage 

 
To collect methane gas efficiently the cell needs to be enclosed and sealed. Consequently, the 
efficiency of the collection considers two factors, the collection made during the operation and 
the closing of the cell and the collection made throughout the life cycle of the landfill 
(MATTHEWS, 2012). In general, it is considered the collection rate of 50% of the methane 
produced in the cell during the operation of the landfill and 25% after its closure (KOHLER et 
al., 2011; AMBER AND REINHART, 2011; DEVER et al., 2011). This rate varies according to 
several factors, the most relevant is the type of coverage used to close the cells (SPOKAS et al., 
2005). Therefore, it is used as the calculation the methane recovery rate of 50% (IPCC, 2006) 
and of this total collected the rate adopted for energy efficiency is 33% (CIWM, 2003). 
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Table 1.01 - Inventory table: landfill with biogas plant  

Input Output 

MSW 1 t 

Occupied landfill volume 700m³ Water emissions 

Electric energy from 
biogas combustion 

300 MJ 
COD 64 g Copper 0.04 g 

BOD5 16 g Iron 0.8 g 

Purified landfill leachate 300 dm3 Phosphorus (P)  4g Lead 0.08 g 

Diesel for 
dumping 
vehicles 

26 MJ 

Air emissions Nitrite 0.24 g Cadmium 0.008 g 

CH4 21 kg Nitrate 8g Zinc 0.2 g 

CO2 178 kg Sulphate (SO4) 400 g Mercury 0.002 g 

CO 119 g Sulphite (SO2) 0.2 g Manganese 0.8 g 

Electric 
energy 

7.4 MJ 

NOx 107 g Chloride 480 g Chromium 0.8 g 

H2S  - Fluoride 2.4 g Nickel 0.8 g 

Dusts  - Ammonia 6 g Tin 4 g 

      
Arsenic 0.2 g 

Table 1.01 – Inventory table: landfill with biogas plant. Source: ARENA et al., 2003, p. 211. 

Table 1.01 summarizes the main inputs and outputs that compose the inventory of a typical 
landfill. For each one tonne of MSW landfilled emissions are produced for water and for air. 

Another negative aspect of landfills, besides emissions, is the land use. When designating a site 
for the opening of a landfill, it is necessary, among several requirements, that it is not very 
close to the urban centers, but at the same time accessible by the collection trucks. Emissions 
and environmental impact due to transport of MSW from transfer stations to the landfill must 
also be considered by municipal managers. The CETESB landfill standard, P4,241 lists all the 
needs that should be considered in the design of a landfill, and NBR 13896/97 identifies all the 
necessary requirements for the location, operation and maintenance of a landfill (CETESB, 
s/data; ABNT, 1997). 

 

1.3.3 2nd Scenario - Waste-to-energy 

In the second scenario, as in the first scenario, the refuse and mixed waste arrive at the 
incinerator. In a simplified way, the material is burned and produces gases and steam; the 
water is condensed, treated and returned to the system. Gases are purified in the gas cleaning 
system and air emissions consist mainly of carbon dioxide and water vapor (figure 1.06). 

The slag also goes through a recycling process where the metals present are removed and the 
inert material can be used in paving or sent to landfills. 

The first European incinerator began operations in 1874 in the city of Nottingham in England 
to reduce the volume of waste produced during the industrial revolution in a densely 
populated area. At that time, incineration was also intended to improve sanitary conditions in 
cities. After the first incinerator, British cities installed 50 more units. Then it was Germany 
that installed its first incinerator in the city of Hamburg in 1896, followed by Switzerland in 
1904 in the city of Zurich (LEMANN, 2008). 

Currently, it is estimated that there are more than 2,500 incinerators around the world. Most 
of them are located in Asia, with 2,000 facilities, followed by Europe with 448 units, 100 units 
distributed between the United States and Canada and 10 units in the rest of the world 
(AVFALL SVERIGE, 2007, ETC / SCP, 2014). 
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Figure 1.06 – Simplified flowchart of a typical WtE and its system. Source: Adapted from SUNDQVIST, 
1999, p.34.  

State-of-the-art incinerators have evolved into modern facilities which recover energy from 
waste by transforming it into electricity and heating. In addition, emissions must follow the 
strict standards set by the European Union. The more modern the installation, the less 
emissions are produced and the more efficient the equipment is in relation to the energy 
production (SUNDQVIST, 1999). 

Despite the strict legislation, incineration capacity in Europe has been increasing over the 
years. In some countries, WtEs are well accepted and incorporated technologies for MSW 
management, as is the case of Germany, Sweden, Denmark and Switzerland. However, in 
other countries, WtEs are not well accepted and still face great resistance from public opinion, 
which has no confidence in the equipment in relation to environmental impacts and public 
health risks. In other countries, the challenge is to link incompatible technologies like a new 
WtE to the existing heating network based on another form of energy generation, as the 
Finland situation (EEA, 2009). 

The MSW sent to the incineration are made up of different materials, such as food waste, 
fabrics, paper, plastics, metals, glass, diapers, garden prunings and others. Each material has a 
specific amount of DOC (degradable organic carbon) that together with the chemical 
composition of the material will allow the calculation of the carbon dioxide emissions 
produced by the incineration, according to equation 2 (IPCC, 2006). 

Equation 2 (EEA, 2011, p.36): 
kg CO2/year = kg MSW for incineration · oxidation factor of carbon in incinerator (0,98) 

· conversion factor of C to CO2 (3.67) · Σ(waste fractioni (in %) · dry matter contenti · 
carbon contenti (g/g dry weight)) 

In general, for every 1 kg of MSW incinerated, 5 kg of combustion air is consumed and 5.77 kg 
of gas, 0.20 kg of slag and 0.03 kg of fly ash are produced. Slag and ash are considered as inert 
and sterile material, free of microorganisms and pathogens. Ashes can have the following 
composition: 25 to 30% silica (SiO2); 5 to 10% lime (CaO); 5 to 10% aluminum oxide (Al2O3); 1 
to 2% lead oxide; 1 to 2% copper oxide; 0.1 to 0.5% cadmium oxide; 2 to 4% of other oxides; 3 
to 4% gypsum (CaSO4); 3 to 4% sodium (NaCl) and 0.1 to 0.5% calcium fluoride (CaF2). Most of 
the gases are made up of carbon dioxide and water vapor. Toxic gases such as HCl, SOx, NOx 
and others are neutralized by the gas cleaning system. In addition, each substance present in 
MSW has a different calorific value that can be calculated through equation 3: C = Carbon; H = 
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Hydrogen; S = Sulfur; N = Nitrogen; O = Oxygen; W = Water (LEMANN, 2008, p. 161). Most 
modern incinerators can remove 90% of NOx emissions and 99% of heavy metals and acid 
gases (MCDOUGALL et al., 2004). 

Equation 3: 
Hu = 34.8 × C + 93.9 × H + 10.5 × S + 6.3 × N – 10.8 × O – 2.5 × W (MJ/kg) 

 

Table 1.02 – Inventory table: Waste-to-energy 

Input Output 
MSW 1 t Air emissions (in clean gas) Heavy metals 2 g 

Auxiliary inputs CO2 953 kg Residues 

Air (moist) 5.600 kg H2O 301 kg Filter dusts 90 kg 

Process water  158 kg O2 560 kg Bottom ash 170 kg 

Ash 17.2 kg N2 4,765 kg Products 

CaO 25 kg NOx 1,965 g Electric energy 2,420 MJ 

Sodium silicate (30%) 1.5 kg SO2 197 g Heat - 

Activated carbon 2.5 kg HCl 98 g 

Ca(OH2) 3.2 kg Dusts 49 g 

Cement 13.5 kg TOC 2 g 

Urea 3 kg CO 98 g 

Auxiliary energy PCDD/F 0.001 mg 

Heat from natural gas 36 MJ Hg 0.66 g 

Electric energy - Cd 0.66 g 

Table 1.02 – Inventory Table: Waste-to-energy. Source: ARENA, et al., 2003, p.214. 

Table 1.02 summarizes the main system inputs and outputs. In relation to the emissions the 
values are below to the stipulated by the European Union. The production of electricity and 
heating may vary according to the installation and local needs. In some countries such as 
Sweden, Denmark and Norway demand for heating is greater than electricity, so the facilities 
at these sites produce about 70% of heating and 30% of electricity (SYSAV, 2013b). In other 
regions where there is no need for heating the incinerator can supply only electricity. 

 

1.3.4 Analysis of scenarios - Environmental impacts  

The LCA studies, comparing landfills and WtEs, found that the WtE is less impacting than a 
typical landfill with methane gas and leachate collection. Cleary (2009) compiled a series of 
published studies on LCA in the area of solid waste management and concluded that solutions 
that offer less damage to the environment, follow the hierarchy in MSW management, 
considering the less impacting recycling and composting treatments than the WtEs and finally, 
as the most harmful, the final disposal of solid waste in landfills. 

Table 1.03 summarizes the main environmental aspects comparing the two scenarios. In terms 
of GHG emissions, the landfill is the most impacting, mainly due to the production of methane, 
considered 21 times more polluting than carbon dioxide (LELIEVELD et al., 1998). In addition, it 
is not possible to recover 100% of the biogas produced in waste cells. Fugitive emissions are 
the main source of pollutants at these sites. To minimize the risk, more modern landfills are 
using more effective coverages, making it difficult to escape gases from already sealed cells. 
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Table 1.03 – Environmental aspects – Landfill and Waste-to-energy 

Unit = 1 ton of MSW Landfill WTE References 

Global Warming 
Potential (kg CO2eq) 

(+) High production of 
greenhouse (40-50% CO2 + 
50-60% CH4) emissions 
746.4556 kg CO2eq 

(-) Emissions of CO2 

424.4022 kg CO2eq 

SPOKAS et al., 
2005 
ZAMAN, 2010 

Eutrophication 
Potential (kg PO4eq) 

(+) Emissions of ammonia 
and Nox 

(-) The flue gas system 
treats the hazardous gases 
(HCl, SOx, NOx, etc) 

ERIKSSON et al., 
2005; LEMANN, 
2008 

Photochemical Ozone 
Creation Potential 
(kgC2H4) 

(+) Emissions of NMVOC 
0.116526 kgC2H4 

(-) Emissions of NOx and CO 
-0.00778 kg C2H4 

HELLWEG et al., 
2003 
ZAMAN, 2010 

Land disposal (+) High demand for land 

(-) Reduces the volume of 
waste to be landfilled; 1 
ton of waste =  200 kg of 
slag + 30 kg of ashes 

LEMANN, 2008 

Production of leachate 
(+) Contamination of 
groundwater and soil 

(-) Not likely to be emitted ZAMAN, 2010 

Note: (+) Most impactful; (-) Less impactful 

Table 1.03 – Environmental aspects - Landfill and Waste-to-energy. Source:  POLZER, 2015. 

According to Psomopoulos et al. (2009), the integrated management of solid waste is the 
cooperation between incineration through the waste-to-energy model and pre-treatments 
such as recycling and composting. 

According to Finnveden et al. (2005), the use of solid waste instead of coal and oil used as fuel 
for energy production represents a reduction in the emission of greenhouse gases. 

 

Graphic 1.01 – Emissions of greenhouse gases from solid waste in the EU-27 group countries, including 
Norway and Switzerland (million tonnes CO2 equivalent). Source: ETC/SCP, 2011, p.62. 
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Regarding greenhouse gas emissions, the solid waste sector, considering the group of 
European countries EU-27, contributes about 3% of the total emissions. Through reductions in 
methane emissions from landfills since 1990, it has been possible to reduce 31% of the sector's 
contribution. Graph 1.01 shows both the emissions produced and those avoided by the solid 
waste sector. The bottom of the graph shows the emissions that were avoided in each type of 
waste treatment, calculated through LCA studies. The top of the graph indicates the direct 
emissions produced. Some actions appear to be priorities in order to avoid the production of 
GHG, for example: through recycling it is possible to replace the use of virgin materials and still 
save energy; the WtE can replace the use of fossil fuels and the landfill with methane gas 
recovery, producing electricity, also contributes to the reduction of emissions (EEA, 2011b). 

GHG emissions in Europe in relation to MSW sector activities are divided as follows: 95% of 
emissions occur in landfills; 3% is produced by incinerators without energy generation and the 
remainder for other activities. The WtEs do not enter the calculation because their emissions 
are computed in the energy sector (EUROSTAT, 2014). 

 

1.3.5 Economic evaluation 

The landfill in Europe has been considered the economically most costly option compared to 
WtE due to high rates, organic, recyclable and combustible materials bans and costs inherent 
in its operation and maintenance. In addition, as the landfill stopped to receive biodegradable 
material, it no longer emits biogas, and therefore produces no more energy. 

As a result, European landfills are becoming temporary stockpiles. The materials that arrive at 
these locations are those that can not be incinerated or recycled. In this way, these sites 
receive inert or hazardous materials or those that do not have available technology to be 
recycled or reused. 

With regard to the EPR principle, producers are obliged to reduce both the production of 
waste throughout the life cycle of the product and are responsible for collecting and treating 
its post-consumer product. This means that this material is also diverted from landfills. In 
addition, producers are tasked with seeking to use materials that facilitate the process of 
sorting, collection and recycling, allowing these materials to be recovered and receive 
appropriate treatments. 

Table 1.04 summarizes the main economic aspects and specific regulations that discourage 
sending MSW to landfills in Europe. In this way, the landfill in European countries has become 
the last option to send the waste. 

Table 1.04 – Economic aspects – Landfill and waste-to-energy 

Unit = 1 ton of MSW Landfill WTE References 

Energy generated 217.3 kWh/ton  550 kWh/ton 
SPOKAS et al., 2005; 
KAPLAN et al., 2009 

Electricity generated 41-84 kWh/ 1 ton of MSW 
470-930 kWh/ 1 ton of 
MSW 

KAPLAN et al., 2009 

Close to urban 
centers 

(+) Should be considered a 
distance and availability for 
land 

(-) Can be inserted into 
the urban centers 

- 

Landfill Directive  
Combustible and organic 
material should be diverted 
from landfills 

Receive combustible and 
mixed waste 

EC, 1999 

Tax of landfilling High taxes for landfilling; 
Incentives to decrease the 

Promotes the WTEs EEA, 2009 
EPR 
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Pay-as-you-throw disposal of waste 

Renewable Energy 
Directive 

The organic material has to be 
diverted from landfills 

Considered a renewable 
energy source 

EC, 2001 

Operation time Monitoring for decades No necessary monitoring - 

Costs of operation 
Most expensive due the 
economic and political 
instruments 

The most economically 
competitive; production 
of energy 

ERIKSSON et al., 
2005 

Table 1.04 – Economic aspects - Landfill and waste-to-energy. Source: POLZER, 2015. 

According to Den Boer et al. (2005), there are several criteria and indicators to be established 
that will form the economic evaluation forms of an integrated solid waste management 
system. Some examples of criteria are: the costs paid by the municipality and by the citizen, 
the quality and form of the collection, if there is incentive and subsidies in the reduction of 
waste and others. The indicators will quantitatively express the criteria used and serve to 
measure whether the established standards are being met. 

Table 1.05 – Economic evaluation of the cost of MSW management  

Criterion Possible Indicator 

Equity Charges [€] per capita / average income 

Reduction of waste quantities Tons/year 

Quality of service Frequency of collection 

Citizen cost 
Actual cost [€] per HH or per capita; or actual cost [€] per ton; 
or municipal charges per ton 

Municipality cost € per ton 

Table 1.05 – Economic evaluation of the MSW management cost. Source: DEN BOER et al., 2005, p.47. 

The economic evaluation of a solid waste management system will include all stages, from the 
storage of the waste at the source, its collection, pre-treatments and final disposal of the 
wastes in incinerators or landfills. The key point is the distinction between the costs incurred 
for the delivery of the services by the municipality and the revenue generated by the materials 
commercialization and the production of energy in the incinerators. This separation between 
the possibilities of reducing costs and increasing revenues allows municipalities to try to be 
more efficient before starting to raise taxes. Thinking about the efficiency of the system, it is 
common to separate the phases into subsystems, so that each subsystem can be evaluated 
individually, with its characteristics, form of operation and performance. In this way, it will be 
possible to evaluate the impact of one subsystem on the other, making the process 
increasingly effective and economically viable (DEN BOER et al., 2005). 
 

1.4 CRADLE-TO-CRADLE CONCEPT 

The industries work on a linear cycle, called cradle to grave. According to the flowchart of 
figure 1.07, the resources are extracted, the product is designed, then produced, distributed, 
consumed and discarded after its use. This is the cycle of most products and it presents even 
greater challenges to overcome in order to reduce or eliminate impacts on the environment. 

 
Figure 1.07 – Linear cycle of life (Cradle-to-grave). Source: POLZER, 2014. 
 

The term cradle-to-cradle seeks to conceptualize the cycle of a particular product or process in 
a non-linear way, but the material can return to the beginning of the process, cyclically, as 
already occurs in nature. There is no formation of waste, everything is harnessed and 

Resources Design Production Distribution Consumption End of life
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reintegrated into the natural cycle. Observing the nature, it is also sought to achieve a cyclical 
and non-linear system, that is, without losses. 

In this model, the C2C platform (Cradle-to-Cradle), whose main objective is to increase the 
quality of the products generating positive impacts is initiated (OTT et al., 2014). Conventional 
sustainability methodologies are based on eco-efficiency indicators (BOOTH et al., 2012), 
focusing on reducing environmental impacts, but the C2C philosophy aims to integrate all the 
indicators and create these positive impacts, bringing benefits to society and the environment. 
(MCDONOUGH and BRAUNGART, 1998; MCDONOUGH et al., 2003). 

To create positive impacts, the C2C philosophy is based on three principles: "Waste is equal 
food", products and materials should be designed as a resource for post-consumer biological 
and technological cycles; using and generation of energy from the sun and other renewable 
sources and; promotion of cultural, social, environmental and conceptual diversity 
(MCDONOUGH, BRAUNGART, 2002). 

In the first principle, biodegradable materials such as food waste, for example, could be 
decomposed and provide nutrients to the soil. The natural resources extracted for the 
manufacture of a given product, after all the energy released in its production, could be reused 
again and be reiterated to the economic cycle. It is important to note that in fact what is truly 
consumed is a small part of any product that is designed to be discarded immediately after 
consumption. This system represents the linear process on which the entire industry is based. 
According to McDonough and Braungart (2002), about 90% of the materials extracted for the 
manufacture of products in the United States are discarded immediately after their use. This is 
not to mention that many products are programmed to last for a certain period of time, so-
called programmed obsolescence, which makes it unfeasible for the consumer to repair or 
maintain an old model of an appliance, forcing it to buy a new one to replace previous. 

The second principle is to stimulate the creation of self-sustaining energy, that is, instead of 
consuming energy, buildings, for example, could be transformed into generators using 
renewable sources of energy available on the spot, such as solar, geothermal, wind and other 
(ANKRAH et al., 2015). 

The third principle is to promote diversity. The product design could mimic the natural cycles, 
taking as reference the complexity of living organisms and their relation to the environment in 
which they are inserted (MCDONOUGH, BRAUNGART, 2002). According to Ankrah et al. (2015), 
examples of biodiversity are those urban projects that promote the integration between 
buildings, mixed use and green areas, promoting the well-being of users and increasing 
aesthetic and spatial quality. In relation to conceptual diversity, an example would be designs 
that could be flexible and adapt to different purposes and uses. 

The industrial chain is designed for profit and economic growth and most of its methods lead 
to scarcity of natural resources. It is necessary to rethink the whole system, because the 
impact is certain and will have negative consequences for humanity. An example of this, cited 
by McDonough and Braungart (2002), explains that although the food supply has increased 
considerably and many children are being well fed others still go to their beds hungry, but 
worse than that is that children fed from some way they are being exposed to substances that 
cause genetic mutation, cancer and other complications due to contamination throughout the 
industrial process. In this way, the authors question the way in which the problem of lack of 
food has been solved, impacting the ecosystem and public health. 
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According to McDonough and Braungart (2002, p.18), analyzing the impacts of the industrial 
revolution and looking back on the negative aspects, the following characteristics of this 
system can be listed in the nineteenth century: 
• Releasing of billions of toxins into the air, soil and water every year; 
• Production of such dangerous materials that require constant vigilance of the next 

generations; 
• Production of large quantities of waste; 
• Grounding valuable materials around the planet in places where they can never be 

redeemed; 
• The need for thousands of complex regulations, not to keep the population and ecosystem 

safe, but not to be contaminated so quickly; 
• Increasing in productivity and decreasing of jobs; 
• Prosperity through the extraction of natural resources and deforestation and then burying 

and burning of these materials and 

• Destruction of species diversity and culture. 

The consequences of the Industrial Revolution were not intentional but the result of a process 
that had not been planned and thought at all levels. It is now possible to observe a gradual 
change in this thinking, since agents, developers, researchers and manufacturers are 
concerned with solving the problems caused to the environment and still obtain advantages by 
looking for opportunities in recovery and sustainable development. Although production forms 
are moving towards a new model, much of the industrial system still works in a linear model, 
focused on the product's manufacturing, that the product arrives quickly to the consumer and 
be economical, leaving aside a series of issues. Of course, there are also positive aspects 
brought by the Industrial Revolution, such as increasing quality and life expectancy, as well as 
increasing production in agriculture and industry in order to meet the rapid population growth 
(MCDONOUGH, BRAUNGART, 2002). 

The book "Cradle-to-cradle: remaking the way we make things" written by William 
MacDonough (architect) and Michael Braungart (chemist) is a manifest that aims to transform 
the industry through an ecologically correct design, generating instead of waste, economic, 
ecological and social value through its products. According to the authors, reinventing industry 
is within reach of humanity and this gives hope to all of a future that is both prosperous and 
sustainable. 

The current recycling system is considered as downcycling, that is, some materials when 
recycled lose their original characteristics and are underperforming virgin material. Notably 
this happens with plastics and papers, since the material is not manufactured with the 
intention of returning to be what it was originally and ends up returning as a second line 
material. Unless the material is intentionally prepared to go back to being what it was before 
or even better, in an upcycling process. In this case, recycling would be another stage in the life 
cycle of the product or material and not a palliative process at the end of its life. Recycling 
actually is a mitigating factor for a much bigger problem that is excessive consumption. The 
solution, according to Mcdonough and Braungart (2002), is not to recycle more but to produce 
and consume less. 

Excessive consumption is clearly identified as one of the main aspects to be considered in 
reducing waste at source. First step to be explored in the management of solid waste, because 
it avoids the generation of more waste allowing not only the economy for the manufacturers, 
but also prevents the extraction of more natural resources. It is essential that we look for ways 
to not generate more waste, from the substitution of disposable items for permanent, changes 
in habits and environmental awareness of the whole society. 
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In addition, there is a lot of waste, especially of food, either through excessive consumption, as 
well as the current systems of production, storage, distribution and marketing. Society is 
constantly exposed to various media that encourage increased consumption. Studies show 
that a citizen's daily exposure is intense, on average a typical internet user is exposed to about 
1,800 advertisments per month (COMSCORE, 2013). 

Parallel to the fight against consumption, there are opportunities to reduce the generation of 
waste during industrialization, through new concepts of design and production of products and 
packaging. The design of the packaging and the product are essential elements in the 
prevention and reduction of waste. The simpler and more optimized the packaging is, the less 
waste will be produced. In addition, the sorting and recycling process is most effective when 
the material to be recycled is not mixed with another or does not depend on the consumer to 
separate it. Currently there are several examples of products on the market whose packaging 
represents the mixture of various materials, this not only hinders the entire recycling process 
but also creates an additional stage in the sorting process carried out in the cooperatives. 

Another possibility would be if the packaging were biodegradable, so it could be sent to 
composting or other biological treatment. Ongoing research shows that it is possible to 
manufacture packaging from vegetable fibers, such as sugarcane bagasse, which could replace 
paper crates or other material such as plastic and aluminum (ROOTS BIOPACK, 2016). Or, 
substitution of the common plastic packaging with biodegradable. 

The optimization of the packaging can meet the reverse logistics programs in progress in Brazil. 
Manufacturers reducing their packaging will consume less natural resources during the 
manufacturing process and, consequently, facilitate the process of collection and post-
consumer treatment. 

The C2C philosophy also aims to meet the needs raised by the NPSW (BRASIL, 2010), which is 
the closure of dumps and the incentive to recycling and composting. Therefore, finding new 
forms of production will promote the sustainable use of natural resources, the creation of new 
markets, the strengthening of reverse logistics programs and new ways of handling resources 
(rather than waste) through upcycling and composting. 
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MSW MANAGEMENT IN EUROPE 

Chapter two aims to understand the management of municipal solid waste in Europe through 
the following aspects: regulatory and economic instruments, technology and infrastructure 
used and the importance of environmental awareness and popular participation. The aspects 
of this process are analyzed throughout the chain, from collection to final disposal. For 
Sweden, more detailed studies of the waste stream are presented in some municipalities, the 
mechanisms used to promote reusing and recycling, the legislation and the economic 
instruments used. Sweden was the country chosen for the technical visits because it meets 
some requirements that promoted the field surveys, for example, part of the research was 
carried out at the University of Lund; wide access to documents and technical visits in 
companies and MSW treatment facilities; degraded areas in Malmö, Gothenburg and 
Stockholm, which were revitalized through the SymbioCity concept and other aspects. The 
countries studied, as well as the specific case studies, will serve to compose a set of 
recommendations for integrated MSW management in Brazilian cities (chapter 4). 

 

2.1 LEGISLATION AND ECONOMIC INSTRUMENTS  

With regard to solid waste management, EU legislation is divided into four groups, as shown in 
figure 2.01. The Waste Framework Directive (2008/98 / EC), which precedes all, is the main 
regulation, which indicates the most important objectives in solid waste management, as well 
as definitions of terminology, basic principles, fundamental guidelines and also clarifies the 
types of waste, among other measures (EC, 2008). 

The Waste Shipments Directive (1013/2006) regulates the transport of common and 
hazardous waste, indicates targets for recycling and reusing, as well as specifications and 
standards for landfills. The third group regulates the final disposal in landfills and incinerators 
and other types of wastes that are listed in IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). 
Finally, the fourth group are specific regulations for each type of waste (ETAGIW, 2012). 

 
Figure 2.01 – Flowchart of European legislation on MSW. Source: EUROSTAT, 2012, p.10. 

Waste Framework Directive
(2008/98/EC)

Waste Shipment Regulation
(Reg. (EC) 1013/2006) 

Incineration
(Dir. 2000/76/EC)

Landfill
(Dir. 1999/31/EC)

with Dec. 2003/33/EC

IPPC
(Dir. 2008/1/EC)

Sewage
Sludge

Dir. 86/278

Batteries
and 

Accumulators 
Dir. 2006/66

Packaging 
and 

Packaging 
Waste

Dir. 94/62

PCBs
Dir. 96/59

End-of-Life 
Vehicles Dir. 

2000/53

WEEE
Dir. 2002/96

Mining
Waste Dir. 
2006/21

ROHS Dir. 
2002/95

Titanium 
Dioxide 
78/176

2 



249-36 
 

The WFD, Waste Framework Directive (2008/98/EC), adopted on November 19, 2008, the 
following guidelines for the countries of the European Union (SCHULZE, 2013): 
• Prevention of waste generation as the main priority. This has two essential components: 

the principle of producer responsibility (EPR) and waste prevention programs; 
• Designation of the hierarchy in waste management: 1st prevention, 2nd reuse, 3rd 

recycling, 4th energy recovery and 5th final disposal in landfills; 
• Definition of the term waste as something to be discarded; 
• Distinction between waste and by-products in order to increase the acceptance and 

recovery of recycled products; 
• Inclusion of specific containers for the collection of organic waste; 
• Obligation of the selective collection of recyclable materials. The collection and recycling 

targets of 50% for paper, glass, metal and plastics have been determined and 70% for 
hazardous waste and construction and demolition waste by 2020; 

• Clarification of the differences between the equipment for the final disposal of the wastes 
(incinerators with energy recovery and landfills). An incinerator can also be classified as an 
energy recovery plant if it operates at a high efficiency rate, 65% for new incinerators and 
60% for old facilities and 

• Delimitation for the destination of mixed household MSW, that is, all MSW produced and 
not separated at source. They are allowed to go to the landfill of their own country. The 
final provision in other countries is acceptable only in cases of exception. 

According to the WFD Act (EC, 2008), members of the European Union are required to treat 
and dispose of their waste in an environmentally correct manner, respecting their hierarchy. 
The law also stipulates that the polluter is liable for damages caused to the environment, thus 
assuming the costs necessary for the recovery of the damaged site. 

The latest version law, of 2008, included the distinction between waste that can be recycled 
and refuse, material that can not be recycled or composted, and therefore has as its final 
destination waste-to-energy facilities or landfills. The main objective is to minimize the impacts 
of solid waste on public health and the environment, considering all phases of the product life 
cycle, from production to final disposal. In this way, producers will have to establish more 
sustainable forms of production, generating less waste and less environmental impact (EC, 
2008). 

The law also establishes as a priority the non-generation of waste, followed using of it as a 
resource to be recycled and re-incorporated into the economic cycle. With this objective, the 
text indicates the importance of the separation of waste at source and if it is possible, specific 
collections for each material in order to obtain the maximum potential in its recovery and 
consequently reducing the environmental impact. The goal is that at least the collections of 
paper, metal, plastic and glass are made selectively, and that 50% of these materials by 2020 
are recovered and recycled, and therefore, not destined to the landfill or incinerator.  It is 
emphasized the importance of the use of recyclable materials and, above all, the creation of 
measures to prevent these materials to be sent to landfill and incinerators (EC, 2008). 

In relation to hazardous waste, the law requires these to be collected, treated and stored in an 
environmentally correct manner and according to their degree of danger. It is not 
recommended for hazardous waste to be mixed with non-hazardous waste but stored, 
packaged and labeled separately in an appropriate place. The same happens with the used oils, 
this material needs a specific collection and storage so that it has the proper destination (EC, 
2008). 

Organic materials, also known as biowaste, need to be collected separately from other 
materials so that they can be routed to biological treatments such as composting or anaerobic 



249-37 
 

digestion. In this way, the Waste Framework Directive requires Member States to first aim to 
reduce waste at source and after to recycle, while the Landfill Directive indicates the targets 
for the reduction of organic waste at landfills (EC, 2008; EC, 1999). 

According to the Landfill Directive (EC, 1999) member countries need to reduce the amount of 
organic waste sent to the landfill. The law requires a reduction of 75% in 2006, 50% in 2009 
and 35% in 2016, based on the amount generated in 1995. For the twelve countries that did 
not reach the target, deadlines were repealed for 2010, 2013 and 2020 respectively. 

In addition, taxes and fees related to the landfill are responsible for discouraging the shipment 
of recyclable and organic materials to that location. Most European countries have rates 
between 50 and 70 euros per ton. Not only there are taxes and legislation responsible for 
driving recycling, diverting waste from landfills, but also the economic incentives offered by 
governments. With all the difficulties created against the shipment of waste to landfills, such 
as economic instruments and banning recyclable and organic legislation from these sites, the 
EU identified in its studies the direct correlation between the total cost of waste landfill and 
the percentage of waste recycled and composted in countries. The higher the costs of waste 
landfilling, the more they are sent to recycling and composting, following the MSW 
management hierarchy (EEA, 2013). 

The European Union, through the WFD (Waste Framework Directive), calls on all member 
countries to develop a national solid waste plan, covering the whole territory and in 
accordance with European legislation. National plans contain general strategies and objectives 
while state or local plans are more operational, focused on actions related to the management 
itself, from collection to final destination. In order to prepare and maintain national solid 
waste management plans, the law requires for these plans to be disseminated to the 
population and for them to be actively involved during all phases of the plan development and 
implementation (ETAGIW, 2012). 

According to WFD (2008), European countries are required to identify in their national solid 
waste management plans the types of waste produced and their respective destinations, and 
indicate whether they will be transferred to another country. All the waste stream is identified 
in detail, as well as the forms of collection, storage, treatment, equipment and technologies 
used and the final disposal. The law requires member countries to achieve the stipulated goals, 
but does not advise how to do and what authority is responsible. For this purpose, it is the 
responsibility of the federal government of each member of the European Union to define the 
competent authority to achieve each of the obligations in its federal, state and municipal 
plans. Consequently, companies that collect waste, treatment and final disposal will be 
responsible for keeping all data updated, such as quantity, type and origin of waste and other 
relevant information for inspection and registration purposes (EC, 2008). 

By keeping the data updated it will be possible to verify the regional differences between the 
municipalities of a given country, indicating that local policies play an important role in the 
recycling and composting indices. Based on these data, areas with high recycling rates can 
serve as an example for other municipalities and the knowledge acquired can be disseminated 
throughout the European continent. In the last 20 years, the EU has developed several 
regulations in the waste sector containing the minimum requirements for the correct 
management of each type of material. Basically, three laws may have been responsible for 
targeting recycling levels in Europe: the Landfill Directive, indicating the recycling target for 
organic waste by diverting it from landfill; the Packaging and Packaging Waste Directive, 
indicating recycling targets for packaging and the WFD, indicating targets for household and 
other wastes (EEA, 2013). 
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Table 2.1 gives an overview of the situation of each EU member country and the most relevant 
public policies adopted in the waste sector in order to increase recycling levels and reduce the 
amount of landfilling. There is a significant difference between the levels of recycling achieved 
by each nation. One explanation is that some of the countries, which have not reached the 
targets yet, joined the EU after 2004, which allowed the old members a certain advantage over 
compliance with European legislation. In addition, countries need a period of adaptation to 
transpose the targets of European legislation into national legislation and thus to develop 
regional plans. Table 2.1 not only identifies the public policies established in each country, but 
also if them were put into practice, so if in a period from 2001 to 2010 the country did not 
revise its National solid waste plan and also does not have regional plans, this may means that 
the regulation is not being used effectively. Several factors should be taken into account when 
deploying one of the instruments analyzed. A policy that has been successfully achieved in one 
country may not work in another. The way in which countries apply their economic 
instruments and local laws is more relevant than the number of policies and instruments. On 
the other hand, if the country does not have the minimum of regulations and economic 
instruments then it will be difficult to reach the targets set by the EU for recycling (EEA, 2013). 

Briefly, table 2.01 identifies those countries that make joint use of national or regional plans, 
local legislation and economic instruments have high rates of recycling, while countries that 
use few of these instruments have low rates. Countries that have developed regional plans or 
revised their national plans have higher rates of recycling. With regard to landfill fees, it is also 
possible to note that countries that have increased rates above 50% and have banned the 
shipment of organic and mixed waste to landfill have the best results. The same is possible to 
check for those who have set a rate above 30 euros per tonne to be landfilled. The 
introduction of separate collections for recyclable and organic is another relevant aspect that 
contributes with the increase of the index of the recycling in the municipalities. And lastly, 
countries that use economic instruments to stimulate recycling by citizens also contribute to 
raising rates. It was found that the pay-as-you-throw system based on the weight of domestic 
waste, separate collections for each type of waste and with different frequencies, was shown 
to be more effective than rates based on property value or another similar model (EEA, 2013). 
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Country

% of MSW

recycled/

generated

2014

Two or +

national

plans

2001-2010

Only

regional

plans

Landfill tax

increased

>50 % 

2001-2010

Landfill 

tax

min 30

EUR/ton

2010

Incineration

tax

Landfill ban 

on

organic or 

mixed waste

Mandatory

separate

collection

recyclables

Mandatory

separate

collection

biowaste

Economic

incentives

for recycling

(PAYT, etc.) 

(a)

Selected innovative

policies

Germany 64% X X X
Recycling bin' for plastics and 

metals

Austria 56% X X X X X X X X
Separate col lection of

waste paper

Belgium 55% X X X X X X X

High household fines for non-

compliance in source 

separation, maximum 

generation of MSW per capita, 

recycling quality standards

Switzerland 53% X X X X X

Netherlands 51% X
X (abandoned 

in 2012)
X X (but zero) X X X

Sweden 50% X X Unti l 2010 X X X
Separate col lection of

waste paper

Luxembourg 47% X X X X

Design standards for

separate col lection in

new households, one

container park per 10000 

inhab., 100 %

of population covered by 

separate col lection

Denmark 44% X X X X X X
Separate col lection of

waste paper

United Kingdom 44% X X X

Norway 42% X Unti l 2010 X X X

Italy 42% X X X X
Maximum generation of MSW 

per capita

France 39% X X X X
EPR (nonpackaging paper, 

textile and furniture)
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Table 2.01 – MSW management and public policies specific to European countries, 2001-2010. Source: EEA, 2013, p.33-34; EUROSTAT, 2016 (%MSW 
recycled) 
Notes:(a) Considers economic incentives for households to recycle their waste (for example Pay-as-you throw schemes such as fees after weight, size, 
collection frequency other than just paying collection fee on the basis of property value, area of the property, household size or similar). 
(b) Into force on 1 January 2013 and covers bio-waste collected separately.         (c) Into force on 1 January 2012 

Country

% of MSW

recycled/

generated

2014

Two or +

national

plans

2001-2010

Only

regional

plans

Landfill tax

increased

>50 % 

2001-2010

Landfill 

tax

min 30

EUR/ton

2010

Incineration

tax

Landfill ban 

on

organic or 

mixed waste

Mandatory

separate

collection

recyclables

Mandatory

separate

collection

biowaste

Economic

incentives

for recycling

(PAYT, etc.) 

(a)

Selected innovative

policies

Ireland 36% X X X X X (retai lers, restaurants)X

Slovenia 36% X X

Spain 33% X X in Catalonia 

Finland 33% X X X X X X
Separate col lection of

waste paper

Iceland 33%

Poland 32% X X Xb Xc X

Government fund

co-financing recycling

activities

Estonia 31% X X X X

Hungary 30% X X

Portugal 30% X X X

Lithuania 30% X X

Czech Republic 25% X X
Quality standards on

composted bio-waste

Bulgaria 23% X

Latvia 20% X X

Cyprus 18%

Greece 18%

Croatia 16%

Government fund

co-financing recycling

activities

Romania 13%

Malta 11% X

Slovakia 10% X X

Turkey 1%
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2.1.1 Principles of the European Union for MSW management 

European legislation on solid waste is based on four fundamental principles: solid waste 
management hierarchy; precaution; polluter pays and producer responsibility (EPR); And 
proximity and self-sufficiency (ETAGIW, 2012). 

Regarding to the hierarchy established by the EU for the management of MSW, it is indicated 
firstly the prevention in the generation of solid waste and consequently its reduction at source. 
After being generated, the waste can be reused. If reusing is not possible the next step would 
be recycling or other means of resources recovering, followed by incineration with energy 
generation and finally, exhausting all possibilities, final disposing in landfills. Members of the 
European Union are committed to respecting this hierarchy by seeking the reduction and 
recovery of resources in the first place (ETAGIW, 2012). 

Non-generation allows the preservation of natural resources and the economy throughout the 
system, such as: reducing collection, extending the life of landfills, and reducing environmental 
impacts caused throughout a product's life cycle, from obtaining the raw material until its final 
disposal. Therefore, non-generation is the main goal of any MSW management, which will 
need to seek mechanisms that prevent the production of more waste. Solid waste prevention 
is the main challenge faced not only by Europe, but by all other countries around the world. 

The precautionary principle originated in Germany - Vorsorgeprinzip - and was incorporated 
into EU legislation in the 1980s (CHRISTIANSEN, 1994). The principle determines that any 
action that could cause harm to the environment or human health should be avoided. Legally, 
it is the social responsibility to protect the population from potential risk while scientifically 
investigating the consequences of the action in question. In other words, if the action is not 
certain whether the action may or may not cause harm, it is decided not to take action until all 
the necessary evidence has been obtained (EU, 2012). The term was first endorsed in 1982 in 
the World Charter for Nature (UN, 1982) and then the principle was used in the Montreal 
Protocol in 1987 (UN, 1987), item 15 of the Rio Declaration (UN, 1992) and recently in the 
Kyoto Protocol (UN, 1998). 

The Polluter-pays principle (PPP) was first mentioned in 1972 by the OECD (Organization for 
Economic Co-operation and Development). From the environmental point of view, the main 
objective is to prevent and control environmental impacts by ensuring the sustainable use of 
natural resources. From the economic point of view, the polluter must bear the costs reversing 
the damages caused to the environment and society. The principle also aims to ensure that 
environmentally sound products can compete in the market, correcting possible distortions 
between values (OECD, 2002). In the First Environmental Action Program from 1973 to 1976, 
the European Union included the term in the discussion and since 1987 is present in European 
legislation (EU, 2012). In addition, it is also present in the Rio Declaration, principle 16 (UN, 
1992). Currently, PPP aims to control and prevent environmental impacts; to restore the 
contaminated environment and act along the principle of producer responsibility by reducing 
the impact of a given product throughout its life cycle. The PPP carries out its guidelines 
through regulatory and economic instruments, such as: licenses and procedures; prohibitions; 
emission limit values; administrative orders and sanctions; subsidies; certifications; rates; 
voluntary agreements; environmental standards such as ISO 14001 and others and 
environmental labeling (EC, 2012). 

The Extended Producer Responsibility Principle (EPR) is a policy in which manufacturers and 
importers take responsibility for the impacts of their product can have on the environment 
throughout its life cycle. Therefore, all phases are included, from the extraction of the raw 
material, its manufacture, to final disposal or post-consumption. Producers through the EPR 
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principle, agree to reduce environmental impacts throughout the manufacturing process and 
to collect the post-consumer material to be treated and recycled, reinserting it into the 
economic and environmental cycle (DAVIS, 1998). 

The OECD definition is broader and basically involves responsibility for reverse logistics and 
post-consumer recycling. As a concept the EPR principle was originally defined by Professor 
Thomas Lindhqvist in Sweden, in 1990, and later introduced into European legislation in the 
early 1990s. The principle is to encourage producers to consider ways of minimizing their 
environmental impact. Compared to traditional MSW management, the EPR principle requires 
the sharing of responsibility by local governments (through fees and incentives) and by 
industries and companies that produce a particular product that will later be discarded. To a 
certain extent the EPR policy follows the guidelines of polluter-pays principle (PPP), but in this 
condition the term polluter is not applicable. In the case of the PPP principle, the polluter is 
one who causes some damage to the environment and therefore must recover the damage 
caused (EC, 2014). 

The economic reason behind the EPR concept is that manufacturers will seek alternatives to 
their product in ways that impact less the environment and reduce costs of disposal, use of 
natural resources, and so on. Therefore, the EPR principle aims to encourage the manufacture 
of more durable products that have easy post-consumer recycling treatment. However, there 
are some disadvantages to the system, such as the cost of recycling the post-consumer 
product, which justifies the insertion of a rate inlaid into the product, which in turn is 
transferred to the consumer. In order to facilitate reverse logistics, producers often join 
organizations known as PROs (Producer Responsibility Organizations). Each type of product has 
its specific organization, so when one of the manufacturers proposes new solutions the benefit 
is distributed to the whole group. Individual EPR is not common for a single producer. This 
practice would represent loss in scale and efficiency in reverse logistics schemes. PRO 
organizations exercise responsibility on behalf of the groups they represent, receiving 
responsibility for the collection and treatment of the specific post-consumer product, 
managing all activities involved in reverse logistics and recording all data (EC, 2014). 

Article 8 of the WFD introduces the term ERP as follows: 
"In order to strengthen the re-use and the prevention, recycling and other recovery of 

waste, Member States may take legislative or non-legislative measures to ensure that 

any natural or legal person who professionally develops, manufactures, processes, 

treats, sells or imports products (producer of the product) has extended producer 

responsibility. Such measures may include an acceptance of returned products and of 

the waste that remains after those products have been used, as well as the subsequent 

management of the waste and financial responsibility for such activities. These 

measures may include the obligation to provide publicly available information as to the 

extent to which the product is re-usable and recyclable" (EC, 2008, art. 8). 

The WFD indicated as a priority for the establishment of the EPR principle and reverse logistics 
initially the following kind of wastes: recyclable packaging; electrical and electronic equipment; 
vehicles; batteries and accumulators of energy; waste oil and paper (EC, 2008). 

The EU Packaging and Packaging Waste Directive (94/62/EC) established targets for the 
collection of 60% of recyclable packaging. Of the total collected, the target for recycling is 55%. 
Some materials have specific recycling targets: 50% for metal, 50% for glass, paper and 
cardboard, 22.5% for plastics and 15% for wood (EC, 1994). Regarding batteries (Batteries 
Directive 2006/66/EC), the law requires that 100% of the batteries to be collected and recycled 
(EC, 2006). Regarding discarded vehicles, ELV Directive (2000/53/EC) establishes that 100% of 
discarded vehicles must be collected, with 95% efficiency in the recovery of parts and 85% in 
recycling including reusing (EC, 2000). 
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Regarding electronic waste, the WEEE Directive (2012/19/EU) established the following 
targets: the collection of 45% of the equipment placed in the market within three years until 
2016, then the collection will be 65% by 2019 or 85% of the electrical and electronic waste 
generated each year. The recovery rate varies between 75 and 85% depending on the product 
and the recycling rate and reusing also between 50-75% (EC, 2012a). 

Countries can choose whether or not to introduce the EPR principle according to each product, 
with more common use for electrical and electronic equipment waste, batteries and 
accumulators of energy and vehicles. Regarding packaging, some countries opted to adopt the 
principle only for packaging in domestic waste (EC, 2014). 

According to WFD (EC, 2008), the principle of proximity and self-sufficiency in Article 16 
requires EU countries to develop a waste treatment system using the best technology available 
to protect the environment and public health. The law also states that waste should be treated 
as closely as possible to the source of generation, unless special treatment is required for a 
particular material. In addition, it is recommended for member countries to become self-
sufficient by treating their MSW on their territory. 

 

2 MSW DIAGNOSIS IN EUROPE 

According to Eurostat (2012), there was a significant increase in the production of waste from 
1995 to 2002 in the EU-27 group countries. From 2002 onwards, production remained 
practically stable until today, with slight variations. The advances were made in relation to 
techniques and the appropriate treatment of waste, with increased energy recovery, recycling 
and composting, reducing the amount of landfilled waste. 

The amount of waste produced varies according to some parameters, such as lifestyle and 
time of year (holidays, weekends, vacations, etc.). The United States is the country that 
produces the most domestic waste per person, around 800 kg per inhabitant per year, while 
European countries are producing around 500 kg per inhabitant per year, according to table 
2.02 (EUROSTAT, 2016). In Brazil, this figure is 390 kg per inhabitant per year (ABRELPE, 2016). 

Table 2.02 - Generation of MSW per capita in European countries 
 

  1995  2000  2005  2007  2009  2010  2011  2012  2013 2014 

EU (28 countries) :  :  :  523  511  504  496  487  478 474 

EU (27 countries) 474  523  517  524  512  505  496  488  479 475 

Belgium 455  476  483  494  467  455  456  447 437 436 

Bulgaria 694  612  582  553  598  554  508  460  432 442 

Czech Republic 302e  335  289  294  317  318  320  308  307 310 

Denmark 521  610  662  707  693  673e  718  750 752 758 

Germany 623e  642e  565  582  592  602  614  619 615 618 

Estonia 371  453  433  449  339  305  301  280  293 357 

Ireland 512  599  731  772  651  624  617  587 586 - 

Greece :  407  437  448  461  528  502  506 509 - 

Spain 510  658  588  578e  542  510  485  468 454 435e  

France 475  514  530  543  535  533  538  538 517 509 

Croatia :  262e  336e  399  405  379  384  391  404 387 

Italy 454  509  546  557  543  548e  529e  504 491 488 

Cyprus 595  628  688  704  729  696  681  657 618 617e  
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Latvia 264e  271e  320  391  352  324  350  301  312 325 

Lithuania 426  365  387  419  381  404  442e  445 433 433 

Luxembourg 587  654  672  695  679  679  666  652 616 616e  

Hungary 460  446  461  457  430  403  382  402  378 385 

Malta 395e  546  623  654  649  600  590  588 582 600 

Netherlands 539  598  599  606  589  571  568  549 526 527 

Austria 437  580  616  596  588  560  553e  579 578 566 

Poland 285  320  319e  322e  316e  315e  315e  317e  297e  272e  

Portugal 384  457  452  471  520  516  490  453  440 453 

Romania 342  355e  383e  391e  381e  324e  268e  251 254 249 

Slovenia 596  513e  494  525  524  490  415  362  414 432 

Slovakia 295  254  290  310  324  335  327  306 304 321 

Finland 413e  502  478  506  480  470  505  506  493 482 

Sweden 386  428  481  516  482  465  461  450 451 438 

United Kingdom 498  577  581  567  522  509e  491e  477 482 482 

Iceland 426  462  516  558e  355  306  320  338  345 - 

Norway 624  613  426  491  470  469  485  477  496 423 

Switzerland 594  656  661  720  702  708  689  694  702 730 

Montenegro :  :  :  :  :  :  544  514 508 551 

Macedonia :  :  :  :  354  351e  357  381  384 370 

Serbia :  :  :  280  360  363  375  364  336 302 

Turkey 441  454e  435e  433e  419e  407  395e  410 406e  405e  

Bosnia and Herzegovina :  :  :  :  328  332  340  340  311 - 

Kosovo :  :  :  :  :  :  :  417e  - - 

 
Table 2.02 – MSW generation per year per person. Source: EUROSTAT, 2016. (e = estimated) 

Nine parameters are used to measure the evolution in waste management in European 
countries: per capita generation of waste (table 2.02); the recycling and composting rates 
indicated as a percentage of the total generated (graphic 2.01); projections for the goals 
determined in the WFD; the percentage of organic waste diverted from landfills; regional 
differences in recycling rates within the country; fees for landfill, WtEs and recycling; the GHG 
emissions generated by the waste sector and the reductions throughout its life cycle since 
1990; the indication of uncertainties to explain regional differences in waste management and 
national legislation and initiatives that complement EU regulations (EEA, 2013). 

In order to understand current MSW management scenarios in European countries, these 
were organized into three groups according to their relevance and capacity in solid waste 
management, as shown in graphic 2.01, following Eurostat data (2016a): 

Group 1 - High recyclability / composting and energy recovery: Germany, Switzerland, Sweden, 
Holland, Belgium, Austria, Denmark, Norway and Luxembourg. 

Group 2 - With average recycling / composting and energy recovery: France, Finland, United 
Kingdom, Italy, Ireland, Slovenia, Spain, Portugal, Czech Republic, Hungary, Estonia and Poland. 

Group 3 - Low recycling / composting and energy recovery: Iceland, Lithuania, Slovakia, Cyprus, 
Greece, Latvia, Croatia, Malta, Bulgaria, Turkey, Romania, Serbia, Bosnia and Herzegovina and 
Macedonia. 
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Waste is just raw material at the wrong place" Prof. Beter Baccini (TELLENBACH, 2012). 

 

 
Of the 32 European countries analyzed by the European Environmental Agency, 19 sent more 
than 50% of their waste to landfills or dumps and 16 recycled more than 25% of waste 
produced in 2010 (EEA, 2013). 
The diversity of good examples proves that the improvement in the waste management 
system allows countries to make use of existing resources, reducing the extraction of raw 
material and still generating employment and income for the population. Consequently, a high 
recycling rate means reduction in environmental impact, saving energy and natural resources 
(ETC / SCP, 2014). 
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The group one followed by France, Finland, the United Kingdom and Italy sent less than 50% of 
their waste to landfills in 2013. While some countries in Group three in the same year sent 
more than 90% of waste produced to landfills (EUROSTAT, 2013). 

According to the EEA study (2013), the number of countries sending more than 75% of waste 
produced to landfills reduced from 17 in 2001 to 11 in 2010, those in the 50% range also 
decreased from 22 to 19. The number of countries whose incineration capacity is above 25% 
has increased from eight to ten, the same happened with those that recycle more than 25% 
from 11 to 16. Consequently, this assessment indicates that European countries are following 
the hierarchy in the MSW management indicated in the WFD law, demonstrating the concern 
to reduce the amount of waste sent to landfills by diverting it to other treatments, especially 
recycling. Although many countries have shown that diverting more than 90% of waste from 
landfills is possible, more than half of the countries surveyed send more than 50% of waste 
produced to landfills. 

Regarding the growth in the recycling rate in the period from 2001 to 2010, twelve countries 
increased the amount of waste sent for recycling by 10%, while ten increased by between 5% 
and 10%. Countries that recycled less than 10% reduced from 13 to 7 and the number of 
countries recycling more than 30% rose from 10 to 16. Despite significant growth in recycling 
rates there are still major differences between recycling levels in European countries, some 
with very high levels and others with very low levels. These differences in the recycling rates of 
countries can be explained by several factors such as: high costs for recycling of materials, 
especially those that were not developed with this intention; recyclable materials being sent to 
incinerators and technological difficulties throughout the recycling chain (EEA, 2013). 

Despite the growth in the recycling rates of several materials, the recovery of organic waste 
showed a modest increase. Only one of the countries achieved a 10% growth in the diversion 
of biological waste to recycling; Six countries had a growth rate between 5% and 10%, and 18 
countries achieved a very low rate of between 0 and 10% of the total generated between 2001 
and 2010. The reasons for these figures can be: the absence of a law that obliges the recycling 
of organic waste, in addition to the existing law that limits the shipment of this material to the 
landfill; absence of a common criterion establishing the quality of the compost, indicating 
which can be used in agriculture for those who are used to cover landfills, and finally the 
different quantities of organic waste produced per country, in some of them, such as 
Lithuania, Norway and Slovenia, the quantity produced does not justify the installation of 
biological treatment plants. Although some countries, as indicated in table 2.03, present high 
rates of organic waste in their composition, they do not have an appropriate organic waste 
management yet (EEA, 2013). 

Table 2.03 - Percentage of organic waste present in MSW in European countries 

% of bio-waste in total 
municipal waste 

Countries 

Less than 20% Lithuania, Norway and Slovenia 

Between 20% and 30% Bulgaria, Denmark, Ireland, Hungary, Latvia and Switzerland 

Between 30% and 40% Germany, France, Italy, Sweden, United Kingdom, European average 

Between 40% and 50% 
Austria, Belgium, Czech Republic, Estonia, Finland, Luxembourg, the 
Netherlands, Poland, Romania and Spain 

Between 50% and 60% Greece, Portugal, Slovakia 

Between 60% and 80% Malta 

Table 2.03 – Percentage of organic waste present in MSW in 28 European countries in the period from 
2008 to 2010. Source: ETC/SCP, 2011; ETC/SCP, 2012. 
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It has been verified in the EEA (2013) studies that the countries that requested the 
postponement of the 2006, 2009 and 2016 targets still send the organic waste to the landfills 
and do not have sufficient energy recovery (WtE) incineration capacity. The significant increase 
in the production of waste, mainly organic waste, in some countries such as Cyprus, the Czech 
Republic and Slovakia, calls for a drastic change in the management of biowaste at these sites 
in order to meet the delayed timelines. 

 

2.2.1 Source reduction, reuse and recycling 

Waste prevention is the main goal of European legislation, which seeks to achieve this goal 
through the sustainable use of resources, reducing the environmental impact caused mainly by 
current consumption patterns. To achieve this goal it is necessary to take some actions that 
prevent the generation of waste, both in quantity and in quality. Regarding quantity, one 
action would be to increase the shelf life of products and allow them to be repaired and 
reused. Regarding quality, it would be necessary to reduce the presence of toxic substances in 
materials and products (EC, 2010). 

Germany has the highest recycling rate in Europe. The recycling rate has increased over the 
years, from 48% in 2001 to 62% in 2010 and 64% in 2014 (EUROSTAT, 2016a), remaining stable 
until today. Therefore, the goal of recycling 50% of the MSW produced by 2020, indicated in 
the WFD, has already been achieved by the country. As well as the organic waste target of 
2016, which was achieved in 2006. The current scenario is due to a long tradition and 
strategies indicated at the federal and local levels to achieve sustainable economic and 
environmental management of the MSW. The most important points in German management 
are: the prohibition of mixed or untreated waste in landfills; Producer Responsibility (EPR) and 
collections separated by type of material (FISCHER, 2013). 

Austria is also a leader in recycling, reaching record achievement in Europe. About 58% of the 
waste generated is sent for recycling, 38% for energy recovery and only 4% goes to landfills. 
The rates of treatment of organic waste are also high, around 32% (EUROSTAT, 2016a). In 
addition, since 1991 all incinerators have become modern waste-to-energy and produce 
electricity and heating for cities (HERCZEG, 2013a). 

Another reference country in recycling is Switzerland, with high recycling rates, including 
composting and energy recovery. Although the country presented a 16% increase in waste 
production between 2001 and 2011, the recycling rate remained constant at 54%. This means 
that Switzerland has already reached the EU target of recycling 50% of the MSW by 2020. Of 
the total recycled, 33% consists of recyclable materials and 21% is composed of organic 
material that is sent to composting and other biological treatments (HERCZEG, 2013, 
EUROSTAT, 2016a). Two important political decisions in the past have led the country to reach 
current recycling and energy recovery levels. The first was the revision of the 1971 
constitution, which the federal government included in the legislation responsibility for 
environmental preservation and the second was in 1983 with the publication of the 
Environmental Protection Act (USG, 1983). In 1986, the federal government published a waste 
management guide for states and municipalities, following the principles of law that is to 
ensure public health and protect the environment. According to the guide, all treatment and 
disposal systems would need to be holistically planned with the minor possible impact on the 
environment, following the life-cycle-thinking concept. The guide further indicated that all 
post-treatment waste should generate two final by-products: recyclable substances or wastes 
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that could be stored (landfills). The aim is not to leave the problem to future generations or 
even to other countries through these two alternatives, in other words, final disposal of waste 
after treatment (recycling or energy recovery). With respect to recycling, the policy is to 
ensure that materials are collected separately as long as it is economically viable and that the 
whole life cycle has a lesser impact on the environment than its energy recovery or final 
disposal in landfills, a policy that has been confirmed then, mainly in relation to metals and 
glasses, whose recycling represents significant gains in energy and natural resources 
(TELLENBACH, 2012). 

In the Netherlands, current recycling and composting rates are high as well and 51% of the 
MSW collected is destined for recycling pre-treatments and for composting and biogas 
production plants. Of the remaining 49%, 47.5% is destined to incinerators (WtE), which 
produce energy and heating and 1.5% to landfills. Short and long-term actions focus on 
prevention first, avoiding the production of waste throughout the chain and then for recycling 
and recovery. In addition, the country aims to maintain the rates of reusing and recycling of 
demolition and construction waste that are now 95%. As well as those of industrial origin, 
whose recycling index is 90% (EIONET, 2016a, EUROSTAT, 2016a). 

In the 1990s, Germany was the first country to develop policies to make it difficult to send 
waste to landfills. Measures such as the separate collection of recyclable, organic and paper 
packaging meant that the country was able to divert about 40% of its waste from landfills in 
1995 for recycling. Germany was also the first European country to implement the Producer 
Responsibility Act (EPR) for household-produced recyclable packaging in 1991. The law was 
subsequently amended to incorporate other types of waste, such as tires, electrical and 
electronic equipment, vehicles, solvents, oil and batteries. According to the EPR principle, the 
producer is responsible for the treatment of the product after use, that is, it is obliged to 
receive the product and recycle its components, inserting it again into the economic cycle 
(FISCHER, 2013). The main strategy of German MSW management is to ensure separate 
collection by type of waste by recycling and recovering this material for the industry. The 
material that is not separated, or the refuse, is sent to the MBT (Mechanical-biological 
treatment) plants which in turn will separate the possible fractions (recyclable, organic and 
combustible). The refuse from the separation are sent to the incinerators (WtE), transforming 
the MSW into energy and heating (EEA, 2009). 

About 22 European countries use landfill fees in order to prevent the shipment of waste to 
landfills. Unlike these countries, Germany does not have such a fee and it has one of the 
highest recycling rates in Europe yet, obtained through other instruments such as the ban on 
untreated waste for landfills and producer responsibility (EPR). With these two policies, the 
country was able to divert waste from landfills to recycling (FISCHER, 2013). 

More than all of these changes aimed to prevent and reduce the generation of waste at 
source, it is necessary to reduce excessive consumption and to promote conscious and 
sustainable consumption by less impacting products with higher recycled content and without 
pesticides and other components that can harm during intake and final disposal, representing 
an environmental risk to be mitigated and, if possible, eliminated. 

Even with all the measures present in legislation, economic instruments, the principles of EPR 
and PPP and reducing environmental impacts throughout the life cycle of a given product, 
there are still many actions to be taken to reduce the amount of waste produced on the 
European continent. In general, in group 1 countries with high recycling and incineration rates 
many of the waste produced could have been avoided. Despite the high cost of living and the 
economic crises faced in the last decade, European countries still have a high per capita 
production of MSW. There is an expressive consumption and waste of food and resources. 
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Undoubtedly, after the waste is generated they receive proper treatment, either through 
recycling or energy recovery, however, it is necessary to focus efforts on the number one 
priority, which is the reduction of waste at source. 

The principle of non-generation of waste is present in all major European Union legislations in 
the solid waste sector. One of the main objectives is not only to reduce the amount of waste 
generated annually but also to limit and extinguish substances present in materials and 
products that may cause damage to public health and the environment. Therefore, the WFD 
requires that European countries to establish prevention programs, in addition to achieving 
the goals stipulated by law (EC, 2008). 

With respect to reuse, the challenge is to make the products more durable and that they can 
be repaired during their life. This is a measure that may possibly impact the current form of 
production and the economic cycle. In addition, incentives could be created that would induce 
the repair of objects, which would allow the citizen to bring the old item to be repaired instead 
of buying a new one. For this, it is important to develop the necessary infrastructure and 
logistics to receive and repair these items. As a consequence, this action could contribute to 
the extension of the useful life of a given product, minimizing the use of natural resources and 
the environmental impact. 

Belgium has one of the largest textile and clothing recycling companies, Eurofrip. Founded in 
1948, the company receives about 45 tons of clothing per day from merchants and charities 
from inside and outside the country. An equipment separates clothing into about 70 categories 
(shirts, pants, dresses, etc.). The second step is to separate into sizes, seasons, and others. 
After more than 200 classification categories in total, the clothes are divided into four groups: 
clothes that can be reused as they are (50%); clothes that need washing (20%); items for the 
recycling industry (20%) and refuses (10%). Of the total of items that can be reused, 90% are 
exported to other countries, with 70% shipped to the African continent. The strength of the 
company is the technology in automatic sorting and classification, which increases productivity 
and efficiency (LEYSEN; PREILLON, 2014). 

To encourage waste reduction and promote reusing, Austria followed the initiative of the 
Netherlands (Flemish region) and established delivery points for objects to be repaired and 
sold as second-hand products. The project, known as RUSO, started in 2008 in the state of 
Upper Austria and mainly collects textile, electrical and electronic products and furniture. The 
objective is to reduce the environmental impact by promoting reusing and creating a new 
market by reinserting these products again in the economic cycle. To be successful, there is a 
need for partnerships across all sectors, avoiding parallel structures, which reduces efficiency 
and increases spending. The biggest project challenge is to make it a national model and to 
ensure that about 3,000 tons of various objects are reused. Deployment of the system in a 
given location is done in two phases. In the first phase the project is developed with the 
companies and the second phase each company will gradually develop its network (RUSO, 
2016). 

With regard to recycling, there is still lots to do to divert materials from incinerators and 
landfills. Some initiatives such as separate collection by type of material ensure that the waste 
is destined for recycling. But if the material is not separated at source it will most likely target 
landfills and incinerators. Therefore, in order to increase the recycling rate, it is necessary to 
create the infrastructure for the separation, storage and collection of the material, so that it 
can be returned to the industries. Each material has different challenges representing variable 
recycling rates, specific collection and storage forms, and other features. 
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Considering the fraction of recyclable packaging present in the domestic waste, Belgium has 
significant records, 80% of the total collected is recycled, and for glass the index is 100%; 
metals 97%; paper and cardboard 90%; plastics 41%; wood 63% and other materials 9%. These 
rates are due to the reverse logistics system and producer responsibility (EPR). In order to put 
the system into practice, a commission was established - IVCIE (Interregionale 

Verpakkingscommissie & Commission Interrégionale de l'Emballage) - responsible for the 
management of the entire collection and treatment process. The company VAL-I-PAC performs 
the collection and the treatment that is financed by the manufacturers. Each manufacturer 
pays a recycling rate equivalent to the amount of packaging it has placed on the market. The 
goal is to collect and treat 85% of marketed packaging (LEYSEN; PREILLON, 2014). 

With regard to electrical and electronic waste, Belgium, behind Norway, Sweden and Denmark 
belongs to the group of countries that lead the ranking of the collection and recovery of these 
products. Belgium has also introduced compulsory reverse logistics for the electronics. Recupel 
is responsible for monitoring, controlling and guaranteeing quality throughout the process, 
from the collection, treatment and final destination. Each year about 10 kg of electronic 
products per inhabitant are collected. Belgium receives products from all over the world and 
has the technology to recover precious metals as well as other metals (LEYSEN; PREILLON, 
2014). 

Regarding paper recycling, according to CEPI (Confederation of European Paper Industries) 
since 1998, paper recycling in Europe has increased by 45% to reach 71.7% by 2013, which 
represents about 57 million tonnes of paper. Although paper recycling in Europe has reached a 
high level, raising rates gradually is still a challenge for industries, as not only the pattern of 
consumption has varied over the years as the different quantities and types of paper have 
been produced. For example, newspapers and magazines have high recycling rates along with 
cardboard, but their production has declined drastically over the years. While 21% of papers 
can not be recycled for hygienic reasons such as tissues and toilet paper have seen an increase 
in production. Of the EU member states, 11 have paper recycling rates above 60% and 13 have 
already exceeded the 70% rate. In Europe, paper is recycled on average 3.5 times, above the 
world average which is 2.4 (CEPI, 2016). 

In relation to glass, the European Container Glass Federation (FEVE) recorded production of 
more than 22 million tonnes of glass packaging in 2014 in 160 factories scattered throughout 
the continent. This number represents 62.5% of total glass production, the rest of the 
production is for other types of use, such as flat glass, fiberglass and others. Europe is the 
largest glass producer in the world and the average recycling rate is 73%. The following 
countries are above this rate: Sweden with 94%, Switzerland with 96%, Norway with 91%, 
Belgium with 94%, Luxembourg with 96%, Denmark with 86%, Austria with 85%, Ireland and 
Germany with 83% (FEVE, 2016). Glass recycling rates are often high for a variety of reasons. 
First, the industry is interested in receiving this material, which is 100% recyclable. Second, it 
saves resources such as raw materials, water and energy. Third, glass jars and bottles have 
high reusing rates in homes before being sent for recycling. 

Regarding to plastic, EPRO (European Association of Plastic Recycling and Recovery 
Organizations) recorded in 2012 that 34% of the plastic packaging was sent for recycling, 35% 
to the incinerators and 31% to the landfill. The recycling rate stipulated by the EU is low, only 
22.5% (EC, 1994), with all European countries having rates above 30% except Malta. In 2012, 
the Netherlands diverted 50.6% of the plastic packaging for recycling. Other countries also 
have high rates of plastic recycling like the Czech Republic, Slovakia, Sweden and Estonia. Nine 
European countries shipped more than 50% of the plastic packaging for incineration, obtaining 
a rate of more than 90% by adding recycling and energy recovery, which means that less than 
10% of this material was landfilled. On the other hand, some countries are sending more than 
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50% of plastic packaging to landfills. About 63% of the plastic waste is generated in the homes, 
the rest has commercial and industrial origin. Household recycling reached the rate of 33% 
while commercial and industrial reached 37.5%. Regarding the collection of plastic packaging, 
some countries such as Germany, Sweden, Norway, Spain, Italy and Portugal collect all types of 
household plastic, separating them into two fractions, in light and rigid plastics. Other 
countries like Austria and the United Kingdom collect the two mixed fractions. Sweden, 
Germany, Finland, Iceland and Norway also have a return system for PET bottle packaging, in 
addition to the collections (EPRO, 2016). 

 

2.2.2 Biological treatments for organic waste and the production of biogas 

MBT (Mechanical-Biological Treatment) technology is considered a pre-treatment of waste, 
the material is mechanically separated and the organic part is sent to biological treatment. 
MBT plants often receive mixed household waste, commercial and industrial waste. It is 
considered the first step and after separation, the material can follow for recycling or 
incineration. This technology is present in 16 of the 32 EU countries, in the other 11 countries 
the system is not fully deployed and the remaining five do not have this facility. The leading 
countries in MBT capacity are Italy, Germany and Spain (ETC/SCP, 2014). 

MBT technology can consist of one or more of the four main processes: simple separation of 
materials (stage where materials are separated into categories: organic, paper, metal, glass 
and plastic); mechanical and biological stabilization (biological drying process where the 
carbon composite material is treated as fuel); physical and mechanical stabilization (thermal 
drying process) and biological mechanic as pre-treatment before incineration. In this last 
phase, the combustible waste, with high calorific value, are treated to be converted into fuel. 
The configuration of MBT facilities can vary and cover different stages, depending on their 
purpose and the types of waste you need to treat. The final products of the MBT plant can be: 
recyclable materials, organic compost, biogas and combustible material. The disadvantage of 
this process is the post-treatment rejects contain a significant fraction of organic material. If 
these wastes are disposed of in landfills, they will impact the environment through the 
production of greenhouse gases and leachate. The advantage is the system reduces transport 
costs, because the plants can be located near the urban centers, in addition, the facilities 
present high efficiency in the separation of the materials. Therefore, the installation of an MBT 
plant can be studied in order to reduce environmental impact and increase the efficiency of 
MSW management along with the other necessary equipment (THIEL; THOMÉ-KOZMIENSKY, 
2011). 

Germany has 61 MBT plants with a processing capacity of 6.4 million tonnes per year. The first 
plant was installed with the intention of producing a suitable material to be sent to landfills 
with low organic content. Over the years, with changes in legislation and new market 
demands, facilities have become more modern and the goals have changed. The recent MBT 
facilities have the role of treating biological waste by diverting them from incinerators. Today, 
about 60% of the waste that arrives at these plants is incinerated in WtEs, coal-fired power 
plants and cement industries. The cost of treating MSW between WtEs and MBTs is similar, in 
Germany the cost is approximately EUR 100 per ton. The aim of the country is to increase the 
amount of recycled material diverted from the incinerator and to guarantee the quality of the 
fuel material, which will later be used for power generation. 

Once separated, the organic waste can be directed to two main treatments used in Europe: 
anaerobic digestion or aerobic composting. In composting, organic waste is degraded by 
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bacteria that consume oxygen and ultimately produce carbon dioxide, water, fertilizer and 
heat. Alternatively, the degradation of biological waste in the process of anaerobic digestion 
occurs in the presence of bacteria that do not consume oxygen and the final product will be 
biogas (methane and carbon dioxide) and fertilizer. In composting there is heat production 
inside the cells as opposed to anaerobic digestion (EUROPEAN BIOPLASTICS, 2015). 

Anaerobic digestion is extremely suitable for organic material with a high concentration of 
humidity, as is the case of residues produced in industrial kitchens and residences, but the 
process can also be used for any type of organic waste. In addition, the system has several 
advantages such as efficient odor control and can be used in large urban centers, as it requires 
a smaller area to be installed compared to the composting system (BAERE; MATTHEEUWS, 
2013). 

In 1990, there were three anaerobic digestion plants in Europe with a capacity to process 120 
thousand tons per year. By 2015, the number of facilities increased to 290 with a capacity of 
more than nine million tons. The leading countries in installation capacity, in order, are 
Germany, the United Kingdom, Italy, France, the Netherlands, Spain, Austria, Poland, Belgium, 
Sweden and Denmark (EUROPEAN BIOPLASTICS, 2015). 

In order to make the recycling of organic material economically viable, it was necessary first to 
change the image of the biological waste to a valuable resource. Thus, the Association of Swiss 
Compost Plants (ASCP), founded in 1999 in Switzerland, had three main objectives: to manage 
the organic waste in a closed cycle of material and energy; to ensure a high quality standard 
for the production of the compost and to create the necessary conditions to establish new 
markets for the commercialization of composts and their derivatives. Today, more than 400 
thousand tons of organic waste are processed in the plants, which corresponds to 2/3 of the 
total collected in the country. The association was partially founded by the federal government 
with the support of the state governments and it is responsible for the implementation of 
training in composting and anaerobic digestion, development of guides and manuals and 
monitoring of the results, guaranteeing the high quality standard of the products. In order to 
obtain a high quality final product, it is not enough to strictly carry out the whole process, but 
to ensure that the raw material used is free of contaminants, which excludes the use of 
sewage sludge and public cleaning waste in composting. All the raw material used and its 
additives are declared, the user has knowledge of the origin and the components and can use 
the compost safely in agriculture and other uses (FUCHS et al., 2008; ASCP, 2001). 

In order to reduce practically to zero the amount of organic waste sent to landfills, Austria had 
a strategy of gradually banning the shipment of this material to these sites between 2004 and 
2008. In addition, the country has been collecting food waste since 1992 throughout the 
country. In 2008, about 105 kg of organic waste per inhabitant was collected separately. Not 
only organic wastes need to be separated by citizen, but also paper and paperboard, both 
responsible for methane production in landfills. With the separate collection of organic it is 
possible to guarantee the quality of the compost, competing in the market and still reducing 
the environmental impact. For the paper and cardboard collection the success was the 
insertion of a specific container for this material by building or housing unit (ETC/SCP, 2009). 

Biogas produced through anaerobic digestion can be collected and used to generate heating 
and electricity or also as fuel for vehicles. For each ton of organic material, it is possible to 
produce 120m³ of biogas, which will generate 200 KWh distributed in the public electricity 
network, discounted already the losses (EUROPEAN BIOPLASTICS, 2015). 

Switzerland has about 600 biogas plants and six landfills. Several projects of new rural facilities 
are underway, many with capacity between 60-100kWe. Biogas is widely used in the 
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production of electricity and heating through facilities called CHP (Combined heat and power), 
the same equipment provides the two types of energy for the population. The use of methane 
as a fuel for automobiles replacing natural gas began in 2008 and currently, is more than 
1MNm³ equivalent to approximately 40 GWh. The country's goal is to produce 300 GWh. In 
order to stimulate the use of biogas for the generation of electricity, the country has reduced 
the value of the tariff, being more economical for the consumer to acquire energy from 
renewable sources such as biogas. In addition, a fund was created by the Swiss Gas Association 
to distribute 300 GWh of electricity produced by biogas plants in the public network annually. 
Projects that aim to reduce GHG emissions to the environment are also encouraged by the 
government. Currently, there are more than 11,000 biogas vehicles and 138 filling stations 
(IEA, 2014). 

The Netherlands has 252 biogas plants (EBA, 2016). The main use of biogas, about 60%, is for 
the production of electricity, 30% for fuel and 10% for heating. The natural gas fuel network is 
made up of 88% methane from biogas plants, making this fuel more economical than fossil 
fuels. According to the European Biogas Association (EBA) (2016), there were 17,240 biogas 
and natural gas plants in 2014. The number of European vehicles powered by natural gas or 
biogas increased by 9% from 2014 to 2015, representing a fleet of 1,272 .852 vehicles (NGVA, 
2016). 
 

2.2.3 Incineration with power generation (WtE) and the end of landfills 

In 2010, the 448 European waste-to-energy incinerated 76,875,128 tonnes of waste (figure 
2.02). Germany and France have the largest incineration capacity in Europe, with the largest 
number of incinerators, but Denmark, followed by Sweden, the Netherlands, Norway and 
Switzerland, have the highest per capita incineration percentage. European countries that do 
not have WtE are: Romania, Bulgaria, Cyprus, Estonia, Greece, Croatia, Ireland, Latvia, 
Liechtenstein, Lithuania, Slovenia and Malta (ETC / SCP, 2014). 

 
Figure 2.02 – WTE Map in Europe in 2011. Source: CEWEP, 2016. 
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Of the 32 European countries analyzed, 21 incinerate less than 25% of what is generated from 
solid waste in their municipalities. This data indicates two possibilities: either the recycling rate 
is high or the rest of the waste is being sent to landfills. However, some countries also use MBT 
to treat their waste, diverting them from landfills. It was also found that countries with high 
incineration rates are operating below capacity, that is the situation of Sweden and Denmark 
(ETC / SCP, 2014). 

Energy recovery is also growing worldwide, between 2007 and 2013 more than 300 
incinerators were built, increasing by 25% the potential for waste incineration, which 
represents over 250 million tons per year (DÖING; LOENICKER, 2013) 

According to CEWEP (2016), incineration (WtE) has the following benefits in relation to 
landfills: it has a lower environmental impact; eliminates pathogens and bacteria; after 
combustion it is possible to separate the metals present in the slag and the fly ash for 
recycling; slag and ash can be used as non-structural aggregates in construction; it is 
considered as a source of renewable energy; reduces dependence on landfills and still 
generates electricity and heating. On the other hand, it is a technology that requires a high 
investment in gas cleaning and pollution control systems following strict emission standards 
(WORLD BANK, 2012). 

MSW incineration is the dominant treatment in Norway, accounting for 54% of the total 
generated, making the country leader in the segment, followed by Denmark, Sweden and 
Switzerland (EUROSTAT, 2016a). Landfill charges and bans on certain wastes have contributed 
to boost incineration in the country, which increased from 30% in 2001 to 50% in 2010 and 
currently, it stands at 54%. On the other hand, these economic instruments had little impact 
on recycling and composting rates. In addition to landfill charges, the country also introduced 
incineration rates in 1999, but was abolished in 2010. The main reason contributing to ending 
the incineration rates was the end of these rates in Sweden, which provoked unfair 
competition between the two countries. With the end of incineration rates and landfill bans, it 
is possible to understand why a significant amount of waste is incinerated in the country 
(KJÆR, 2013a). 

In order to promote recycling, the Danish government introduced a charge in 1987 for both 
landfill and incineration waste. At the beginning, landfill rates were only for those receiving 
domestic waste, but in 1989 the rate was extended to all landfills, except for those receiving 
hazardous waste. The rate has been rising over the years and is currently at around EUR 63 per 
tonne (ETC/SCP, 2012). Denmark also implemented the law on banning organic waste from 
landfills in 1997. The country thus achieved the first target of 2006, as indicated in the Landfill 
Directive of the EU, quite easily. In 2006, only 2% of the organic waste was destined for 
landfills. The remainder was sent for recycling and incineration. Both the restricted legislation 
and the ban on the landfill of combustible waste, as well as the economic instruments such as 
landfill taxes, were responsible for the 77% reduction of landfill waste in the late 1990s. 
Amount of landfilled waste was already small, the period between 2001 and 2010 registered a 
small decrease from 7.5% to 3.5%. Although the amount of waste sent to landfills remains 
stable, recycling rates continue to increase (KJÆR, 2013). 

Solid waste management in Denmark is characterized by a high incineration rate, about 54% of 
MSW (EUROSTAT, 2016a). But, it was not always like this, in the 1970s, the final disposal of 
solid waste throughout the country was carried out in landfills and dumps. Copenhagen region 
had practically exhausted the capacity of its landfills in the 1980s. In 1985, the country made 
the first diagnosis to understand the current state of MSW management. The results showed 
that 39% of all the waste produced in the country was going to landfills. That number dropped 
to 19% in 1995 and 4% in 2008 and in parallel, recycling and incineration rates increased. 
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Today, waste is seen as a resource and consequently landfills are receiving less and less waste 
(KJÆR, 2013). The first incinerator was installed in 1903 in Copenhagen. After a century of 
modernization, the technology evolves into WtEs and today is well accepted by the Danish 
population, generating heating and electricity. There are currently 25 WtEs in the country with 
the capacity to incinerate 4 million tons of MSW per year. The incinerators are managed by the 
municipalities or by companies contracted by the local governments. It is the responsibility of 
the municipality to ensure that the capacity of the incinerator is in accordance with the 
amount generated and if there is a need for a new WtE, the payback period can not exceed ten 
years. This action also ensures that the principles of European proximity and self-sufficiency 
legislation are met (WONG, 2014). 

Incinerators supply 5% of the demand for electricity and 20% of the demand for heating in 
Denmark. The WtEs operate with low CO2 emissions, generate their own energy for their 
operation and electricity and heating for the population. These are considered to be a clean 
and environmentally sound mechanism when compared to landfills and other forms of energy 
generation involving burning of fossil fuels (WONG, 2014). 

As landfills receive less and less waste, the number of them is falling year after year. In 2007, 
there were 105 units bringing to 41 in 2012. Landfills in Denmark are allowed to receive only 
some types of waste such as: inert, mixed waste, mineral waste and hazardous waste. There 
are still 29 biogas plants installed in the older landfills, as little organic material is destined to 
these sites (ISWA, 2012). 

Public opinion in Denmark on incinerators is very positive. The population has no objection to 
the location of the facility and many people agree that it is a clean technology, much more 
than compared to the emissions produced by burning wood for heating a neighborhood, for 
example. With the aim to make WtEs even more attractive, the Danish government invests in 
sophisticated architectural designs with multifunctional uses. For example, one of the 
incinerators to be opened in 2017, is being designed with three ski slopes and a recreational 
area on the roof for the population. In order to ensure and increase the population's 
knowledge about waste management and the role of incinerators in the system, other 
activities parallel to incineration also occur at these sites. The largest facility in Denmark, 
Vestforbrænding, which handles waste from 19 municipalities, develops several campaigns on 
environmental education, receives 10,000 visitors a year, and groups of teachers and students 
(WONG, 2014). 

In Switzerland, with the ban on landfilling of combustible waste in the year 2000, incineration 
capacity has also expanded. Since the establishment of the WtE in the city of Thun in 2004, the 
country has sufficient incineration capacity to handle all production of 3.29 million tons (BAFU, 
2016), and it is not necessary to send this waste to landfills. Today combustible waste is sent 
only to the incinerators. In addition, all 30 WtEs in the country have high performance and 
energy recovery above 65% (HERCZEG, 2013). 

In 2001, in Holland, about 8% of the waste produced was still sent to landfills and the 
landfilling fee was EUR 13 per tonne. In 2002, with the aim to reduce the amount of landfill 
waste, the rate rose to EUR 79 per tonne, which was a significant drop. The amount of waste 
sent to the landfill was only 2.7% of the total MSW produced that year. It was not only an 
increase in the rate, but also a ban on the shipment of mixed waste to the landfill, in 
accordance with the National Solid Waste Plan (LAP, 2015), which was responsible for 
significantly reducing the shipment of waste to landfills. The landfilled quantity continued to 
decline to 2.1% in 2007 and reached 0.3% in 2010. In that same year the landfill fee reached 
EUR 107.5 per ton, considered the highest rate in Europe (MILIOS, 2013). The growth of 
recycling rates practically accompanied the evolution of landfill rates over the years. On the 
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other hand, incineration was practically constant in the period between 2001 and 2010. This 
means that the recyclable and organic materials that were no longer going to the landfill were 
sent for recycling and not for incineration. Consequently, the introduction of landfill rates 
played a key role in the diversion of waste to recycling instead of the landfill (EUROSTAT, 
2016a). 

With regard to the mining of closed landfills, Belgium is leading the technology, exploring units 
whose leachate and GHG production is exhausted. In 2008, the Belgian group Machiels defined 
the term known as Enhanced Landfill Mining (ELFM). It is a mining technique for landfills, 
recovering materials buried for many years, recycling or using them as fuel and producing 
energy in the incinerators (LEYSEN; PREILLON, 2014). 

 

2.3 MSW PROGNOSIS IN EUROPE - 2020/2050 

“In 2050, we live well, within the planet’s ecological limits. Our prosperity and 

healthy environment stem from an innovative, circular economy where 

nothing is wasted and where natural resources are managed sustainably, and 

biodiversity is protected, valued and restored in ways that enhance our 

society’s resilience. Our low-carbon growth has long been decoupled from 

resource use, setting the pace for a safe and sustainable global society” (EC, 
2013, p.176). 

By 2020, the European Union's objective is to achieve a circular economy which waste is seen 
as a resource to be incorporated into the system again. Thus, it is necessary to change 
drastically the old and conventional system based solely on the shipment of waste to landfills 
(EC, 2011). This objective can be achieved with the insertion of pre-treatments to the final 
destination, such as recycling, composting, energy recovery and others. The latest version of 
WFD also indicates that waste management needs to be thought of in a way that member 
states become self-sufficient in final disposal and energy recovery (EC, 2008). 

The European Union's mission is to reduce greenhouse gas emissions by 20% in the period 
between 2013 and 2020, in line with the Kyoto Protocol. In addition, it aims to increase 
renewable energy use by 20% and also by 20% energy efficiency. These three goals together 
became known as 20/20/20 and they are part of the European sustainable development 
strategies for the period (EEA, 2013a). 

GHG emissions were chosen as an environmental indicator because they represent the direct 
effects of waste management on the environment. In addition, GHG emissions are primarily 
responsible for the global warming impact factor in a LCA study (MERRILD, 2009). Direct GHG 
emissions correspond to methane emissions from landfills and other gases in other waste 
management activities, such as collection and transportation between treatments of each type 
of material. 

Graphic 2.02 indicates in solid lines the emission of GHG over the years up to 2012 and the 
dotted lines its projections. The energy supply sector for both industry and for the production 
of electricity and heating are the biggest responsible for the emissions. This sector includes 
energy consumed in homes, businesses and services, industries, construction and agriculture. 
This sector is expected to reduce its emissions using renewable energy such as hydro, solar, 
wind and WtE. In the transport sector, the European Union, through the regulations that 
control the emissions of new vehicles, aims to reduce emission levels, as well as to encourage 
the use of biofuels and renewable energy sources. The waste sector tends to reduce its 
emissions due to diversion of organic waste from landfills to biological treatment and 
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incineration (EEA, 2013a). As well as, recyclable materials that are routed to recycling and 
therefore save energy and extraction of new natural resources. Consequently, pre-treatments 
such as recycling and energy recovery rather than the final disposal in landfills are the main 
responsible in the reduction of GHG generation in the waste sector. 

 

Graphic 2.02 – Trends and projections of GHG emissions by sector in the European Union. Source: EEA, 
2013a, p.98.  

The Seventh Environmental Action Program (7th EAP) indicated key targets to be achieved in 
the period 2013-2020 for European countries. Through the EAP, member states agreed to join 
forces and share responsibility for reducing CO2 emissions, stimulating resource efficiency, and 
ensuring the wellbeing and health of the population while respecting the limits of the 
environment. The program has set nine priority objectives that need to be achieved by the EU 
until 2020: 

1 – To Protect, conserve and enhance the Union’s natural capital. With the aim to protect 
biodiversity and combate devastation to the environment, the actions are focused on 
sustainable land use, combating deforestation, water and air quality, among others; 

2 - To turn the Union into a resource-efficient, green, and competitive low-carbon economy. 
This objective is related to the aforementioned 20/20/20 milestones and also improving the 
product life cycle performance and reducing waste production at source, avoiding waste and 
unnecessary consumption; 

3 - To safeguard the Union’s citizens from environment-related pressures and risks to health 

and wellbeing. This action is related to the reduction of noise, water and air pollution and the 
use of chemicals; 

4 - To maximise the benefits of the Union’s environment legislation by improving 

implementation. Through a study developed by the European Commission in 2012, it was 
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found that full implementation of waste, it would be possible to save € 72 billion per year, 
create 400,000 jobs by 2020 and still produce € 42 billion in revenue in the whole chain. 
Therefore, the benefits of integrated waste management go far beyond environmental 
aspects; it is about creating new markets, towards sustainable development; 

5 - To increase knowledge about the environment and widen the evidence base for policy. 
Promoting popular participation, raising awareness and informing the population and 
guaranteeing the precautionary principle, avoiding the generation of waste and contamination 
of the environment; 

6 - To secure investment for environment and climate policy and account for the environmental 

costs of any societal activities. This objective uses the polluter pays principle and considers the 
necessary investments in a systematic way, including costs to the environment. The inclusion 
of less impacting new technologies, product innovation and corporate environmental impact 
reporting are activities that will achieve this goal; 

7 - To better integrate environmental concerns into other policy areas and ensure coherence 

when creating new policy. All public policies are interrelated and need to be worked on in a 
multidisciplinary way. Therefore, environmental concerns may also address challenges in the 
energy, waste, transport, agriculture, fisheries and other sectors. Working in an integrated way 
is possible to achieve better results providing benefits in several sectors; 

8 - To make the Union’s cities more sustainable. By 2020, it is estimated that 80% of the 
population lives in cities or very close to one, making European cities even denser. The 
problems of the urban environment are the same: low air quality, noise pollution, waste 
production, water scarcity and others. In order to promote sustainable urban development, a 
fund was created to support innovative projects, encouraging the expansion of good practices 
between cities; 

9 - To help the Union address international environmental and climate challenges more 

effectively. Many of the European objectives also require international participation and 
collaboration. This is a global challenge, based on the concepts addressed at the Rio + 20 
conference and the adoption of sustainable development goals across the globe (EC, 2013). 

If all EU countries reached the 2020 targets, especially under the Landfill Directive, emissions 
from landfills would be reduced by 1.2% compared to 2008, which would represent 62 million 
tonnes of GHG less. If the shipment of organic waste to landfills was to be reduced by 50%, 
shipment of this material would be banned altogether, so emissions would decrease even 
more, that is, 78 million tonnes of GHG could be avoided (EEA, 2011a). 

Recycling also helps to reduce GHG emissions, for example, in 2006, 67% of the paper in the 
European MSW was recycled. This amount represents 24% of the total consumed in paper in 
the same year. If 90% of all paper in the collected waste was recycled, then 32% of the 
marketed products could use recycled raw material. This scenario would reduce the need for 
incineration and landfilling of this material and would still no longer emit 1.73 million tons of 
CO2 equiv. Sending the paper to the landfill represents a greater environmental impact than 
incineration. Recycling represents a lower environmental impact than other treatments, so this 
would be the priority in the destination of this material. Only waste from the paper or after it 
reaches its recycling capacity, this material could be destined to incinerators with energy 
generation (WtE), that is, at the end of its life (EEA, 2011a). 
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Despite the growth in MSW production Switzerland has stable treatment indices such as 
recycling and energy recovery and less than 1% is sent to landfills. Currently, the country has 
already reached the targets set by the EU for 2020. Considering the current waste 
management and current legislation, it is estimated that Switzerland achieves a recycling rate 
of 60% by 2020. The country's focus for the future lies in the reduction of emissions caused by 
waste treatment and the product life cycle, so that more modern techniques of recycling and 
product redesign are developed, minimizing the extraction of natural resources. Progress in 
the industrial sector is expected to improve recycling. This process can be leveraged by 
increased raw material costs and more sustainable recycling techniques (HERCZEG, 2013). 

Germany aimed to divert more than 50% of waste from landfills to recycling for many years 
and it will likely continue to maintain these rates. The question is whether the country will be 
able to increase that number and how it will do it. The German government committed itself, 
in 1999, to recover the entire MSW produced by the country by 2020. This means that 
absolutely nothing could be destined for landfills, not even waste produced after treatment 
such as slag and fly ash from incinerators. In this case, current incineration, recyclable sorting 
plants and MBT technologies should be adjusted to further reduce their emissions and 
treatment residues would need to be diverted from landfills (FISCHER, 2013). It is a goal as 
ambitious as the goals of zero waste programs around the world. 

The German government considers renewable energy as the key to sustainable development, 
with the goal of increasing renewable energy production by 35% and by 18% for other uses 
(IEA, 2014). 

Regarding organic waste, Germany plans to transform traditional composting plants into 
anaerobic digestion systems, so that the compost is of a higher quality and can be mixed with 
other elements (nitrogen, potassium, soil and peat) to ensure its use in agriculture and 
gardening. It is recommended for these facilities to be located near the industrial areas, so the 
energy produced in the plants can be used directly in the industries. The government also 
intends to encourage local composting in homes and rural areas, reducing transport and 
consequently environmental impact. Energy production plants are being studied through 
reactors powered by methane and hydrogen. The system has already been tested in the 
laboratory and needs to be developed to be used on a large scale. Hydrogen-powered public 
buses are also being used. In relation to the forthcoming research, the government intends to 
advance: in the remediation and subsequent use of landfills already closed transforming these 
areas into parks and green areas; in the development of specific studies for anaerobic 
digestion, considering organic residues collected from residences, agricultural products and 
food industry residues; in the development of research on decentralized power plants, specific 
to residential areas, hotels, shopping centers and others, using energy produced in the 
treatment of on-site waste; in the development of studies for the use and recycling of ash 
produced by incinerators; in studies to increase the quality of the combustible wastes supplied 
by the MBT plants for incineration and other research projects (STEGMANN, 2011). 

Belgium has begun mining its landfills in 2016, starting with the Remo landfill that will be 
converted into a park. In the case of soils contaminated by industrial activities in the past, the 
country has the knowledge and technology for soil treatment and intends to treat 100% of the 
contaminated areas, including landfills, by 2036 (LEYSEN and PREILLON, 2014). 

Regarding the recycling targets set by the EU for 2020, Austria achieved in 2001 to exceed the 
50% rate of diversion of waste to recycling. The country has also reached the stipulated indices 
for 2006, 2009 and 2016 in 2008 regarding the diversion of organic waste from landfills. The 
national solid waste plan has as its primary goal the prevention of waste and therefore aims to: 



249-60 
 

reduce the amount of construction and demolition waste in addition to recycling; to promote 
the reduction and appropriate treatment of industrial and household waste by diverting it 
further into recycling; to reduce food waste in the food sector and expand repair and reuse 
networks (HERCZEG, 2013a). 

 

2.4 MSW MANAGEMENT IN SWEDEN 

With more than 450,000 km2, Sweden is the third largest country in the European Union in 
terms of area, with a total population of about 9.6 million. This represents a very low 
population density, with 21 inhabitants per km² with most of the inhabitants concentrated in 
the southern half of the country. About 85% of the population lives in urban areas. The 
country is divided into 21 states and these are subdivided into 290 cities (EUROSTAT, 2015). 

Sweden is a constitutional monarchy with a parliamentary system of government, possessing a 
highly developed and diversified economy. The country ranks third in the world in the 2015 
Democracy Index, according to the English magazine "The Economist." The country is also 
considered one of the most socially fair today, through one of the lowest levels of inequality in 
the world. In addition, it has a high HDI - Human Development Index (EIU, 2016). 

The country has a mixed economy, export oriented and qualified labor force. Since 1994, GDP 
growth has declined only in 2008 and 2009, as a result of the global economic crisis that has 
strongly affected European countries (SCB, 2016). 

The management of MSW in Sweden is characterized by the clear division of the 
responsibilities that involve the whole society, the municipalities responsible for collecting the 
waste and destining them correctly, except those that are of producer responsibility. Citizens 
need to separate waste at home and take it to the collection points (MILIOS, 2013). In 
addition, management is also based on the following values: protection of the environment 
and public health; sustainability; in saving natural resources; economic viability and the use of 
the most appropriate technologies for each type of MSW treatment (KUSLYAYKINA, 2013). 

Of the total waste diverted from the landfill and the incinerator, 33.3% is sent for recycling and 
16.4% for composting, totaling 49.7%, only 0.7% is sent to landfills and 49.5% are sent to 
incinerators with power generation (EUROSTAT, 2016a). 

Waste in Sweden is mainly intended for recycling and composting and the remainder for the 
incinerator. In order to boost recycling, the Swedish government imposed a 2006 incineration 
rate but abolished it in 2010. With regard to waste sent to landfills, the country managed to 
cut drastically from 22% of the MSW in 2001 to 1% in 2010. Organic waste sent for composting 
and anaerobic digestion represents only 16.4% of the MSW, the rest of the biological material 
is wrongly sent to the incinerators (MILIOS, 2013; EUROSTAT, 2016a). 

According to Fredén (2015), Sweden diverts 99% of waste from landfills to recycling, 
composting or power generation. But this has not always been the case, it has been decades of 
change since 1975 when only 38% of household waste was recycled. There are now voluntary 
delivery points for recyclable materials located within 300m of each residential area, so 
citizens can separate recyclable waste into their homes and take them to these collection 
points. 
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2.4.1 Legislation and Economic instruments 

In the 1960s, Sweden began a series of changes aimed to preserve the environment and 
minimize the impacts caused by the production system. The debate started in the USA with 
the publication of Rachel Carson's book "Silent Spring" (1962), published in 1962, drew the 
attention of the Swedish government culminating in the creation of the Swedish 
Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) in 1967, with the purpose of 
implementing environmental policies, and with the promulgation of the first Environmental 
Protection Act in 1969, which remained unchanged until 1990. According to the law, new 
industries should apply for permission to start their activities and should respect emission 
levels for different types of production, as well as the limits for their physical location (BEE, 
2007). 

The level of Swedish environmental awareness increased throughout the 1970s, 1980s and 
1990s, and environmental issues became a focus of the media. Scientists called attention to 
the impacts and consequences brought by the current use of natural resources and mode of 
production. The society asked its representatives to take decisions that did not impact the 
environment and public health. And the political discourse started to include environmental 
themes (BEE, 2007). 

As a consequence, regulatory and economic instruments have been the key to putting the 
principles of sustainable development into practice in Sweden. Following the creation of the 
Environmental Code (Miljöbalk) in 1998, Sweden has achieved more significant changes in the 
judicial system and has consequently achieved its goals for a more sustainable future. 

The Environmental Code (Miljöbalk) and the Law of Nature Conservation (Naturvårdslag) 
constitute the legal basis for the environment. More specifically on solid waste management, 
the laws are based on European legislation (WFD 2008/98/EC) and they are divided into 
specific regulations for landfills, incineration and permission for disposal operations (landfill) or 
energy recovery (waste-to-energy). Figure 2.03 shows the main federal legislations. 

Solid waste management legislation is drafted by the Ministry of the Environment 
(Miljödepartamentet), which is also responsible for control and for achieving the targets set by 
the Swedish parliament (Risksdag). The priority is prevention, minimizing the production of 
waste at source, and recycling of materials that have already been discarded. For this, the 
Environmental Protection Agency (Naturvåsdsverket) has developed 16 environmental 
objectives that cover all actions necessary to protect the environment and public health as well 
as solid waste management. In relation to MSW, the Agency's main goal is to reduce 
environmental impact by analyzing the product life cycle through economic instruments that 
make environmental policies viable, coordinating all actors and reporting on environmental 
and economic data (MILJÖMÅL, 2016). 
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Figure 2.03 – Main environmental and solid waste management laws in Sweden. Source: EIONET, 
2016. 

 

2.4.1.1 Environmental Code (Miljöbalk) (1998:808) 

The Swedish Environmental Code came into force in 1999. It is considered a regulatory 
framework for the country, the law not only absorbed and replaced the 15 existing laws, but 
also extended and modernized the regulations, making environmental legislation more current 
and rigorous. The aim of the Code is to promote sustainable development by ensuring that the 
environment, public health, cultural and natural assets and biodiversity are protected against 
pollution and other impacts. As well as, encouraging reusing and recycling as mechanisms to 
reduce the use of natural resources, keeping these materials in a closed cycle (SWEDEN, 2000). 

The Environmental Code can be used in all activities carried out by a citizen or by a private 
company. The main objective is to promote sustainable development (SWEDEN, 2000). 

Chapter two of the Code deals with important principles, such as: 

• Precautionary Principle: measures to protect the environment and public health should be 
taken for any activity to be carried out using the most appropriate technology available to 
mitigate or eliminate risks; 

• Polluter-pays principle: the person responsible for causing harm to the environment or 
public health must bear the consequences of compensating for the detriment caused; 

• Principles related to solid waste management: all activities should seek alternatives that 
conserve natural resources and energy and promote reusing and recycling, preferably 
using energy and renewable resources (SWEDEN, 2000). 
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The principles are important to prevent about the effects caused by a certain activity, 
instructing the responsible of the consequences and the impacts of its activity on the 
environment. Based on the law, enforcement and environmental agencies can: restrain, 
license, fine or take other actions according to each case (SWEDEN, 2000). 

Chapter five of the Code presents a new tool, an environmental quality system, whose 
objective is to regulate the quality of water, soil, air and the environment in general, indicating 
the pollution indices that the population can be exposed without damage to their health and 
the environment. The previous legislation was aimed to minimize environmental impact, while 
the current Code is more concerned with the final outcome (SWEDEN, 2000). 

The law (Sweden, 2000), in part two, chapter seven, establishes different types of protection 
areas, such as natural reserves, parks, natural monuments, water bodies and other types of 
habitats with the ultimate objective of promoting biodiversity in these places. The penalties in 
the code were stricter than the previous legislation. The person responsible for environmental 
damage will not only have to pay fines on his actions, but also bear the costs of 
decontamination. The law also states that regardless of who caused the contamination, 
environmental agencies should be informed of the location and degree of contamination as 
soon as it is discovered. 

Chapter 15 deals specifically with waste and the generator responsibility. According to the 
Code, the term "waste" means "any object, matter or substance belonging to a specific waste 

category which the holder disposes of or intends or is required to dispose of" (SWEDEN, 2000, 
section 1). The law also defined the following terms: domestic waste, as the one that is 
generated in the residences; waste management, as all the activities involving waste 
management in the city, from the collection to the final disposal; the waste generator, which 
may be the manufacturer, importer, distributor or other, or the one whose activity generates a 
type of special waste that needs treatment and an adequate disposal site (SWEDEN, 2000). 

Also in Chapter 15, the Code clarifies the responsibility of the waste producer who has an 
obligation to treat and dispose of the waste produced in the most environmentally appropriate 
manner. Waste from products imported into the country also falls under the law and must be 
treated in the same way as those produced locally. In order for packaging to have the correct 
destination, producers are obliged to state on the label the type of material or substance that 
composes the packaging (SWEDEN, 2000). 

In section eight to ten of chapter 15, the law deals with the obligation of collection and final 
disposal by the municipal government. Unless the municipality has another pre-established 
form, it is obliged to collect and transport household waste to the treatment place. The forms 
of treatment, final disposal and energy recovery, as well as all the planning of actions are 
present in the municipal legislation. The municipal solid waste management plan will need to 
contain measures to reduce waste production, especially toxic waste (SWEDEN, 2000). The 
plan also contains goals to be achieved, guidelines and actions in the short, medium and long 
term. 

In Chapter 15, sections 22-24, the Code states that the government, with the aim of promoting 
reusing and recycling, to empower professionals to develop pre-treatment of some special 
waste, such as scrap and automobile components and electrical and electronic equipment. It is 
important to note that the law prohibits these materials from being landfill and incinerators 
without first going through the pretreatment phase, so that only refuse, those materials that 
can not be reused and recycled, have this destination (SWEDEN, 2000).  
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According to the Code (SWEDEN, 2000), it is prohibited to dispose of waste in public places, as 
well as dumps are prohibited throughout the territory. Swedish ships and aircraft are 
unauthorized to dispose of any waste on the open sea outside Sweden. 

 

2.4.1.2 Solid Waste Act (Avfallsförordning 2011:927) 

The Solid Waste Act (Avfallsförordning 2011: 927) follows European legislation and sets out 
rules on MSW management for each type of material, clarifying what can and can not be sent 
to landfills, and indicates the most appropriate treatment. The law also indicates requirements 
for transportation or MSW treatment facility. The definitions in the law are the same as in 
Chapter 15 of the Environmental Code. Under the law, combustible waste is prohibited from 
being landfilled, but can be stored until it is used in incinerators. Likewise, the final disposal of 
hazardous wastes mixed with other types of waste is prohibited, in other words, hazardous 
wastes need to be identified, labeled and delivered separately so that they can receive 
appropriate treatment. The law also indicates the metallic mercury limit, less than 0.1% by 
weight, which can be landfilled. Electrical and electronic waste must be separated and the 
treatment must include recovery and recycling of the components. Oil and grease residues 
should also be delivered separately. The law also clarifies the content of the national and 
regional plans, which will inform: the amount generated and the capacity of the municipality 
to treat each type of waste according to the installation for recycling, composting, incineration 
and landfilling (SWEDEN, 2011). 

 

2.4.1.3 Economic instruments 

In 2000, Sweden introduced a rate of EUR 27 per tonne of solid waste to be landfilled and in 
2005, organic waste was banned from landfills. In 2006, the rate for landfill disposal increased 
to EUR 47 per tonne. For incineration the rate varied from EUR 8 to 47 per tonne, but was 
abolished in 2010 (SANTOS; DIAS, 2012). 

The municipalities have specific rates for each collection and treatment according to the waste 
and the producers incorporated in the prices of their products the cost of the reverse logistics, 
since they will need to collect and treat the post consumer products of their responsibility. 
Municipalities that have voluntary organic waste collection for biological treatment 
(composting and anaerobic digestion) charge a lower treatment rate than the delivery of the 
mixed organic waste to the refuses, that is, if the citizen correctly separates the waste, the rate 
will be lower than the one that do not separate these fractions. Other municipalities have 
introduced a rate by weight for refuses as a way of stimulating recycling and composting 
(AVFALL SVERIGE, 2016). 

These economic instruments stimulate the diversion of solid waste to the recycling and 
biological treatment, since the rates of shipment to the landfill have been growing since 2000, 
making it difficult to send the waste to these places. 

Table 2.04 indicates the rate paid per tonne for each type of treatment for municipal solid 
waste. It can be observed that the shipment to the landfill is economically unfavorable, 
stimulating the other destinations. 
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Table 2.04 - Treatment rate for MSW per ton (except vacuum system) in 2015 

SEK or 
USD/ton 

Anaerobic 
Digestion 

Composting Incineration Landfill 

Average 
 SEK        515,00   SEK           610,00   SEK   475,00   SEK         900,00  

 USD         58,57   USD            69,38  USD     54,03   USD        102,37  

Interval 
SEK    350 - 700 SEK       420 – 780 SEK 370 - 640 SEK  560 - 1.260 

USD      40 - 80 USD         48 – 89 USD  42 - 73 USD   64 - 143 

Table 2.04 – Swedish MSW treatment rate – 2015. Source: AVFALL SVERIGE, 2016, p.31 

In addition to the fees, important economic instruments such as EPR for recyclable packaging, 
newspapers and papers introduced in the 1990s and bans such as the sending of combustible 
or organic waste to landfills allowed these materials to have other destinations. These include 
energy generation incineration (WtE) for combustible waste, composting and other biological 
treatments for organic waste and recycling for packaging, newspapers and paper. The ban on 
the shipment of combustible material to landfills came into effect in 2002 and in 2005 it was 
the turn of organic materials. Both materials were collected separately after the prohibitions 
(NATURVÅRDSVERKET, 2012). 

 

2.4.2 Swedish National Solid Waste Management Plan (2012-2017) 

The national solid waste management plan is a requirement of the European Union and each 
member is required to draw up its plan covering the entire territory and to revise it every six 
years or whenever necessary (EC, 2008). 

Swedish Environmental Protection Agency is responsible for designing and maintaining the 
national solid waste management plan. The last revision of the plan has been finalized and put 
into practice in 2012. A new revision is planned for the document in 2017, except that it needs 
to be revised before that date (NATURVÅRDSVERKET, 2012). 

The national solid waste plan, along with the Environmental Code (Miljöbalk) and other 
legislation related to solid waste, has as a goal to fulfill the established environmental 
objectives guaranteeing the environment preservation. The objectives of the national plan are 
in line with European legislation, which is the preservation of natural resources through the 
integrated management of solid waste (NATURVÅRDSVERKET, 2012). Even if the waste 
produced is sent to recycling, it is still necessary to develop solutions that aim to reduce the 
waste at the origin, preventing the extraction of natural resources. Remembering that the 
recycling process also consumes resources and energy. 

Having as main goal the preservation of resources, the national plan established some 
priorities to be developed by municipalities, such as: reusing and recycling of non-hazardous 
materials of construction and demolition, increasing the current rate of 50% deviation to 70% 
by 2020 and increasing of the amount of organic waste collected and treated by 2018. In 
addition to these main objectives, it is also part of the plan scope to increase the reusing and 
recycling initiatives for some household waste, such as organic waste, electrical and electronic 
products and textile material (NATURVÅSVERKET, 2012). 

Local governments are responsible for the collection and final disposal of MSW produced, 
except for materials that are part of the EPR. With regard to household waste, recyclable 
waste, electronics, tires, medicines and others are included in the EPR principle. Each waste 
has its collection or voluntary delivery point; the citizen needs to check the rules of each 
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material so the waste can receive the most appropriate treatment. The municipalities are also 
responsible for the collection of so-called bulky waste, considered as heavy and too large to be 
included in the selective collections. Therefore, for these residues, which may be furniture, 
mattresses, equipment, and others, there is a specific collection and a location near the 
residences where they can be stored until their removal (SOPOR, 2016). 

The waste collection and separation system has become increasingly complex, the materials 
are separated between 10 and 15 initial fractions, depending on the locality, which may be: 
organic waste, refuses, paper and cardboard, newspapers, metals, colorless and colored 
glasses, electrical waste, electronics, batteries, medicines, hazardous waste and bulky waste 
(NATURVÅRDSVERKET, 2012). Part of this waste is discarded by the local citizen at the point of 
collection near their residence, usually a deposit in the case of buildings and containers in the 
case of single-family homes. 

Avfall Sverige (2011), responsible for the management of solid waste throughout the country, 
found that part of the household waste is separated incorrectly by the residents. About 60% of 
the residues from 246 studies analyzed, there were waste that had been discarded as refuses 
and could have been recycled. The collection system and available infrastructure are decisive 
in the form of separation. It has been observed that recycling rates in single-family homes with 
near-owned collection systems are higher; in addition, the amount of recyclable material 
present in the refuses amounts to half the amount of other types of housing, such as 
multifamily buildings. 

In relation to commercial waste, the generator is responsible for the separation and transport 
of the material to a recycling center. At this location, the trader pays a fee for each material 
delivered. The treatments and destinations of these residues are the same ones used for 
household waste with the difference that the municipality is not responsible for the collection, 
but the generator (NATURVÅRDSVERKET, 2012). 

The national plan (Naturvårdsverket, 2012) also aims to make cities and urban centers an area 
that contributes to increasing the quality of the local and global environment; for the 
buildings, infrastructure and facilities to be planned and implemented in an environmentally 
sound manner, promoting the most appropriate use of soil, water and other natural resources 
in the long term. In this sense, waste management benefits society and the urban environment 
by preventing the generation of waste and minimizing its impact through recycling and 
reusing. In addition, it also ensures that the toxic substances present in the waste are treated 
and mitigated, the ultimate goal being a toxin-free environment. What makes the challenge 
even greater is the dispersion of pollutants and toxic substances throughout the chain, from 
the time of collection, incineration gases, slurry, landfill gases and others. 

Other targets set out in the national plan (Naturvårdsverket, 2012) meet EU targets such as: to 
collect 50% of organic waste produced in homes, industrial kitchens, restaurants, school 
cafeterias and other places, recovering at least 40% of this material to produce energy, 
compost and biofertilizer and to recycle or reuse 70% of construction and demolition waste by 
2020. 

According to the national solid waste plan (Naturvåsdsverket, 2012), to use resources in a 
sustainable way, it is necessary to reduce the production of new products, stimulating the 
reusing and recycling of discarded materials and most importantly reducing consumption. 
There are several measures and instruments that aim to protect natural resources and each 
life cycle of each product needs to be analyzed in order to minimize impacts to the 
environment. Article 29 of the WFD (EC, 2008) requires all member countries to take 
preventive action. The Swedish Environmental Protection Agency has indicated the main 
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guidelines contained in the waste prevention program: to promote the research and 
development of clean technologies; to boost ecodesign; to encourage ecological products and 
conscious consumption and to promote the reuse and repair of discarded objects. 

One of the initiatives is to reduce food waste during the manufacturing, distribution and 
consumption process. Recycling of organic material through anaerobic digestion for the 
production of biogas does not compensate for all the resources used throughout the food 
production chain (NATURVÅRDSVERKET, 2012). It is estimated that biogas production 
compensates for only 10% of the impact caused by food production (HANSSEN, 2011). 

Another prevention measure similar to the landfill mining concept is the use of available 
resources and stockpiled in urban centers. It is known as urban mining, the project aims to 
collect from the residences stock objects that are no longer used. It is a way to recover 
resources by reusing these materials rather than extracting more natural resources 
(NATURVÅRDSVERKET, 2012). 

Regarding recycling, the national solid waste plan (Naturvåsdsverket, 2012) indicates some 
measures to promote the recovery of resources such as: avoiding the use of substances that 
can not be recycled; promoting economic instruments that encourage recycling and minimize 
the use of toxic substances; promoting long-term recycling and increasing the level of 
environmental awareness, especially in relation to hazardous waste. 

The national solid waste plan (Naturvåsdsverket, 2012) also indicates the priority areas to be 
addressed for the reduction in the use of natural resources and the production of toxic 
substances. The priority areas are: construction and demolition; household waste; food waste; 
treatment systems and illegal export of waste. For each of the areas, there were diagnoses, 
guidelines for reversing the current situation and suggestions for the next steps. Each 
municipality has different problems and needs to consider locally and they have to indicate the 
next steps, following the recommendations of the national solid waste plan. 

 

2.4.3 Diagnosis 

According to Avfall Sverige (2016), in 2015 there was a 4% increase in the production of solid 
waste in relation to the previous year. In 2015, 4.3703.790 tons were collected, representing a 
production of 478 kg per inhabitant per year. In 2014, this figure was 463 kg per inhabitant 
(see table 2.05 and 2.06). 

Regarding recyclable materials, there was also an increase in 2015 in the collection of this 
material, representing 35.1% of all solid waste produced. This year, 1,652,710 tons were 
collected, which means 168 kg per person (see table 2.05 and 2.06). This material is intended 
for recycling and each Swedish city has its own system and fractions available for collection 
(AVFALL SVERIGE, 2016). 

The collection of organic material also increased in 2015, representing 15.5%. A total of 
728,570 tons were collected, representing 74 kg per person (see table 2.05 and 2.06), with 
17% of the total collected being destined for biological treatment plants (anaerobic digestion) 
and the remainder for composting plants (AVFALL SVERIGE, 2016). 

Combustible waste sent to incinerators also increased in 2015 by 6%. A total of 2,284,210 
tonnes were collected, representing 232 kg per person (see table 2.05 and 2.06). Nearly half of 
the solid waste collected was destined for incinerators this year. Rejects sent to landfills 
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represent 0.7% of all the collected waste, that is, 38,800 tons were sent to these units in 2015, 
equivalent to 4 kg per person (see table 2.05 and 2.06) (AVFALL SVERIGE, 2016). 

Other types of collection also suffered a variation from 2014 to 2015, such as bulky waste, 
which increased by 3%. A total of 1,773,930 tons of bulky waste were collected, including 
furniture, appliances, large prunings of trees and others. Each material has a certain treatment 
and environmentally correct destination. 

Table 2.05 - Domestic solid waste treatment in Sweden, 2011-2015 (tonnes) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Recycling 1,425,690 1,422,250    1,467,200     1,617,930     1,652,710  

Biological treatment 653,300 673,180        711,450         713,110         728,570  

Waste-to-energy 2,235,720 2,270,650    2,235,930     2,148,640     2,284,210  

Landfill 38,200 32,600          33,300           32,900           38,300  

Total treated volumes 4,352,910 4,398,680    4,447,880     4,512,580     4,703,790  

Table 2.05 – Volume of domestic solid waste collected and treated, 2011-2015 (tonnes). Source: 
AVFALL SVERIGE, 2016, p. 6 

 

Table 2.06 - Domestic solid waste treatment in Sweden, 2011-2015 (kg / inhab.) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Recycling 150 149 152 166 168 

Biological treatment 69 70 74 73 74 

Waste-to-energy 236 238 232 221 232 

Landfill 4 3 3 3 4 

Total treated volumes 459 460 461 463 478 

Table 2.06 – Volume of domestic solid waste collected and treated, 2011-2015 (kg / inhab.). Source: 
AVFALL SVERIGE, 2016, p. 6 

To achieve the goals requested by the federal government, municipalities play an important 
role in solid waste management. All need to actively participate, cities, manufacturers and 
traders and residents to first reduce the production of waste at source and subsequently divert 
more and more waste generated for recycling and composting. 

Each municipality has its solid waste management plan and its own regulations, goals and 
objectives for the reduction of its waste. They are also responsible for collecting, transporting, 
treating and disposing of domestic and the non-producer waste (EPR). It is up to citizens to 
properly separate at home and take each type of waste to their collection point (AVFALL 
SVERIGE, 2016). 

About 66% of the municipalities outsource the collection and transportation services, being 
directly responsible for the treatment and final destination. Part of the municipalities 
outsource all services, from the collection to the final destination. It is up to each municipality 
to decide how will be the operation and maintenance of the system as a whole. Municipalities 
may also decide by intermunicipal consortia to reduce operating and maintenance costs for 
their plants and equipment (AVFALL SVERIGE, 2016). Most importantly, the decisions taken 
must be beneficial to the environment, society and economically viable. 

The principles for the treatment of solid waste are the same as those used in Europe and the 
rest of the world. This is the same hierarchy, first the search for the reduction of waste at 
source (prevention), then reusing, recycling, waste-to-energy and finally disposal in landfills, 
which is the last option. 
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The collection system and its periodicity vary in each municipality. Usually, families living in 
single-family units place their waste in 190-liter containers, one for each fraction: organic, 
recyclable, and refuses. Some collections can be weekly, biweekly, or monthly, as in the case of 
recyclables, which reduces the cost of this collection. Part of the residential condominiums has 
a deposit for recyclable, special and bulky waste. Regarding organic waste and refuse there 
may be vacuum collection points or specific containers for each material. Other condos have 
nearby waste delivery points, typically up to 300 meters away. Some cities have optical 
separation systems, so the family needs to separate the waste into plastic bags with different 
colors, each color determines the type and destination of the waste. Some waste like 
newspapers and magazines are collected at larger intervals. In the specific case studies of each 
city it will be possible to understand in more detail the number of fractions and when and how 
the collections occur. 

The citizen is responsible for separating, packing and taking the waste to the nearest delivery 
point, which can be a deposit in the condominium itself, a voluntary delivery station or an 
underground container. This procedure applies to all types of household waste (recyclable, 
organic, bulky, special and refuse). 

Collection can be performed by automated trucks that collect the material from the containers 
or by the vacuum system that directs the waste to a central or underground container, usually 
far from the delivery point and strategically positioned. 

In 2009, Sweden achieved some of the targets set at the national level, such as paper and 
cardboard recycling and the recycling of end-of-life cars. In relation to plastic recycling the 
value was slightly below the target. On the other hand, the electrical and electronic materials 
were far above the EU stipulated values, that is, about 14 kg of material was collected per 
person in 2015 (AVFALL SVERIGE, 2016), with the index indicated by the EU being 4 kg per 
person (NATURVÅRDSVERKET, 2012). This value draws attention to the amount of electro-
electronic waste that is discarded by families and the need for measures that make these tools 
more resistant and durable and that can also be repaired. 

 

2.4.3.1 Sanitary landfills 

Landfills concentrate a large amount of pollutants in a small area. Over time these substances 
can reach the surroundings and contaminate the soil, air and water causing impacts to public 
health and the environment. Emissions due to greenhouse gases, mainly methane and carbon 
dioxide, produced from the degradation of organic material, are the main contributors to the 
global warming process. The production of leachate with presence of heavy metals also 
contributes polluting rivers and other bodies of water. The magnitude of the impact produced 
by a landfill will depend on the location, the protection measures deployed (collection of gases 
and effluents, coverage, waterproofing, etc.) and the type of waste deposited. The older the 
landfill, the more toxic substances are found, because many materials have been banned over 
time, such as heavy metals, mainly mercury and cadmium, organic waste, wood and fuel 
residues, or mixed waste (NATURVÅRDSVERKET, 2012). 

Currently, sanitary landfills are allowed to receive only some types of waste, all recyclable and 
organic materials have been banned in these units. There has been a 16% increase over the 
previous year, but the trend is that less and less waste will be sent to these facilities due to 
high rates and increasingly restrictive regulations. The waste normally sent is those that have 
no other treatment as part of the construction waste (flat glass, tiles, ceramics and others), 
sludge, slag and ash from the incinerators, materials that serve as landfill cover. Some landfills 
end up serving as temporary deposits for such wastes until they can be reused. In these sites 
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there are also biological treatment plants and treatment for contaminated materials (AVFALL 
SVERIGE, 2016). 

The methane gas generated in the landfills is collected and sent to the biogas stations, 
generating energy and heating. The slurry is also treated in these facilities. There are about 47 
landfills in operation in the country (AVFALL SVERIGE, 2016). 

 

2.4.3.2 Incineration with energy recovery (WtE) 

Waste-to-energy should at first receive only refuse, materials that can not be recycled or 
received any biological treatment in the case of organic material. However, the incinerators 
also receive the fraction of the residues that were not separated in residences, trades and 
institutions and were discarded as mixed waste. Therefore, some of the waste that is sent to 
incineration could still be reused or recycled. There are also public containers and bins 
scattered throughout the city and the buildings that contribute to this fraction. Despite the 
need to divert more materials for recycling, mixed waste is not being landfilled but sent to the 
incinerators. WtEs play an important role in the country, as well as treating mixed waste and 
refuses, they still generate electricity and heating for the whole city (AVFALL SVERIGE, 2016). 

In 2015, Sweden processed 2,284,210 tonnes of household waste in the 32 existing 
incinerators, transforming it into energy and heating, supplying about 810,000 families and 
250,000 institutions. According to Avfall Sverige (2016), the capacity of the incinerators is 
above the availability of solid waste and therefore part of the waste is imported from other 
countries, such as Germany and Norway. In 2015, Sweden imported 1,328,500 tonnes of 
refuse. It is important to note that emissions of heavy metals and other gases have been 
reduced by 99% since 1985. In the last ten years, dioxin emissions have remained between 0.5 
and 2.6 grams per year, representing a very small throughout the country, but there are 
uncertainties in these values since they are measured twice a year. The largest amount of 
dioxins is present in fly ash normally treated as hazardous waste. Another source of dioxins are 
the voluntary fires that occur every year in fuel stocks, contributing about three to eight grams 
per year (NATURVÅRDSVERKET, 2012). 

Table 2.07 - Amount of solid waste for incinerators (WtE) and the generation of electricity and 
heating in Sweden 

Municipality Plant Total 
Household 

waste 
(ton) 

WtE (MWh) 

Heating Eletricity 

Avesta Källhagsverket 59,260 26,240 185,160 0 

Boden Bodens Värmeverk 99,520 39,300 255,150 28,210 

Bollnäs Säverstaverket 54,480 53,520 121,830 27,180 

Borlänge Fjärrvärmeverket, Bäckelund 84,070 35,710 197,600 37,380 

Borås Ryaverket 116,880 23,640 232,000 51,760 

Eda Åmotsfors Energi 69,450 10,260 155,240 19,570 

Eksjö Eksjö Energi AB 50,430 20,860 98,070 14,300 

Finspång FTV Värmeverket 28,730 26,450 74,580 0 

Gotemburgo  
Sävenäs 
avfallskraftvärmeverk 

542,520 248,730 1,472,250 273,240 

Halmstad  Kristineheds avfallsvärmeverk 188,720 91,560 635,470 69,040 

Hässleholm  Beleverket i Hässleholm 48,150 31,770 114,510 10,200 

Jönköping  Kraftvärmeverket Torsvik 151,770 37,200 404,760 88,020 

Karlskoga  Karlskoga Kraftvärmeverk 96,130 33,360 354,650 31,160 
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Karlstad  Avfallsvärmeverket på Heden 53,930 45,630 150,930 0 

Kil  
Kils 
Avfallsförbränningsanläggning 

14,080 0 39,500 0 

Kiruna  Kiruna Värmeverk 70,540 10,040 162,080 29,540 

Kumla  SAKAB Förbränning 157,540 9,400 255,420 61,830 

Köping  
Norsa 
avfallsförbränningsanläggning 

29,130 19,250 72,520 0 

Lidköping  PC Filen 99,110 38,700 288,430 16,060 

Linköping  Gärstadverket 419,760 147,360 1,070,200 112,020 

Ljungby  Ljungby Energi 58,050 48,080 132,000 14,480 

Malmö  Sysav förbränningsanläggning 549,980 221,790 1,388,060 247,430 

Mora Avfallsförbränningen Mora 21,590 16,210 60,940 0 

Norrköping E.ON Händelöverket 301,500 198,000 790,000 125,000 

Skövde  Värmekällan 60,700 32,760 170,210 9,580 

Stockholm  Högdalenverket 739,090 410,100 1,835,930 197,300 

Sundsvall  Korsta kraftvärmeverk 191,970 95,790 477,510 61,350 

Uddevalla Lillesjö Avfallskraftvärmeverk 105,580 60,380 212,570 61,710 

Umeå Dåva kraftvärmeverk 166,600 64,560 365,640 85,510 

Uppsala Vattenfall AB Värme Uppsala 364,900 161,000 1,135,210 31,480 

Västervik  Stegeholmsverket 47,880 13,000 122,820 0 

Total  5,042,020 2,270,650 13,031,240 1,703,350 

Table 2.07 - Quantity of MSW per incinerator (WTE). Source: AFVALL SVERIGE, 2013, p.24.  

The total quantities in table 2.07 also consider the imported wastes. Incinerators receive 
domestic and other waste, such as industries and trades. Table 2.08 indicates the contribution 
of households and other sources to the incinerators. 

Table 2.08 - Amount of solid waste incinerated in Sweden (2011-2015) 

Waste to energy 
Incineration (tonnes) 2011 2012 2013 2014 2015 

Household waste 2,235,720 2,270,650 2,235,930 2,148,640 2,284,210 

Other waste 2,671,760 2,771,370 3,043,160 3,549,040 3,491,190 

Total 4,907,480 5,042,020 5,279,090 5,697,680 5,775,400 

     Production (MWh) 
     

Heating 12,798,018 13,031,240 13,762,940 14,558,030 14,702,670 

Electricity 1,872,204 1,703,350 1,786,910 2,032,040 2,304,610 

Total 14,670,222 14,734,590 15,549,850 16,590,070 17,007,280 

     
Slag, bottom ash (ton) 879,640 850,120 902,760 953,770 967,700 

RCR, fly ash (ton) 256,880 217,380 241,600 250,580 265,080 

Table 2.08 - Amount of solid waste sent to incinerators (waste-to-energy). Source: AFVALL SVERIGE, 
2016, p.26 

 

2.4.3.3 Food waste   

For organic waste there are two biological treatments available: composting and anaerobic 
digestion. The first produces organic compost that can be used in gardening, landscaping, 



249-72 
 

erosion control, agriculture and others; the second produces biofertilizer, a liquid that can be 
used to control pests and fertilization of plant species and biogas that can be used as fuel 
(AVFALL SVERIGE, 2016). Tables 2.09 and 2.10 indicate the amount of organic waste collected 
from residences and other sectors per municipality and their treatment, between composting 
and anaerobic digestion. 

Table 2.09 - Composting plants in Sweden 
Composting Total (ton) Household Composting Total (ton) Household 

Ale 1,340 550 Landskrona  5,300 2,900 

Alingsås  2,750 2,700 Ludvika  11,480 3,580 

Borlänge*  11,660 11,200 Luleå  12,380 9,880 

Eskilstuna  6,390 4,520 Malmö*  32,640 26,110 

Eslöv  8,240 8,240 Mariestad  2,110 550 

Fagersta 3,580 780 Motala  3,160 3,160 

Filipstad  1,000 10 Sala 9,130 1,710 

Gällivare  10,150 600 Simrishamn  7,090 5,670 

Gävle  15,390 15,390 Sunne  630 580 

Gotemburgo 32,660 3,550 Söderhamn  6,610 1,020 

Halmstad  6,270 6,270 Södertälje  3,210 3,210 

Helsingborg  12,490 12,430 Tranås  2,290 510 

Huddinge  11,100 11,100 Trelleborg  5,930 4,740 

Hässleholm  9,190 7,740 Täby  22,820 9,530 

Jönköping  8,640 8,640 Uppsala  13,690 12,060 

Karlshamn 9,790 7,710 Västerås  18,480 5,820 

Karlskrona  7,500 7,500 Växjö  7,300 7,300 

Karlstad 32,000 0 Ystad  5,190 4,150 

Klippan  4,830 4,100 Årjäng  70 70 

Kristianstad  7,760 7,760 Örebro*  16,770 15,100 

Kristinehamn  24,070 0 Östersund  11,790 6,700 

Kungsbacka 4,110 1,540 Other plants  129,850 129,850 

      Total  558,830 376,530 
Table 2.09 – Composting plants in Sweden. Source: AVFALL SVERIGE, 2013, p.24. (*) Certified plant 
SPCR 152 

In residences there are two specific containers one for refuse and another for organic. 
Refuse is directed to the incinerators and the organic to the biological treatment. If the 
municipality has an optical identification system, the inhabitants separate the organic 
from the refuse identifying them by the color of the plastic bags that are placed in the 
same container. 

Table 2.10 - Anaerobic digestion plants in Sweden 

Anaerobic 
digestion 

Total (ton) 
Household 

waste 
Anaerobic 
digestion 

Total (ton) 
Household 

waste 

Bjuv**  49,440 4,200 Norrköping**  17,600 0 

Borås**  40,700 28,800 Skellefteå  7,730 5,970 

Falkenberg**  83,570 6,050 Skövde  49,460 0 

Falköping 5,190 860 Sävsjö**  46,460 0 

Helsingborg**  70,790 19,110 Uppsala**  25,200 21,500 

Jönköping**  15,390 10,930 Vänersborg**  18,890 18,050 

Kalmar**  21,200 0 Västervik  2,550 0 

Kristianstad**  85,300 24,940 Västerås**  20,780 16,580 
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Laholm**  55,730 5,960 Total 695,940 185,550 

Linköping**  80,400 22,600 
Table 2.10 – Amount of organic waste sent to anaerobic biodigestion. Source: AVFALL SVERIGE, 2013, 
p. 21. (**) Certified plant SPCR 120 

 

2.4.3.4 Recyclable, electronic, special and hazardous waste 

In the country there are more than 5,800 recycling stations, or voluntary delivery points, that 
receive the materials separated by type: newspapers and magazines, paper packaging, plastic 
packaging, cans and scrap metal, colored glass and colorless glass. There is also a space for 
special waste like batteries, accumulators, electronics and bulky waste like furniture, 
mattresses, appliances and others. There are also delivery points for used clothing distributed 
throughout the cities and there are also many used-resale stores, known as second-hand 
stores. Citizens can donate their objects and clothes in these stores or at delivery points or sell 
them to merchants. The distance that the citizen walks to deliver its separated waste is less 
than 300 meters, according to the legislation, which allows the materials to be delivered in the 
correct place and have the proper destination (AVFALL SVERIGE, 2016). 

In relation to hazardous waste, municipalities collect this material from specific points such as 
stores or directly from the residences in a periodic scheduled collection, so that the citizen can 
organize and leave the special waste in the place and time where there will be this collection. 
In 2015, 137,300 tons of electrical and electronic waste were collected. On the average, a 
Swedish man produces 13 kg of electro-electronic waste per year (AVFALL SVERIGE, 2016). 

 

2.4.4 Prognosis 

Sweden aims to eradicate current environmental problems by 2020, in relation to climate 
change targets, by 2050. This includes: implementing policies to protect ecosystems, 
recovering contaminated areas and protecting the environment in the long term; that 
biological and cultural diversity is preserved; promoted to public health by reducing 
environmental impacts; that the use of natural resources is sustainable and that the products 
are free of toxic substances; that the use of renewable energy and of a lower environmental 
impact is promoted and that consumption be aware of impacting the environment and human 
health as much as possible (NATURVÅRDSVERKET, 2012). 

Some regulations in solid waste management tend to encourage the reduction of waste at 
source and the correct destination for recycling and composting in the coming years, as 
indicated below. 

According to the WFD (Waste Framework Directive) in 2015, EU countries should have 
achieved the minimum rates of diversion of recycled material from landfills and incinerators by 
collecting and treating such wastes. Also by law, member countries are tasked with achieving 
the goal of recycling or reusing 50% of their waste and using or recycling 70% of construction 
and demolition waste until 2020 (EC, 2008). Sweden has exceeded EU targets by 2015, 
diverting 50% of waste for recycling and composting and 49.5% for energy recovery (Eurostat, 
2016a). 

By 2018, the goal is that at least 50% of organic waste from homes, schools, restaurants and 
stores in general be collected and treated through composting or anaerobic digestion (AVFALL 
SVERIGE, 2016). 
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The European Union is committed to reducing greenhouse gas emissions by 20% until 2020 
compared to 1990. The Swedish government aims to reduce emissions by 40% through a 20% 
increase in the use of renewable energy and 10% in renewable fuel for cars (AVFALL SVERIGE, 
2016). 

With the aim of solving environmental problems and not leaving them to the next generations, 
the Swedish parliament, Riksdag, has set 16 environmental goals for the country. The target is 
that in 2020 Swedish cities will be quality environments, free from pollutants and without 
transferring the problems to other countries. The 16 objectives cover different areas and for 
each of them there is a list of actions and the ideal situation to be achieved. To facilitate the 
development and monitoring of the actions, the government stipulated deadlines and 
priorities. The various committees are responsible for indicating the strategies, policy 
instruments and measures to achieve the goals; eight government agencies are responsible for 
carrying out actions with companies and monitoring the results and the government and 
parliament are responsible for legislation, economic instruments such as fees and penalties 
and other incentives in order to achieve the objectives (NATURVÅSDSVERKET, 2012a). 

Regarding solid waste, the goal is to reduce production through prevention measures, 
reducing the amount of material to be treated and saving natural resources. Prevention as a 
qualitative measure is related to the reduction or elimination of toxic substances present in 
the materials. The goal of reducing the amount of waste sent to landfills has been achieved, 
but other actions still need longer term (MILJÖMÅL, 2016). 

Sweden also set a goal of "zero waste" (det fins inget avfall), a project coordinated by Avfall 
Sverige, the company responsible for MSW management throughout the country. The 
initiative was approved in 2011 and aims to reach two important actions by 2020: first, to 
decouple economic growth from waste production and secondly, to join efforts to reach the 
first levels of the European hierarchy, prevention and recycling. For the success of the project, 
it is imperative to involve municipalities by organizing campaigns and guiding society towards 
sustainable development (AVFALL SVERIGE, 2016). 

 

2.4.5 SymbioCity 

SymbioCity is a concept developed by the Swedish government along with the business sector 
with the goal of achieving sustainable urban development. The word SymbioCity derives from 
the symbiosis and city junction. It started in 2008 and was created to help the Swedish export 
sustainable knowledge and technology to other countries. In 2010, Swedish International 
Development Cooperation Agency (Sida) hired Salar (Swedish Association of Local Authorities 
and Regions) and its affiliate SKL International to develop the SymbioCity concept with a focus 
on developing countries. The initiative came after exhaustive meetings between the 290 
municipalities organized by Salar to address environmental problems and climate change 
related to urban development. The concept created by the Swedish government aims to 
promote sustainable urban development around the world, based on the Swedish experience. 
For the development of the work in an integrated way, the Ministry of environment, Ministry 
of Foreign Affairs, companies, Ministry of Energy and Communications, Swedish Business 
Council, Salar (representing municipalities) and Swedish universities are taking part in the 
process. The principle is "to achieve more with less" by creating synergy between technologies 
and the different needs of cities, for example, transforming waste into energy, devoting 
excessive heating of an industry to nearby residences, collecting and treating rainwater, thus 
avoiding floods, and other measures that vary from location to location. According to the 
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SymbioCity concept, the economic and environmental sectors gain through the synergy 
between all urban systems (RANHAGEN and GROTH, 2012). 

The program promotes an integrated, holistic and multidisciplinary vision towards sustainable 
urban development. To achieve a quality urban environment resources must be used in a 
sustainable way among all public policies. The challenge is to reduce poverty and ensure a 
healthy and sustainable environment in the long term by working all public policies in an 
integrated way. Therefore, the seven main axes of SymbioCity are: architecture; energy; 
landscape planning; traffic and transport; waste management; industry and buildings and 
water supply and sanitation (SYMBIOCITY, 2016). 

Through the guides and tools available it is possible to understand the process of sustainable 
urban development proposed by SymbioCity. However, the concept is generic and dynamic 
and needs to be adapted to each location. The main objectives of the SymbioCity concept are: 
to encourage multidisciplinarity and cooperation between all the agents, so that they can work 
the problems in an integrated and multidisciplinary way; to contribute to the development of 
capacities, sharing experiences and knowledge among the different agents, especially the local 
government; to encourage cooperation and dialogue among all at the local level, but including 
regional and national institutions; to serve as a guide for evaluations of sustainable 
development based on a multidisciplinary approach that can be inserted at different urban 
scales; to contribute to the development of short, medium and long-term actions in urban 
areas and to support cities and other urban areas to identify integrated solutions towards 
sustainable urban development. In this way, SymbioCity can be understood as a flexible 
method that can be adapted to any reality. At first, the concept is based on three fundamental 
areas: the urban system, the institutional factors and the conceptual model. There are times 
when these areas work independently and at other times there is a need to work together. For 
example, when designing an infrastructure system for water supply, energy or waste 
collection, institutional factors would represent the participation of the urban management 
and planning sectors. In this example, the conceptual model would identify the integration 
between urban systems and economic, environmental and social factors. Briefly, the concept 
can be used at different planning levels and contexts (RANHAGEN; GROTH, 2012). 

Regarding solid waste, the program established the following guidelines (RANHAGEN; GROTH, 
2012): 
• Reducing the volume of waste generated, especially hazardous and packaging waste due 

to distribution and consumption; 
• Reusing waste, for example, in supermarkets offering products as second-hand; 
• Recycling the waste, using the material as raw material for packaging or new products; 
• Recovering waste energy (incineration) rather than depositing it in landfills; 
• Depositing and treating waste in landfills is the last alternative if none of the above options 

is possible. 

 

2.4.6 Stockholm 

Stockholm is the most populous city in the country, with more than 900,000 inhabitants and 
about 2.2 million in its metropolitan area. The entire archipelago that houses the state of 
Stockholm has more than 30,000 islands. The city consists of 14 islands and is divided 
geographically into three main areas with their respective neighborhoods: 1 - Innerstaden 
(Stockholm Center: Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm and Östermalm); 2 - Söderort 
(southern part: Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen 
and Älvsjö) and 3 - Västerort (Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta) 
(STATISTIK OM STOCKHOLM, 2016). 
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In relation to solid waste management, the city of Stockholm, like the other Swedish cities, 
collects the fractions of the municipal solid waste of its responsibility. The other fractions, 
which are the responsibility of the producer, are collected separately. In this case, the 
producer is responsible for collecting, transporting, treating and disposing of waste in the most 
environmentally correct manner. 

According to the Environmental Code (Miljöbalk), all municipalities need to prepare their solid 
waste management plan. In relation to the Stockholm plan (Avfallsplanen 2013-2016), it was 
divided into two parts, the first part presents all strategies and the second part the municipal 
legislation, the two parts being updated at different times, according to the need or with the 
scheduled review. The solid waste plan does not establish how the operation should be, which 
system or equipment should be used at each stage, for this there is another document, the 
Stockholm Environmental Program (Miljöprogram 2016-2019) (STOCKHOLM, 2013; 
STOCKHOLM, 2016). 

The main concern of the municipal government indicated in the two documents, the Solid 
Waste Management Plan (Avfallsplanen) and the Environmental Program (Miljöprogram) is the 
population growth expected for Stockholm. It is estimated that by 2030 the city of Stockholm 
exceeds one million inhabitants and its metropolitan area exceeds 2.5 million. Therefore, with 
population growth there is also an increase in waste production and, consequently, the 
emergence of other challenges not only in relation to solid waste but also in relation to other 
public policies. As examples of new demands are: reforms and implementation of new 
equipment and infrastructure in the waste area; public transport and bicycle paths; housing; 
creation of new public spaces such as green areas, parks, recreational and sports equipment 
for children and the elderly and others (STOCKHOLM, 2013). 

According to the Stockholm solid waste management plan (STOCKHOLM, 2013), at the 
beginning of the 20th century, a Swedish produced about 25 to 30 kg of waste per year, which 
today is close to 500 kg. Therefore, prevention measures play a key role throughout the 
system and is the basis of all solid waste management plans. 

The Stockholm solid waste management plan contains four main objectives based on 
estimated population growth for 2030. The companies aim to make the city of Stockholm an 
international reference to the integrated solid waste environment along with other public 
policies (STOCKHOLM, 2013). 

Objective 1 – “Waste from those who live and work in the city will decrease, and waste 

produced will be dealt with in a resource-efficient way”. This objective follows the EU hierarchy 
for MSW. The first step is the prevention, that is, to prevent waste from being generated. This 
is the biggest challenge and in order to achieve it, it is necessary to invest in measures that 
reduce consumption and waste. To promote the second step of the hierarchy, recycling, the 
government has several tools that can further divert those materials from incinerators such as: 
encouraging the separate collection of organic to produce biogas, fertilizer and biofertilizer; 
promoting opportunities to increase the collection of packaging and newspapers present in 
household waste and mainly promoting ways of reusing and repairing objects. 

In relation to the reuse and repair of objects, the national solid waste plan 
(NATURVÅSDSVERKET, 2012) requires municipalities to increase the amount of items diverted 
for reuse and for infrastructure to be available in order to facilitate delivery of the products. In 
consideration of achieving this goal, the Stockholm City Council has set as guidelines: 
increasing the information available to citizens on how to minimize waste production and how 
to deliver their items for reuse; encouraging companies to reduce the amount of waste 
produced throughout the life cycle of a product; creating the necessary infrastructure to 
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promote reuse and stimulating reverse logistics, recovering discarded packaging and products 
(STOCKHOLM, 2013). 

Currently, the city sends more than half of the MSW produced to the incinerators. Although 
this material is responsible for supplying part of the electric power and heating in the city, it is 
still necessary to divert the waste for recycling. For this, the following guidelines have been 
indicated in the Stockholm MSW scheme: increasing recycling of bulky items delivered to 
recycling centers; creating conditions and opportunities for fabric recycling; implementing 
selective collections for each type of material; reducing the amount of recyclable material 
disposed of improperly along with refuse; increasing and improving waste collection and 
sorting infrastructure and promoting opportunities for the commercial sector to separate and 
deliver recyclable materials (STOCKHOLM, 2013). 

Regarding the collection of food waste, the city intends to allocate about 40% of the material 
collected for the biogas production  through the anaerobic digestion plants. The national goal 
is to collect and treat 50% of organic waste by 2018 (NATURVÅSDSVERKET, 2012). To reach the 
goal, the following guidelines were indicated at the municipal level (STOCKHOLM, 2013): 
informing large generators of food waste (industrial kitchens, cafeterias, restaurants, 
supermarkets and others) about the separate collection of this material; developing and 
expanding an efficient system of organic waste collection throughout the city and promoting 
regional consortia to ensure the treatment capacity for all waste collected. 

On construction and demolition waste the EU aims to have at least 70% of this material reused 
and recycled by 2020 (EC, 2008). To reach the goal, the builders have to prepare a waste 
management plan before the construction, which will allow them to better organize their 
construction sites by separating the waste generated in the place. For this action, the following 
guidelines were indicated in the Stockholm solid waste management plan (STOCKHOLM, 
2013): to create an inventory of the entire flow of construction and demolition waste in the 
city; to link building permits to the building's waste management plan; to ensure that 
construction and demolition waste management plans are met, and to work with private 
companies and other municipalities to find alternatives for the use of recycled aggregates. 

Objective 2 – “Waste that can be harmful to humans or the environment will be managed 

separately”. In order to minimize the environmental impact of hazardous wastes, these 
materials must be avoided whenever possible and hazardous waste generated must be 
separated, identified and delivered for the appropriate treatment. Examples of hazardous 
waste are batteries, accumulators, leftovers varnishes, glues, medicines, greases and oils, and 
others. The directives for this purpose are: dangerous products need to be developed in order 
to facilitate their separation and recycling when discarded; consumers need to be informed 
about the content of the products, how they should be handled, how they can be avoided, and 
their responsibility for the proper separation and destination of the materials after use; the 
city must provide an appropriate system for the collection of household and commercial 
hazardous waste and the municipality must also provide adequate treatment and disposal for 
each type of hazardous waste. By 2030, the city of Stockholm plans to collect and treat 100% 
of the hazardous waste so that none of these materials will be disposed of improperly along 
with the ordinary wastes, contaminating the environment. 

Objective 3 – “All parts of waste management will be informed by a human perspective”. The 
system will only work perfectly if there is infrastructure and conditions to perform all MSW 
management activities. All steps are designed to ensure that everyone works in a suitable 
environment with the necessary infrastructure, from the separation of materials in the 
residences, collections, to treatments and final disposal. For this, four guidelines summarize 
the efforts needed to achieve this goal: information and knowledge for all stakeholders 
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(society, producers, companies, MSW concessionaires and others); accessibility and usability to 
ensure that materials are separated and collected properly; infrastructure and integrated 
urban environment. Each inhabitant is responsible for their part in the management of their 
waste. The city is responsible for informing citizens of the system needs and how each one 
should proceed. For some types of waste, producers are responsible for the collection and 
treatment. The citizen is obliged to provide the necessary conditions in its property facilitating 
the municipal collection. By 2030, Stockholm intends to make the city an environment where 
the waste stream is accessible, encouraging recycling and reusing; that everyone has the 
necessary knowledge to feel responsible for their part in the process and that waste 
management is integrated with other urban systems. 

It is a great challenge to ensure that everyone has access to selective municipal and producer 
collections. The layout of the city and the urban conditions of the center and the peripheries 
are different leading to specific solutions for each area. Therefore, the guidelines of this goal 
are: to continue developing forms of collections that meet the needs of each area of the city; 
to distribute to citizens a guide on MSW management; to develop solutions for storing waste 
in public areas when it is not possible to provide an accessible area within the property; to 
ensure that all vehicles, which are part of MSW management, use renewable fuel and to 
ensure efficient transportation logistics. 

Objective 4 – “Waste management will be a natural part of planning processes”. It is expected 
that with the population growth forecast for 2030 the amount of waste will increase as well. 
Considering other factors such as density, the possible lack of suitable spaces for the sorting 
and transhipment of the waste and the logistics to perform the collections make the waste 
management in an economically viable and environmentally correct way a great challenge. In 
some neighborhoods it is possible to implement punctual solutions, in others the best 
alternative would be to implement a central installation. There is also the issue of snow, 
according to the Swedish Environmental Protection Agency, the snow removed from the 
streets needs to be treated as waste due to the amount of pollutants, so it must be avoided 
that this snow contaminates the bodies of water and the soil. For this, it is considered a 
treatment system that involves the minimum of transport, that is efficient and that minimizes 
the impact to the environment. Considering all the aspects discussed, the guidelines set out in 
the Stockholm solid waste plan (STOCKHOLM, 2013) for this purpose are: the targets for waste 
reduction, reuse incentive and improvements in collection, treatment of hazardous waste and 
accessibility; the city needs to provide space for new installations; it is recommended to 
intensify the partnership with the energy sector in search of new solutions and the city needs 
to forecast in its planning the necessary accesses to the collection and the flow of waste. 
Stations for the disposal of recyclable material, hazardous waste and others must be easily 
accessible to residents. Systems such as buried containers and pneumatic waste collection can 
be used in places with difficult to access, as long as they are also economically viable. The ideal 
would be to include MSW management in the early stage of urban planning, be it a new 
building, or the reconstruction of part of a neighborhood or a new area. Everyone involved in 
the project could consider MSW management as part of the city's infrastructure. Also, 
considering access and integration of the project into the existing urban design. 

 

2.4.6.1 Hammarby Sjöstad 

Hammarby Sjöstad is a neighborhood located in the south of Stockholm, whose planning 
began in the 1980s. It is estimated that the entire neighborhood will be completed in 2018. In 
order to meet the demand for growth of the city and simultaneously recover an industrial area 
and degraded port, the site was revitalized and transformed into a sustainable neighborhood. 
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Currently, it houses some 26,000 residents in 11,500 housing units and receives an additional 
of 36,000 people working there. It is considered the largest urban project in the country and 
aims to become a model not only for Swedish municipalities, but also for all other cities around 
the world (HAMMARBY SJÖSTAD, 2016). 

The proximity of the neighborhood to the center of Stockholm (figure 2.04) offered a natural 
expansion of the city, so the project required the removal of all existing barriers created by the 
old industrial use and the insertion of a new public transport network, connecting the 
neighborhood with downtown and other areas of the city. The goal is that 80% of the 
commutings are made by public transport or by bicycle or on foot. For this reason, a light rail 
vehicle system (tvärbanan) was installed that connects the neighborhood with the existing 
subway system and trains. Within the neighborhood the stations are integrated into the 
landscape and the train circulates with reduced speed. When leaving the district, the train 
takes the existing systems of railroad (pendeltåg) and subway (tunnelbana). In addition, a ferry 
system connects all the islands via Hammarby Sjöstad. Also with the objective of reducing the 
use of individual transportation, a system of car sharing was implemented. Today, there are 46 
cars available for 910 people registered. Regarding electric cars, the citizen can load its car 
next to the GlashusEtt (neighborhood information center) building (HAMMARBY SJÖSTAD, 
2016). 

 

Figure 2.04 – Map of the city of Stockholm with the location of the Hammarby Sjöstad district. Source: 
GOOGLE EARTH, 2016. 

The new district contrasts with the older part of the city (Gamla Stan) where the streets are 
narrow and accessible only by foot or bicycle, it is not possible to reach the center of this island 
by car or bus, and the ring road the island with car lanes, buses and the subway. In the new 
neighborhood, the streets are wider, with bike paths, public transport and cars. On its 
sidewalks, there are green areas and benches. In the center of the main avenue are the 
transport rails that connects with the subway and train system. 
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The main environmental objective of the new neighborhood was that buildings had a 50% 
lower environmental impact than new buildings in Stockholm since the 1990s. Therefore, new 
buildings would need to impact 50% less the environment than previous buildings. This initial 
premise has led to the adoption of sustainability guidelines that cover all areas, especially the 
energy, waste and sanitation sectors. First, the zoning of the site was changed from industrial 
to residential use. The soil was decontaminated ensuring the insertion of parks, green areas 
and recreation integrating the buildings. The public transport system was also designed to 
ensure communication with the rest of the city, especially the center, and to promote small 
commuting on foot and by bicycle. Added to this, for buildings, it was mandatory to use low 
environmental impact materials, if it is possible of local origin. Regarding the energy used on 
the site, part comes from renewable sources such as biogas plants, solar panels and the waste-
to-energy. The buildings were designed to be efficient in order to reduce energy consumption, 
especially in relation to heating. In relation to basic sanitation, all the water used is treated 
before returning to the rivers and the rainwater is also stored in channels between the 
buildings reducing the risk of flooding and creating a pleasant environment in the 
neighborhood. The solid wastes are separated and each fraction receives the appropriate 
treatment (HAMMARBY SJÖSTAD, 2007). 

Hammarby Sjöstad is a neighborhood that served as a model for the concept developed by the 
private sector and government, known as SymbioCity. In the neighborhood were used 
environmental solutions mainly in the areas of energy, waste, water and sewage that 
diminished the impact on the environment. The model is summarized in figure 2.05 and 
basically works on three main axes: waste, energy and water (HAMMARBY SJÖSTAD, 2016). 

Figure 2.05 – Waste, energy and water flow in the Hammarby model. Source: (HAMMARBY SJÖSTAD, 
2016) 
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The processes that occur in each of the axes are related: the separated residues for the 
combustion are converted into heating and energy for the neighborhood; all the water used in 
the neighborhood is purified and reused; solar energy is converted into electricity; biogas 
extracted from sewage treatment and also from the biological processes of food waste is 
converted into fuel, energy and heating; all recyclable material is sent for recycling; hazardous 
waste and electronics are also separated to the most appropriate destination; the rainwater is 
collected and treated locally and the sludge resulting from the biological treatment process of 
the waste and sewage is converted into a biofertilizer (HAMMARBY SJÖSTAD, 2016). 

In the GlashusEtt building it is possible to understand and to access to all the history and 
database of the neighborhood and also to visualize the system of water treatment through a 
glazed area that allows to observe all the pipes and equipment working. This site also guides 
and provides instructions to the community, such as separating solid waste, reducing water 
and energy consumption, and wasting food, among other information. 

The solid waste from the neighborhood is collected as follows: those of the municipality are 
collected by the company Envac, through the pneumatic system, where it is separated into 
three fractions: organic, refuses and newspapers. Those of the producer's responsibility, which 
are plastic, metal, paper and cardboard packaging, glasses, electronics and others, are stored 
in a warehouse inside or near the buildings. The pneumatic system has two types of 
installations, one stationary part and another moving part. The stationary part consists of 
underground containers that accumulate the waste until the moment of the collection, in 
which these are aspirated by a truck collector. The moving part consists of underground pipes 
that direct the waste to a terminal. In the terminal, the container upon reaching its capacity is 
replaced by another empty (ENVAC, 2014). 

 

 

Regarding organic material (food waste), each resident receives a key to open the 
compartment and paper bags, so they can be properly packed the food waste, ensuring that 
the material is free of contaminants (figure 2.06, photo B). The key was an established 

Figure 2.06 – A- Photo of paper bags for organic waste; B - Hatches of organic material, refuses and 
newspapers. C - Organic material hatch with key. Source: POLZER, 2014d. 

A 

B C 
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initiative to prevent inadvertently some citizen from dumping refuses or other material into 
the compartment of food waste. These residues are destined for biological treatments through 
composting and anaerobic digestion and need to be free of contaminants, that is, there can be 
no recyclable, hazardous waste or refuses mixed with organic waste. This measure ensures the 
quality of the compost to be used in agriculture, gardens and other uses. In addition, the paper 
bag does not disturb the treatment process as it does with the plastic bag (ENVAC, 2014). 

The refuses are destined to the incinerator (waste-to-energy) and the newspapers are sent to 
recycling and they are reused in the newspaper manufacturing again. For the remainder of the 
household waste, such as recyclables, hazardous waste, special and bulky materials, the citizen 
must take to the recycling station, usually a warehouse inside or near the building itself. Inside 
the deposits there are containers for each type of material. For recyclables, there are 
containers for colored and colorless glass, paper and cardboard, metals and plastics. For 
special waste, there are containers for lamps, batteries, accumulators, electronics and an area 
for bulky and hazardous waste. Some special and hazardous waste such as medicines, tires and 
others the resident needs to look for the voluntary delivery station, which are usually the 
stores that sold the product or other specific places that receive such material. 

The amount of collection varies according to the type of waste and is usually biweekly. 
Residents are advised to separate each type of material correctly and place them in the correct 
containers. They are also given guidance to clean the packages and reduce their volume for 
easy storage and transportation. 

 

2.4.7 Skåne - Malmö and Lund 

The state of Skåne, with about 1,250 thousand inhabitants and a total area of 11,034.5 km², 
represents 3% of the area of the country and contains 13% of the population. It has 33 
municipalities, Malmö being the largest of them and also the third most populous city in 
Sweden. After Malmö the largest cities in the state are Helsingborg with more than 97 
thousand inhabitants and Lund with about 83 thousand. According to the OECD (2012), the 
Skåne region was considered in 2012 as one of the largest innovation and technology centers 
in the world (SKÅNE, 2016). 

In relation to MSW management, part of the solid waste produced in the state is destined to 
the Sysav treatment plant, which started its activities in 1970 and receives all types of waste 
separately in order to treat and dispose of them properly. The company has five waste 
reception stations that act not only as a transfer station, but also as part of sorting and 
treatment. The units are: 1 - Spillepeng, where is the landfill for hazardous and common waste 
and deposit for combustible waste; 2 - waste station in Trelleborg, whose main activity is to 
serve as transfer station and separation of mixed waste. The site also has a slurry treatment 
plant; 3 - waste station in Gunnesbo (Lund), which receives combustible waste, organic waste, 
recyclables and newspapers; 4 - waste station in Måsalycke, which also receives the mixed 
waste and has a slurry treatment plant. At this site, there is a former closed landfill that has 
been reforested with native species and 5 - Hedeskoga waste station, which receives in 
addition to refuses, construction waste and soil. Moreover, a future slurry treatment facility is 
being prepared at the site (SYSAV, 2013b). 

The transfer stations, in addition to receiving the waste temporarily to the final destination, 
perform some activities, according to the flowchart of figure 2.07, having the following areas: 1 
- weighing area; 2 – reloadding area; 3 - area for sorting bulky waste; 4 - area for sorting and 
storage of stones, gravel and concrete; 5 - slag sorting area (waste-to-energy incineration 
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residue); 6 - areas for seasonal stock of combustible waste; 7 - slurry treatment area; 8 - wood 
waste area; 9 - area for biological treatment of contaminated soils; 10 - composting of tree 
pruning waste and gardening; 11 - landfill for common waste; 12 - landfill for hazardous waste 
and 13 - collection of methane gas or biogas (SYSAV, 2013b). 

 

Figure 2.07 – Typical waste station flowchart. Source: SYSAV, 2013b, p.4. 

Bulk wastes are sorted and part of the material is diverted to recycling such as metal, plastic 
and others, and part of it serves as fuel in the waste-to-energy as furniture wood and derived-
timber industries waste. About 90% of the waste goes to recycling and incineration and less 
than 10% to the landfill. The wood waste is processed and turned into fuel. The slag that 
arrives from the incinerator contains gravel, glass, metal and porcelain and through equipment 
it is possible to separate these materials from the slag and to recycle or reuse them. The 
process separates the material into four fractions: gravel slag, metal scrap, non-metallic scrap 
and combustible waste. A small part goes to the landfill and about 90% becomes gravel slag 
and is used in construction as a non-structural aggregate (SYSAV, 2013b). 

Waste stations are intermediary sites, receiving waste from private sectors and from recycling 
centers. From this site the material goes to its final destination, either for the recycling, 
composting, incineration and other specific treatments according to the waste. Traders have a 
access card that releases the entrance. The card-driven system records the type of waste and 
the weight after the vehicle passes the scales. The waste is deposited by the traders 
themselves, or contractor, separated by bins or containers. The Gunnesbo station, for 
example, is operated by five staff members who take turns on every task. This place is not 
allowed to public access, only the city hall, large generators, traders and companies can 
deposit their waste in that unit (SYSAV, 2016). 

The photos in figure 2.08 illustrate the operation within the installation. After passing through 
the control the vehicle is directed to the place where it will deposit the material collected. In 
photo A is possible to see the boundary between the recycling center and the transfer and 
treatment station. There are two separate sites; traders, large generators and MSW collected 
by the city hall deliver the waste at the tranfer and treatment station. The second site is a 
smaller area accessed by residents who can deliver hazardous, special waste, garden pruning 
and also recyclable. 

Large generators carrying refuses or mixed waste, both referred to as combustible material, 
deposit the material in a moat within the transfer station. The entire movement of the trucks 
and other vehicles is monitored by the command center (photo B). After being deposited in 
the pit the combustible materials are pressed so that the volume is reduced. In photo C it is 

1 – Weighing
station

5 – Sorting of slag

2 – Reloading station

6 – Areas for seasonal storage 
of combustible waste

3 – Sorting of bulky waste

7 – Cleaning of
leachate
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stones, gravel and concrete

8 – Chipping of wood

9 – Biological treatment of 
contaminated soil

11 – Landfill for 
ordinary waste

10 – Composting of
garden waste

12 – Landfill for 
hazardous waste

13 – Collection of
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possible to observe the containers with the combustible material ready to be sent to the 
incinerator. The station has a system of rails that allows to move the containers under the 
moat, changing the filled by the emptinesses. A truck carrying three containers transports this 
material to the incinerator (WtE) in Malmö. 

 

Photo D identifies some of the containers that remain outside the transfer and waste sorting 
station in Gunnesbo. The trader goes to the containers of their interest placing in each of them 
the separate material. The separation of the waste is made at the origin, so when bringing the 
separated material the one responsible for the generation of the waste must only identify it in 
the system and put each residue in its specific container. Inside the transfer station there are 
three specific areas, one for combustible waste, where is located the pit, and two bays, one for 
newspapers and magazines and the other for organic waste. Newspapers and magazines are 
sent for recycling and organic waste to anaerobic digestion or composting plants. 

For residents, as mentioned, there are recycling centers (återvinningscentral), where waste is 
also delivered by type, but in smaller quantities (figure 2.09). Citizens can deliver not only 
recyclable materials but also bulky and special waste. For hazardous waste, there is a specific 
fireproof room (photo A of figure 2.10) where the material is carefully separated and stored 
until it is sent for treatment. In recycling centers, it is possible to deliver practically all types of 
material, being possible to check before the list of allowed items. It is also recommended for 
the citizen to plan their visit, organizing in their car the types of waste according to the order 
of the containers, which facilitates the operation. It is also recommended for materials to be 
accumulated at home beforehand, justifying the logistics and displacement to these sites 
(SYSAV, 2016). Figure 2.09 illustrates the map of containers and bays for each type of waste. 
Recycling centers can vary in the number of fractions and services offered, but basically follow 
the Gunnesbo model. 

A B 

C D 

Figure 2.08 – Photos of the tranfer station and MSW sorting in Gunnesbo (Lund). A - Entrance to the 
transfer station; B - Control center, maneuvering yard and MSW deposit; C - Containers with 
combustible material; D - Containers for each type of material. Source: POLZER, 2014e. 
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Figure 2.09 – Typical Recycling Center - Gunnesbo Example (Lund). Source: SYSAV, 2016. 

Residents can travel by car or on foot within the station and deposit in each container the 
waste generated. Figure 2.10 shows an example of a container for soils, concrete, rocks and 
bricks, and in picture B the citizen places the toxic waste for sorting on a table and an 
employee performs the separation by type of waste, placing in the containers with side cover 
and some high environmental risk are arranged in the fireproof container.  

 

In relation to waste from tree prunings and gardens, the branches and trunks are fractionated 
and will serve as fuel in the incinerators and the green part is sent to compost. Composting at 
this location is made naturally, slowly, in vineyards that are turned over every year. It takes 
three years to obtain mature organic fertilizer (SYSAV, 2013b). Composting time could be 
reduced if machines were added to turn the rows more steadily, oxygenating the compost and 
accelerating the degradation of the material or if it were replaced by other currently available 
composting methods.  

A B 

Figure 2.10 – Recycling center in Gunnesbo (Lund). A - Container for soil, concrete, rocks and bricks. B -
Hazardous waste area. Source: POLZER, 2014e. 
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For the treatment of contaminated soil, usually by pesticides or chemical solvents, a biological 
treatment is carried out through natural microorganisms that break down the toxic substances 
leaving the soils free of contaminants and suitable for reuse. The method consists of arranging 
the soil in pools and adding the biofertilizer with the microorganisms and periodically revolving 
the piles to allow the entrance of oxygen. The soil will be ready for use after about six months 
of treatment (SYSAV, 2013b). 

Only two Sysav transfer stations have sanitary landfills and they are allowed to accept only 
waste that can not be recycled, biologically treated or incinerated. The volume has been 
decreasing continuously and very little, less than 4%, is deposited in these places. What 
happens is, the residues from previous treatments, such as sorting the materials present in the 
slag from the incinerators and other methods end up in these units. Landfills have a hazardous 
waste area and common waste area. If organic fractions are deposited next to the refuses, 
they will produce methane gas, which is then collected and used as fuel and energy. Organic 
wastes, despite being banned from landfills, continue to produce gas for many years, so these 
facilities remain active in older landfills (SYSAV, 2013b). 

As the summer decreases the use of energy and heating, the transfer stations have an area for 
the stock of combustible material, that is, waste that will be burned during the winter, a time 
of greater demand for energy and heating (SYSAV, 2013b). 

In relation to the leachate treatment, landfills retain the liquid infiltrated by rainfall and snow, 
added to that produced by the degradation of organic material, to treat them later. There are 
several natural treatments that can be used to purify the water and one of them, used in the 
landfills of Hedeskoga and Måsalycke, consists of using the liquid in forests that are destined to 
the extraction of wood for fuel. The trees absorb the nitrogen and then the extracted wood 
will be used as fuel (SYSAV, 2013b). 

The Spillepeng landfill is the Sweden's only landfill built on an artificial peninsula over the sea 
in the 1990s. Several layers were made of tough materials such as stones, gravel, clay, sea-land 
itself and other excavations. As the cell bottom of the waste is between two and three meters 
below sea level the internal pressure of the cells is less than the external pressure so that the 
liquid contained in the landfill is prevented from reaching the ocean (SYSAV, 2013b). 

There are currently 14 municipalities (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamm, 
Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge and Ystad), which 
represents about 700 thousand inhabitants, and 6 thousand companies destine their waste to 
the waste treatment plant of Sysav. The company receives bulky, recyclable, organic, 
hazardous waste and refuses (SYSAV, 2011). 

In 2015, Sysav Group received and treated 892,200 tonnes of solid waste. Of this total, 42.5% 
were recycled, 55.5% energetically valorized and 2% were destined to the sanitary landfill. 
52,429 tonnes of hazardous waste were collected and processed by residents in recycling 
centers. The total of treated organic wastes was 39,891 tons. And, 569,700 tons were destined 
to the incinerator. This year, 1,686 GWh of energy was produced, of which 1,465 GWh were 
destined for heating and 168 GWh for electricity (SYSAV, 2015). 

There is also a shop for the sale of demolition materials supplied by residents and businesses 
(Malmö Building Material Recycling Shop) next to the plant. The store receives and resells the 
materials on small and large scale. The goal is to reuse demolition materials such as bricks, 
window frames, sanitary fixtures and other items, by diverting them from landfills (SYSAV, 
2015). 
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The main objectives, according to the company's Eco-cycle Plan, which also follow the country 
regulations and the European Union are: minimizing the production of waste; ensuring that 
hazardous waste has an environmentally appropriate treatment and destination; encouraging 
the reuse of materials and products; increasing energy recovery and ensuring that waste 
transport is done properly and with the less environmental impact (SYSAV, 2015). 

The Sysav plant has three certifications: ISO 9001 for the quality system; ISO 14.001 for the 
environment and OHSAS 18.001 for health and safety at work. In addition to the audit 
procedures for the three certifications, the company is responsible for monitoring, recording 
and presenting the volume data processed to the authorities so that the company's 
environmental license is periodically renewed (SYSAV, 2011). 

The company's income is obtained through the fee paid by the municipalities for the treatment 
of waste and also by the sale of recyclable materials, energy and heating. There is no public 
investment in the company and at this stage of the process (SYSAV, 2011). 

One of Sweden's biggest challenges is to increase the amount of organic waste collected and 
properly dispose of it for biological treatment. At the Sysav plant, the organic waste is used in 
the generation of biogas, for the production of fuel for vehicles, and fertilizer used as compost 
in agriculture. There was an increase of 35% in the collection and treatment of organic waste 
from 2012 to 2013 and the goal is to reach 50% by 2018, with three cities already meeting the 
target: Lomma, Simrishamn and Sjöbo and others are close to the goal (SYSAV, 2011). 

According to Sysav (2013a), 25,000 tonnes of organic waste produce biogas equivalent to the 
extraction of two million liters of oil. Separating the waste at the source, targeting the organic 
for biological treatment represents not only harnessing the energy embedded in that material, 
but also its nutrients. Organic waste is collected from homes, restaurants, canteens, shops and 
the food industry itself. The Sysav organic waste treatment plant was started in 2009 and it is 
still searching for more advanced techniques and solutions to treat this type of material 
(SYSAV, 2013a). 

 

Figure 2.11 – Operation of the organic waste treatment unit. Source: SYSAV, 2013a 
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Figure 2.11 shows the operation of the Sysav organic waste treatment plant. It is possible to 
observe the sequence of the operation: the organic residue is deposited in three different 
places depending on its composition and origin being: the liquid organic residue, resulting 
from food industries, usually residues of grinding and separation of fat, sludge, etc., they arrive 
in a tank truck and they are unloaded in one of the barrels of the plant. The second barrel 
receives liquid produced by food as well as packaged juices and milks, which arrives on pallets, 
these packagings are perforated and the liquid flows into the tank and the dry packagings are 
sent to the waste-to-energy. The third part is food waste that arrives from homes, restaurants 
and shops and is deposited in a container (SYSAV, 2013a). 

Food waste from residences arrives in paper bags, suitable for this purpose. Citizens are 
instructed to place their organic waste in these bags which will be incorporated into the 
biological treatment. The truck dumps the waste in a container, from there the material goes 
to a crusher that divides the waste into two fractions, one part fuel and another part called 
slurry. The slurry goes to another equipment where it will be mixed and homogenized. What 
remains of the separation of the fractions goes to the incinerator (waste-to-energy) and the 
slurry goes to a container with a stirrer inside, that does not allow the sedimentation of the 
residues, and from there, it goes to the biogas plant. In the biogas plant the sludge will have 
two destinations: composting and as a result organic fertilizer and anaerobic digestion that will 
produce biogas, used as fuel. Biogas is considered as a source of renewable energy and 
therefore does not increase the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. There are 
some biogas filling stations available in the cities that use the same natural gas network. 
Organic fertilizer is used as a source of nutrients for the soil and contains humus as well as 
microorganisms (SYSAV, 2013a). 

To prevent outside air from being contaminated and to ensure an environment free of 
unpleasant odors for employees, a perforated diffuser ionizes the air through an electronic 
valve, carrying the environment with oxygen ions. Oxygen ions neutralize contaminated air 
leaving the environment free of any odor (SYSAV, 2013a). 

Refuses, or as they are called in Sweden, combustible waste, are sent to the incinerator 
(waste-to-energy) generating energy and heating for the cities. About 90% of Malmö and 
Burlöv heating comes from this incinerator, which is equivalent to 60% of the whole state 
heating (SYSAV, 2011). 

Sysav's waste-to-energy incinerator has four boilers, the two oldest began operations in 1973. 
These boilers store hot water from the waste burning process that is used in the heating 
process. Both boilers, gas cleaning and neutralization facilities have been modernized 
following the current norms of the European Union and the country. The two boilers installed 
in 2003 and 2008, besides contributing to the heating, have a system that also generates 
electricity (SYSAV, 2013). 
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Figure 2.12 – Incinerator flowchart. Source: SYSAV, 2013.  

The refuses that are burned come from three main sources: household waste collection, office 
waste and general trade and fuel waste from recycling centers. The operation of the 
incinerator is 24 hours and processes about 50 to 60 tons per hour. In the flowchart of figure 
2.12, it is possible to observe step by step what happens inside the incinerator (waste-to-
energy): 

01 - The waste is arranged in a deposit by the collector trucks (photo D figure 2.13); 

02 - From the deposit a hopper, operated by the control room, transfers the waste to a 
conveyor belt (photo C figure 2.13); 

03 - From the conveyor belt the waste is pressed and goes to the furnace where it will be 
burned; 

04 - The furnace has 200m² of total area. The waste is deposited on a grid where it will be 
dried, evaporated and burned. The grill rotates the residue to ensure a more efficient burning 
and for the combustion to be complete, a fan system blows air into the furnace in two 
moments, the first air injection occurs between the grates and the second injection, over the 
grids, allowing the gases to reach the ideal combustion temperature. The furnace temperature 
is approximately 1000 oC. The furnace is equipped with an auxiliary oil combustion system, 
which is activated at the beginning and at the end of the firing and can be activated during the 
firing if the necessary temperature is not reached. After burning the slag goes to a deposit; 

05 - Slag, a stable and inert material, resulting from burning and containing minerals, glass and 
metals in its composition, is accumulated in a tank after passing through a water slide that 
helps to reduce the temperature of the material. Then, this material will be separated and 
reused; 

06 - The gases resulting from the burning have a temperature around 850oC. These are 
directed to ducts where the complete combustion of the gases will occur. These gases, in turn, 
heat the water pipe that reaches 400 oC at a pressure of 40 bar; 

07 - From the heaters pipes the gases pass through a turbine; 
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08 - The turbine generates electricity that supplies the entire power plant and the rest is 
distributed in the public network; 

09 - The water vapor is condensed and directed to the hot water system that heats the 
residences. The water temperature is around 80oC to 115oC depending on the outside 
temperature; 

10 - The condensed water is directed to the piping system for heating; 

11 - In the heating pipe there is a valve to save energy; 

12 - The piping goes to the home heating system and to the public electricity system (SYSAV, 
2013). 

Figure 2.13 shows some photos of part of the main facilities, photo B is inside of the 
incinerator, with all the necessary equipment and facilities to clean the gases and photos C and 
D it is possible to see the moat with the trucks disposing of combustible waste. 

 

 

 

The gases pass through a filter system that holds the particles in suspension, the ashes decant 
in the tubes and they are sent to a tank. The gases continue through the tubes to an 
electrostatic precipitator that will remove the remainder of the ashes. For every 100 kg of 
incinerated waste, approximately 3 kg of ashes and about 15 to 20% of slag are produced, 
greatly reducing the volume of waste (SYSAV, 2013). 

A B 

C D 

Figure 2.13 – Waste to energy in Malmö. A - Photo of the entrance; B - Photo of incinerator interior; C -

Photo of the moat with the hopper; D - Photo of the moat with the truck unloading the MSW. Source: 
POLZER, 2014f. 
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The wet part of the gas purification process consists of three purifiers, two for cleaning the 
gases and one for condensation. In this system, several substances are purified one by one and 
different chemical compounds are added to react with the substances present in the gases 
(SYSAV, 2013). 

The penultimate phase of gas purification consists of a filter called electroventuri, which is 
similar to the precipitating filter, but works in a humid environment. This is the stage where 
any remaining ash is removed. The last step is a catalytic process. The gases pass through a 
fine ceramic filter where ammonia with water are injected. Nitrogen oxide reacts with 
ammonia producing nitrogen and water vapor that are released into the 100m high incinerator 
duct (SYSAV, 2013). 

All phases of incineration are monitored in the control room, where the process is measured, 
recorded and documented to ensure that all environmental regulations and requirements are 
strictly followed (SYSAV, 2013). 

According to Sysav (2013), waste-to-energy is a complementary waste treatment. The 
advantage of this system is the amount of energy produced, for example, three tons of waste 
produce the same energy as a ton of oil. Solid waste can also be considered as fuel and 85% of 
the content is renewable materials, so burning this material to obtain energy can reduce the 
environmental impact compared to other systems. 

Of the 16 long-term environmental goals set by the country, three are directly related to 
sustainable solid waste management and should be followed by companies in the sector, such 
as Sysav, which incorporated these goals into their internal goals: 

Objective 1 - Reduce climate impact - According to the UN Framework Convention on Climate 
Change, maximum levels of concentration of greenhouse gases for human activities were 
established. Therefore, to use the waste and refuses to reduce the extraction of raw material, 
as well as generating energy and fuel allows to minimize the environmental impacts produced. 
The methods used in this plant are: biological treatment for organic waste through 
composting, producing fertilizer, which avoids the use of artificial compost and anaerobic 
digestion that produces biogas, renewable fuel that replaces petroleum derivatives; the 
incineration of refuses, producing electricity and heating, which reduces the use of other 
energy matrices; the recycling of materials, making it possible to reduce the extraction of more 
raw material, energy and water and the collection of methane gas in landfills, producing 
energy; 

Objective 04 – A non-toxic environment - The healthiest environment for living beings is one 
that is not contaminated with substances that represent risks to their health. At the Sysav 
plant, hazardous waste is collected, transported, separated, stored and treated. There are 
several treatments, depending on the type of waste, for example: some types of waste can be 
sent to the incinerator (waste-to-energy) where the toxic components are neutralized; 
contaminated soil can be treated by biological methods that isolate the chemical components 
and return treated soil to the environment and other methods used on site and still under 
study; 

Objective 15 – A good built environment - In an integrated way solid waste is present in all 
activities and to stop producing them and treat them as resources, minimizing the impact on 
the environment and will guarantee quality of life for the citizens (SYSAV, 2011). 

Sysav's waste treatment plant expanded its facilities in 2013 and 2014, creating a new leachate 
treatment plant using a biological technique known as SQU (Sequencing Batch Reactor) and 
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also built a new fuel plant, processing refuses that are not sent to the incinerator and further 
expanded the organic waste pretreatment stage (SYSAV, 2015). 

Ceasing to produce waste is the main challenge and Sysav together with Avfall Sverige have 
developed a project at recycling centers where citizens can exchange used objects and also 
learn how to refurbish or repair their bicycle or furniture. This proposal aims to reduce the 
production of waste and encourage the reusing of objects delivered at these sites (SYSAV, 
2015). 

Another challenge is to take advantage of the incinerator's ashes and slag. The slag also 
contains metals that can be extracted and reused. The improvement of the metal extraction in 
the slag is still under study. For now, part of the material is used to cover landfills and paving 
(SYSAV, 2015). 

As a public awareness campaign, Sysav together with local authorities and as part of the 
European Week for Waste Reduction project, developed the project known as Köp inte skräp! 
("Do not buy junk!"), which aims to alert the population about the effects of consumption on 
the environment. The population can also access the website and know details about the 
waste production and also calculate the amount of waste produced based on their age and 
gender. For each type of waste produced the campaign indicates suggestions on how to avoid 
production using more sustainable and environmentally friendly products (KÖP INTE SKRÄP, 
2016). 

As next steps the company Sysav intends to implant: new projects for the separation of metals 
present in the slag produced by the incinerator; to increase the efficiency of the incinerator for 
corrosive materials; to reduce the emission of NOx gases; to reduce the installation's energy 
consumption by 10% and others (SYSAV, 2015). 

For small special wastes such as light bulbs, electronics and batteries, collectors were 
implanted in supermarkets and stores to increase collection and to ensure the treatment of 
this material. Collectors were initially installed in Svedala and then in other municipalities. 
There were a total of 33 collectors and 60 more were installed in 2014, totaling 93 collectors. 
The stores showed great interest in receiving this material and three stores in Ystad received 
300 kg of batteries in just three weeks (SYSAV, 2013c). 

 

2.4.8 Västra Götaland: Gothenburg and Borås 

The state of Västra Götaland is the second largest in terms of population, after Stockholm. It 
has 1,590 thousand inhabitants, which represents 17% of the population of the country. There 
are 49 municipalities, one of them being the second largest city in Sweden, Gothenburg, with 
about 550 thousand inhabitants and an area of 447 km². The metropolitan region of 
Gothenburg has 970,000 inhabitants (GÖTEBORG, 2016). 

The municipality of Gothenburg together with 12 other towns (Ale, Alingsås, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjorn and Öckerö) have 
developed a consortium to find solutions to common problems in the region, such as 
transportation, waste, infrastructure and others. For this reason, the regional MSW plan for 
2020 was developed. The objective is to reduce costs, waste and the environmental impact of 
waste management activities. Every two years the municipalities come together to propose 
improvements, measure goals and to correct what is not working (GRKOM, 2016). 
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In Gothenburg, 90% of buildings are serviced by the district heating system. This system is 
more advantageous because it works on a closed circuit with less loss of energy than an 
individual conventional system. Today the thermal energy generated in the incineration of 
waste, in industrial processes and in the treatment of water is used to provide heating for the 
whole city. In summer this system is sufficient to guarantee demand, but in the winter it is 
necessary to use other sources such as natural gas and fossil fuels. The goal is to replace the 
fossil fuels by biogas (GÖTEBORG, 2013). Currently, the city is investing in anaerobic digestion 
plants for sewage and water treatment and for food waste collected from homes and other 
sources. One of the most significant initiatives regarding the use of biogas as fuel and energy is 
the project known as GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project). The great advantage 
of the system is that the gas distribution network already exists in the city, so in the long term 
the city can switch all natural gas to biogas. The Gothenburg plant is one of the largest in the 
country, producing between 800 and 1,000 GWh which represents the supply of 80,000 to 
100,000 cars (GOBIGAS, 2016).  

According to Renova (the concessionaire responsible for the collection and treatment of MSW 
in the region of Gothenburg), the incinerator (WtE) provides 30% of the heating demand of the 
municipality of Gothenburg and 5% of the electricity annually, supplying about 150 thousand 
residences and with electricity about 110 thousand units. The waste treatment plant and the 
incinerator (WtE) in Sävenäs started operations in 1972, in compliance with the municipality's 
objective of diverting MSW from sanitary landfills to recycling and energy recovery. Even the 
incineration slag goes through a recycling process. The first step is to remove the metals 
present in this material, which allows to recover around 10 thousand tons of metal per year. 
The fly ash also undergoes a recovery process and is used in construction along with the slag 
(RENOVA, 2016). 

The company Renova is responsible for the collection of household waste from the 
municipalities of Gothenburg, Lerum, Partille, Härryda, Tjörn, Stenungsund, Kungälv and 
Kungsbacka. The company is also responsible for the treatment of all wastes and for recycling 
them in an environmentally correct manner. Ten municipalities in the Gothenburg consortium 
have hired Renova to carry out waste treatment: Ale, Gothenburg, Härryda, Kungälv, Lerum, 
Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn and Öckerö. The total amount of waste treated by the 
company in 2015 was 830 thousand tons and part of this was sent to the incinerator to 
generate 1,504 thousand MWh of heating and 270 thousand MWh of electricity (RENOVA, 
2016a). 

The company Renova serves almost the entire metropolitan region of Gothenburg and has the 
following facilities, as identified in the map shown in figure 2.14 (RENOVA, 2016a): 

1. Bulycke - recycling center; 
2. Holmen - Renova's administrative headquarters and garage of the vehicles used in the 
collection and other activities; 
3. Högsbo - Transfer station, sorting, stock of separated and benefited materials, recycling 
center for residents and companies; 
4. Stenungsund - Transfer station, sorting and recycling center; 
5. Kungsbacka - Transfer station and recycling center; 
6. Kungälv - Transfer, sorting and administration station; 
7. Lerum - Transfer station; 
8. Marieholm - Organic waste treatment plant and yard pruning waste composting plant; 
9. Mölndal - Transfer station; 
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10. Ringön - Marketing of recycled 
metals and equipment and hazardous 
waste treatment plant; 
11. Skräppekärr - sorting, internal 
stock, recycling center for companies; 
12. Sävenäs - Incinerator (waste-to-
energy), recycling of electronics, 
recycling center, environmental center 
of Renova, administration; 
13. Tagene - Landfill, recycling center, 
internal stock of materials, sorting; 
14. Fläskebo - Landfill; 
15. Torsviken - Area of an old landfill 
that is being revitalized (RENOVA, 
2016a). 

The Fläskebo landfill receives non-
combustible industrial waste, some 
types of hazardous waste and 
contaminated soils, and the Tagene 
landfill receives fly ash from the 
incinerator. The metal is extracted 
from the slag and then recycled, the 
rest of the slag is either used in 
construction or in the sanitary landfill 
itself (RENOVA, 2016a). Sanitary 
landfills are currently being used as a 
storage area of materials that still can 
not be recycled or reused. Organic, 

recyclable and combustible wastes are sent for recycling and energy recovery and they are 
prohibited from being sent to landfills. 

The city of Borås, which is also in the state of Västra Götaland and is about 60 km from the 
center of Gothenburg, is managed by Borås Energi och Miljö. The company is public and 
responsibles for the basic sanitation and energy of the city, owning hydroelectric plants, biogas 
plants and an incinerator (WtE) that also generates electricity and heating. The city is 
considered an example of success in the planning and management of solid waste involving 
civil society, university, government and private initiative. Together they developed a plan that 
began in 1986 with the ultimate goal of zero waste. The city, founded in 1622, is considered of 
medium size by Swedish standards, has a little more than 100 thousand inhabitants. It houses 
important companies mainly textile and clothing trade (BORÅS, 2016). 

In 1988, about three thousand families began the process of waste separation in refuses and 
organic, the food waste was placed in black bags facilitating the identification, collection and 
final disposal. In 1991, waste was sent to an optical separation center, which identifies the 
color of the bag, classifying the types of waste, the black bag being organic material to receive 
biological treatment, part goes to composting and another part goes to the biogas plant, the 
refuses are placed in white bags and they are destined for the incinerator generating energy 
for the residences. Recyclable waste, batteries and light bulbs, and other things, the citizen 
needs to take to a voluntary delivery point that is usually close to the residences. All buses in 
the city are supplied with biogas from organic waste and a new wastewater treatment plant 
and a new energy complex are currently being built (BORÅS ENERGI OCH MILJÖ, 2016). 

Figure 2.14 – Map of the metropolitan region of Göteborg 

and the location of MSW equipment in the consortium 

region. Source: RENOVA, 2016a.  
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The flowchart of Figure 2.15 illustrates the path of waste in Borås: 
1 - Citizens separate organic waste in black bags and refuse in white bags; 
2 - Citizens put the black and white bags together in the bin at the time and on the day the 
truck will pick up; 
3 - The black and white bags are collected by the Borås Energi och Miljö trucks which will 
transport to the Sobacken sorting plant; 
4 - In Sobacken, the black and white bags are optically separated; 
5 - The organic wastes contained in the black bags undergo a treatment in the biogas plant, 
where the clean gas supplies the buses and collection trucks of the city; 
6 - The organic wastes treated by the biogas plant are mixed with garden pruning waste, which 
is collected from the voluntary delivery stations, as well as the manure of the city zoo. The 
result of this blend is a compost that can be purchased at recycling stations; 
7 - The white bags are pressed and shipped to the Ryaverket plant where they will be 
incinerated and converted into energy and heating; 
8 - Borås also has a hydroelectric plant and the energy generated in the installation of 
Ryaverket is sold to the company Nordpol of electricity; 
9 - Biofuel is also used, waste from logging industries in the Ryaverket plant; 
10 - The ashes produced in the biofuel burning are full of nutrients and are mixed to the soil 
returning to the forests (BORÅS ENERGI OCH MILJÖ, 2016). 

The company Borås Energi och Miljö deals separately with the biological cycle of domestic 
waste, treating the organic (food waste, fruits and vegetables) and refuse (diapers, tissues, 
animal waste, clay, paper towels, toilet paper, etc.), which do not belong to the organic or 
recyclable fraction of household waste. The remainder of household waste, which corresponds 
to recyclables (glass bottles and jars, paper and cardboard boxes and containers, cans and 
metal packaging, plastic in general, newspaper, etc.) and the rest (batteries, incandescente 
lamps, hazardous waste such as glycerine, mercury, glue, paints, varnishes, solvents, 
fluorescent lamps, consumer electronics, agrochemicals, etc.) can be delivered to the nearest 
recycling stations. There are 80 well-located points distributed throughout the city, some of 
them are close to shopping centers, squares and crowded places. The material is collected and 
sent to the five sorting stations that separate the materials for proper disposal. According to 

Figure 2.15 - Flow of organic waste and refuses in the city of Borås. Source: BORÅS ENERGI OCH 
MILJÖ, 2016. 
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the company, residents are struggling to correctly segregate the waste in the black and white 
bags and also the remainder for recycling and reuse, but warns that there is still much to be 
done to avoid the production of waste at source as to decrease in consumption, for example, 
as a way of reducing emissions and further minimizing the impacts on the environment 
(BORAS ENERGI OCH MILJÖ, 2016). 

 

 

In the city, there are four methods of collecting and delivering materials for recycling and 
treatment. In single-family homes, there are containers for organic waste and refuse, and in 
the buildings, there are larger containers proportional to the generation of the site, some of 
them are subterranean (photo A and B of figure 2.16). There are also the voluntary delivery 
points, the so-called recycling stations, where the recyclables can be delivered (photo C). And 
finally, there are five recycling centers, where it is possible to deliver all kinds of material, 
dangerous, special, for donation, garden pruning, and also recyclable (photo D). The five 
recycling centers receive the waste from the 80 recyclable delivery points. From the recycling 
center the material goes to the industry where it will be recycled and incorporated into the 
economic cycle again. 

After the organic wastes and refuses were collected, they are sent to the Sobacken plant 
(figure 2.17). First, the vehicle passes a weighing scale and controls the amount of MSW that 
enters and leaves the plant. Then, it unloads the material into a pit that communicates to the 
conveyor system, taking the material to the optical separation area. The equipment separates 
the black bags (organic material) from the white bags (refuses). The organic material is sent to 
the biological treatment where it will produce biogas, compost and biofertilizer. In the 
Sobacken plant there is also an area for hazardous waste treatment, storage of recyclable 
materials, a sanitary landfill and a pond for the collection and treatment of leachate. The 
refuses (white bag) are sent to the incinerator (WtE) for the energy production in the form of 
heating and electricity. 

Biogas is formed when the organic waste (black bag) is decomposed by anaerobic bacteria. The 
gas is composed of methane (65-80%) and carbon dioxide (20-35%) and can be used for 
heating buildings, for electricity and another part for fuel. Biogas has many advantages when 
used as fuel for vehicles, it is economical, the emission is low and the residents who use this 
fuel are benefited with free parking. In addition, biogas is a source of renewable energy, 
reinforcing that its emissions are considered low compared to fossil fuels. The facilities of the 

Figure 2.16 – Collection system in the city of Borås. Photo A - Typical container for single family 
dwelling. Photo B - Container for trade or multifamily building. Photo C - Voluntary MSW delivery 
station. Photo D - Recycling Center. Source: POLZER, 2014g. 

A B 

C D 
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biogas plant started operating in 2002 and today all the vehicles used by the company use 
biogas as fuel and part of the public buses are also using this fuel (BORAS ENERGI OCH MILJÖ, 
2016). 

 

The heating and cooling systems for buildings (figure 2.18) are provided with the incineration 
of household waste (white bag) and lumber waste. The heating system consists of raising the 
water pipes temperatures that supply the residences and other properties. Inside the building 
the hot water is used partially for the water that supplies the taps and part to circulate inside a 
radiator that heats the environments. Refrigeration is used in corporate environments and 
commercial spaces during the summer months, allowing the internal temperature in these 
environments to be always 22oC (BORAS ENERGI OCH MILJÖ, 2016). 

 

 

C D 

A B 

Figure 2.17 – Sobacken plant. Photo A - Optical screening between organic and refuses; Photo B -
Container with food waste; Photo C - Production of biofertilizer; And Photo D - Biogas tanks. Source: 
POLZER, 2014g. 
 

Figure 2.18 – Incineration of MSW. Photo A - Waste-to-energy Ryaverket; Photo B - Central heating 
system, from the incinerator to the residences (showroom at the company headquarters explaining 
how it works). Source: POLZER, 2014g.  

A B 
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MSW MANAGEMENT IN BRAZIL 

This chapter aims to understand solid waste management in Brazilian cities by briefly analyzing 
the current situation of cities and the challenges proposed by the National Policy of Solid 
Waste (NPSW). Moreover, some subjects are discussed such as: the importance of sectoral 
agreements for reverse logistics programs and the role of waste pickers and recycling 
industries in the economic and environmental cycle of solid waste. And finally, it presents the 
integrated solid waste management plan of São Paulo, how the city is currently facing the 
problem and what are the forecasts for the future. 

 

3.1 LEGISLATION AND ECONOMIC INSTRUMENTS: NPSW 

The law No. 12,305 of August 2, 2010, which establishes the National Policy of Solid Waste 
(NPSW), is the main regulatory framework for solid waste in the country and represents a 
major advance in determining the shared responsibility of civil society, private enterprise and 
government in relation to the possible solutions to the solid waste problem. Some laws, prior 
to NPSW, were also important because they constituted its foundation, such as Law No. 11,455 
of 2007, which establishes the national guidelines for basic sanitation, as well as Law 9,974 of 
2000 and Law 9,966 of 2000, adding the norms established by the National System of the 
Environment (SISNAMA), the National Sanitary Surveillance System (SNVS), the Unified 
Agricultural Health Care System (SUASA) and the National System of Metrology, 
Standardization and Industrial Quality (Sinmetro). 

The NPSW was important for differentiating waste from refuse, the waste is a material that 
was discarded but can still be recovered through reusing, recycling and composting or through 
energy recovery, returning to the economic cycle. While refuse is a material that has 
exhausted all possibilities of energy recovery, recycling or composting, it has no other 
destination than incinerators or landfills. 

Alternatives for treatment and disposal of waste and refuses need to be studied together, 
verifying the best available technologies and solutions, considering they are also economically 
viable. The first step in waste management is to seek alternatives to reduce waste generation, 
considering the entire life cycle of products and materials, from raw material extraction, 
manufacturing, distribution, consumption and final disposal. 

The law also states that the dumps should have been eliminated by August 2014; 
municipalities or consortium regions have to offer to the citizens the right to selective 
collection, sending recyclable materials to the industries that use them as raw material and 
that manufacturers, traders and distributors participate in reverse logistics, mainly collecting 
and correctly disposing of waste such as packaging of pesticides, medicines, tires, batteries and 
packagings in general. For the actions to become reality, the participation of all civil society, 
including the pickers, is fundamental. 

The law states that responsibility for waste management is shared, which means that all 
participants in waste generation have their role defined throughout the product life cycle. Each 
agent has its share of responsibility and has the task of avoiding the production of waste when 
it is possible and allocating those that were generated throughout the phases of the life cycle 
in an environmentally correct way. In this way, each agent answers for the portion that is 
responsible for it. Therefore, the time has come for citizens to better evaluate their choices 
and revisit their consumption patterns, making more conscious decisions, reducing their 
impact on the environment, public health and the country's own economy. With the reduction 

3 
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in waste production, municipalities could reduce spending on collection, treatment (recycling 
and composting) and waste disposal for landfills and energy recovery plants. 

With the elimination of dumps, coupled with a greater concern with the correct destination of 
solid waste, it is natural for industries to see possibilities for waste reduction in their 
production line, not only for the economy and for the reduction in environmental impact 
within a specific study life cycle assessment, but also refers to costs in the correct destination 
of this material for recycling or an even greater cost to a landfill or an energy recovery plant. 

Another aspect presented in the law was the principle of precaution to the risk, being more 
economic and less impactful to the environment to avoid a damage than to repair it, which 
sometimes can be also irreversible. In this way, the polluter pays principle is established, that 
is, the person responsible for damages to the environment must bear the costs of its recovery. 
On the other hand, those who act positively by protecting natural resources will benefit by 
receiving government incentives. This attitude tends to increase citizens' concern and 
awareness in minimizing their impact on the environment. In addition, the shared 
responsibility for the product and process lifecycle is added to this principle. 

Regarding political responsibility at the federal, state and municipal levels, the law determines 
that the coordination of national policy, the establishment of general rules regarding shared 
responsibility, and the adoption and implementation of international treaties is a federal 
responsibility. While the development, establishment and regulation of state plans, as well as 
the definition of its goals and objectives to be achieved at the regional level are the 
responsibility of the states. Municipalities and consortium regions are responsible for the 
operation of the appropriate collection, treatment and disposal system, guaranteeing an 
adequate public cleaning service, especially in relation to selective collection (SILVA FILHO, 
2012). 

The NPSW (BRASIL, 2010) encourages the formation of public consortia to reduce the cost of 
managing solid waste such as landfills, composting plants and other equipment. According to 
article 45, "Public consortia established under Law No. 11.107 of 2005, with the objective of 
facilitating the decentralization and provision of public services involving solid waste, has 
priority in obtaining the incentives established by the Federal government". The incentive for 
the formation of public consortia began with federal law No. 11,107 of 2005 allowing 
municipalities and states to solve common problems in order to make processes more agile 
and saving natural and economic resources. 

According to the IBGE survey (2016) on the profile of Brazilian municipalities in 2015, about 
35% of Brazilian municipalities participate in public consortia for the solid waste management 
and 2,325 municipalities elaborated their MSW management plan. 

The main objectives of a sample of 29 of the 77 public consortia identified by Silva (2015) for 
solid waste management in Brazil are the final disposal in landfills (86%) and the closure of 
dumps and recovery of degraded areas (69%). Other aspects such as: the selective collection, 
the composting and the inclusion of the pickers appear in the background. The major 
difficulties of these consortia are: the inadequacy of technical capacity, the lack of MSW 
managment plans and the absence of financial resources. 

In accordance with Decree 6,017 of 2007, public consortia are represented by a legal entity 
that has the responsibility of meeting the objectives of the group to which it represents. 
According to Almeida et al. (2009), the public consortia guarantee greater flexibility and social 
participation in solving the common problems of the consortium members. 
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The formation of inter-municipal public consortia in the municipal solid waste management 
allows municipalities to develop a single MSW management plan for the consortium region 
guaranteeing better quality services to the population and with lower costs. In addition, 
municipalities often lack the financial resources and specialized technical staff to meet the 
needs of a complex MSW management system. 

In relation to the economic instruments already regulated, Decree no. 7.404 / 2010 indicates 
the list of alternatives that can be implemented by municipal managers: 
• Fiscal, financial and credit incentives; 

• Assignment of public lands; 

• The disposal of the recyclable waste discarded by the organs and entities of the federal 

public administration to the associations and cooperatives of the pickers of recyclable 

materials, according to the Decree n. 5,940; 

• Economic subsidies; 

• Establishment of criteria, targets and other complementary environmental sustainability 

devices for public procurement and contracting; 

• Payment for environmental services, under the terms defined in the legislation; 

• The support for the development of projects under the Clean Development Mechanism 

(CDM) or any other mechanisms deriving from the United Nations Framework Convention 

on Climate Change (BRASIL, 2010a, article 80). 

 

3.1.1 Objectives and principles of the law 

According to article six of the law, the principles of the NPSW are: 

I - Prevention and Precaution 

Through prevention it is possible to avoid damage to the detriment of its remediation. This is 
an essential principle, considering that it is not always possible to reverse the impact on the 
environment. Environmental impact studies are carried out in order to verify that a given 
activity may cause harm to the environment or public health. 

II - The polluter pays and the protective receiver  

This principle entails two fundamental aspects: the discharge of public power to assume the 
costs of decontamination caused by third parties and the increasing of environmental 
awareness of society, avoiding or mitigating possible environmental impacts. Opposite to the 
polluter pays, the principle of the protective receiver aims to gratify and encourage those who 
have acted in a way to protect the environment. 

III - The systemic vision, in the management of solid waste, that considers the environmental, 

social, cultural, economic, technological and public health variables; 

This concept aims to seek multidisciplinary solutions between different urban systems, 
considering that the problem of solid waste is related to other areas. Seeking the synergy 
existing in different public policies provides more economical and effective alternatives. 

IV - Sustainable development 

This principle aims to meet economic and social needs through the rational use of natural 
resources, minimizing environmental impacts and preserving the environment for future 
generations. It is necessary to be a balance between the economic, social and environmental 
aspects so that development is considered sustainable. It is also possible to include other 
indicatives in this scale as the political and cultural aspects, for example. 
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V - Eco-efficiency, through the compatibility between the supply, at competitive prices, of 

qualified goods and services that can meet human needs and bring quality of life and reduce 

the environmental impact and consumption of natural resources at a minimum level, 

equivalent to the planet's estimated carrying capacity 

The term eco-efficiency has been used since 1992 (WBCSD, 2000) and briefly means producing 
more with less. The objective is to guarantee the fulfillment of the population needs using the 
less possible natural resources and consequently reducing the environmental impacts and the 
generation of waste. 

VI - Cooperation between the different spheres of public power, the business sector and other 

segments of society 

Objectives and needs are common to all spheres, from public power to the private sector and 
also to the various sectors of society. Therefore, in order to ensure that the problems are 
solved in the most correct way and with less environmental impact, it is necessary the 
collaboration of all the agents, each one with its own responsibility. 

VII - Shared responsibility for the product life cycle 

This principle is fundamental to clarify the responsibility of each agent in the MSW 
management. The citizen is responsible for the correct separation of waste and producers and 
manufacturers for the reverse logistics of their products, for example. If each agent correctly 
performs its role, the waste will be separated and treated in an environmentally sound manner 
(recycling and biological treatment of organic waste) and only the refuse will be destined for 
landfills or energy recovery (incineration with energy generation). 

VIII - Recognition of the solid waste, reusable and recyclable, as an economic good and with 

social value, which generates work and income and promotes citizenship; 

The waste is no longer considered as discarded material with no value to be considered a 
resource, a material that has economic value. Considering waste as a resource, it becomes 
valuable and it generates income and employment for the population. 

IX - Respect for local and regional diversity; 

Considering the diversities found in each Brazilian municipality, it is necessary to consider the 
characteristics of each location in order to implement public policies consistent with economic, 
cultural and social aspects. Thus, the solutions employed in solid waste management are 
committed to respecting these diversities in order for the plan to succeed. 

X - The right of society to information and social control; 

This principle aims to ensure the participation of society by keeping it informed about the 
management of solid waste and that there is transparency in data and information. 

XI - Reasonableness and proportionality. 

This principle serves as a moderator so that no abuse of the environment is committed. 
Reasonableness indicates that there is a balance between the amount of waste generated and 
its form of treatment and the proportionality with respect to the extent and intensity of 
damage to the environment (SILVA FILHO, 2012). 

According to article six the objectives of the NPSW are: 

I- Protection of public health and environmental quality; 

There will naturally be an increase in environmental quality with the closure of the dumps and 
with the waste being destined only for landfills. To achieve this objective, dumps need to be 
reclaimed and transformed into landfills, also guaranteeing the protection of public health. 
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II - Non-generation, reduction, reusing, recycling and treatment of solid wastes, as well as 

environmentally appropriate disposal of refuses; 

The respect for the hierarchy in solid waste management represents a significant reduction in 
environmental impact. The first step is to seek alternatives to reduce the production of waste, 
preventing it from being generated. After the waste is generated, it should be treated in the 
most environmentally correct way, considering the recycling of materials and biological 
treatments in relation to the organic ones. Only the refuses can be destined to landfills. 

III - Encouraging the adoption of sustainable patterns of production and consumption of goods 

and services; 

This objective encourages a reformulation in the productive chain, seeking more effective 
methods, with less waste and, therefore, using less natural resources. It also stimulates the 
conscious consumption of citizens by reducing the production of waste. 

IV - Reduction of the volume and hazardousness of hazardous waste; 

To achieve this goal, it is necessary to replace toxic substances present in the products 
marketed in the country. Some products have already more sustainable versions, such as 
hygiene products without parabens and petroleum products and chlorine-free cleaning 
products and other toxic elements. The less toxic substances are present in the waste, the 
more effective and economic their treatment will be. 

V - Incentive to the recycling industry, with a view to promoting the use of raw materials and 

inputs derived from recyclable and recycled materials; 

The product lifecycle needs to be complete, with recyclable materials returning as raw 
material for industries. For this to occur, the cost of the recycled raw material needs to be 
lower than that of the virgin material. In addition, products produced with recyclable content 
also need to be more competitive in the market compared to conventional products. Some 
materials, such as aluminum and glass, represent a considerable reduction in energy 
expenditure and also avoids the extraction of natural resources such as bauxite for the 
production of aluminum and sand and feldspar for the production of glass. 

VI - Integrated solid waste management; 

The solid waste management needs to be integrated, seeking synergy between all phases, 
from the collection to the final destination and also the relationship between solid waste and 
other public policies. In this way, the common problems presented in more than one urban 
system can be solved in an integral manner and at a lower cost. 

VII - Articulation between the different spheres of public power, and these with the business 

sector, as a view to technical and financial cooperation for integrated solid waste 

management; 

In order to the waste management to be carried out in a sustainable way, it is necessary that 
there be involvement between the public authorities, the private sector, society and 
universities. The problems are the same for each of the sectors and taking advantage of the 
training of each agent involved, it is possible to solve the problems more effectively. 

VIII - Continued technical training in the area of solid waste; 

Not only the involvement of all sectors is important to ensure the technical diversity in the 
search for solid waste solutions, but also the training of employees that are directly related to 
the waste collection and treatment operation. 

IX - Regularity, continuity, functionality and universalization of the public services provision for 

urban cleaning and solid waste management, with the adoption of management and economic 
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mechanisms to ensure the costs recovery of services rendered, as a way to guarantee its 

operational and financial sustainability, observing Law no. 11,455, 2007; 

Firstly, all citizens need to receive collection service, either door to door or through another 
system. Management needs to be adequate to reduce costs, especially in logistics of 
collections. The cost of separate collections and the respective treatments of each material 
need to be economically viable for the system to be financially sustainable. 

X - Priority, in government procurement and contracting, to: 

a) Recycled and recyclable products; 

b) Goods, services and constructions that consider compatible criteria, with patterns of 

social consumption and environmentally sustainable; 

This objective, together with the number V, aims to guarantee the competitiveness of products 
with recyclable content in the market and to stimulate their commercialization not only in the 
public sector, but also in the private sector. 

XI - Integration of the pickers of reusable and recyclable material in actions involving shared 

responsibility for the product life cycle; 

Pickers often work informally. The NPSW encourages the formation of cooperatives where the 
pickers can work on the sorting and processing of the material under better conditions than 
independently. In addition, the conditions in a cooperative are higher, as well as the quality 
and quantity of the sorted material. Even more appropriate are the cooperatives that have 
mechanized sorting. 

XII - Encouraging the implementation of the product life cycle assessment; 

Product life cycle assessment is an effective tool for measuring the environmental impact of a 
given product throughout its life cycle. This evaluation allows the manufacturer to know which 
phase has the greatest impact, thus developing alternatives to mitigate or eliminate the 
damages caused by the commercialization of their product. 

XIII - Encouraging the development of environmental and business management systems aimed 

to improve production processes and reuse solid waste, including recovery and energy use; 

Cleaner and more efficient production tends to reduce manufacturing costs. Allied to this, the 
reusing of waste generated during manufacturing will also benefit the entrepreneur in 
reducing the use of raw materials, water and energy. Finally, the waste that can not be reused 
and then rejected can still generate energy through its energy recovery. 

XIV - Encouragement of environmental labeling and sustainable consumption. 

Environmental labeling is one of the applications of the life cycle assessment of a product. 
Through the environmental label, the consumer is aware of which product offers less 
environmental impact and, therefore, is considered more sustainable. The increase of the 
conscious consumption is proportional to the environmental education of the citizens and also 
in the availability of more sustainable products in the market. 

 

3.1.2 Complementary legislation to NPSW 

The legislation previous to the NPSW Law and which are important instruments of reference 
and complementation are: 

Federal laws: 
• Federal Law No. 6,938 of 1981 - National Policy on the Environment 
It determines the guidelines for the maintenance, preservation and recovery of the 
environment through the National Environment System (Sisnama). It also clarifies the 
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responsibility of the other public agencies involved, such as the National Environment Council 
(Conama), which establishes standards and resolutions; Ministry of the Environment (MMA) 
responsible for the supervision, coordination and planning of the National Environmental 
Policy; Brazilian Institute for the Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA) also 
responsible for oversight and coordination, but on the orientation of MMA and other state and 
municipal bodies (BRASIL, 1981). 

Article 3 of the law defines some terms, such as: environment, as the public patrimony that 
needs to be preserved; degradation of environmental quality as "the adverse change in the 
characteristics of the environment"; pollution as "degradation of environmental quality"; 
polluter as being responsible for environmental damage and others (BRASIL, 1981). 

The National Environmental Policy was responsible for directing the municipalities and states 
that before the law had autonomy to decide on the environment. Therefore, federal law aims 
to integrate environmental policies making them more rigorous and operational (BRASIL, 
1981). 

• Federal Law No. 9,795 of 1999 - National Environmental Education Policy 
It clarifies the importance of the individual's environmental education, as an essential tool for 
the construction of values and character necessary for the environment preservation. All 
citizens have the right to receive environmental education and it must be disseminated in all 
instances in order to promote the engagement of society and the preservation, improvement 
or recovery of the environment. For this, the concepts must be present at all levels of 
education, in schools, in public agencies, in companies and in society as a whole (BRASIL, 
1999). 

Section II of the law indicates that environmental education must be present in the school 
curricula of all public and private schools and in an integrated way, and not in a specific 
discipline, but in all disciplines (BRASIL, 1999). 

• Federal Law 10,650 of 2003 - Public access to data and information in the organs and 
entities of Sisnama. 

Ensures public access to information and data relating to the environment. Public agencies 
need to make available documents containing information on public environmental policies, 
environmental quality, projects to contain risks and environmental impacts, data on pollutants, 
toxic substances and other information (BRASIL, 2003). 

• Federal Law No. 11,079 of 2004 - General rules for bidding and contracting of public-
private partnership in the scope of public administration 

The public-private partnership (PPP) emerges as a way to make feasible the development of 
basic infrastructure, indispensable for the country's growth. Through this instrument the 
private sector can provide goods and services that would normally be provided by the public 
power. In the area of solid waste management, the private sector can act by providing the 
service of collection and treatment of waste contracted by the city hall in a concession regime. 
To ensure that the needs of society are met, the PPP contract has to consider the social, 
economic and environmental aspects of the service to be performed, as well as the 
responsibilities of each party involved (BRASIL, 2004). 

• Federal Law No. 11,107 of 2005 - General rules for the contracting of public consortia 
Public consortia can be established horizontally, between municipalities or between states and 
at different levels, for example between states and municipalities, or states and the union. The 
main advantage of the public consortium is the reduction of costs for consortium members, 
which can solve a common problem in a more economical way (BRASIL, 2005). The NPSW 
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encourages the formation of public consortia, since the scale gain in the collection and waste 
treatment is very significant for the consortium municipalities. The environmentally cost of 
waste treatment is considerably high, especially for small municipalities. A consortium region 
can make feasible the sanitary landfills implantation, incinerators with power generation, 
digesters and other equipment, ensuring that the waste receives the treatment 
environmentally appropriate and it is still economically sustainable. 

There are also complementary laws that assist in specific issues of solid waste management, 
such as: Complementary Law No. 101 of 2000 - Public Finance Standards for Responsibility in 
Fiscal Management and Complementary Law No. 123 of 2006 - National Statute of 
Microenterprise and Small Business. 

In relation to Federal Decrees, it is necessary to include three important regulations for MSW 
management: Federal Decree No. 6,514 of 2008 - Administrative infractions and penalties for 
the environment establishes the federal administrative process to determine these infractions; 
Federal Decree No. 7,217 of 2010 - Regulates Law No. 11,445 of 2007, establishing the national 
guidelines for basic sanitation and Federal Decree No. 7,404 of 2010 - Regulates Law No. 
12,305 of 2010 on NPSW, creates the Committees of the NPSW and the Reverse Logistics 
Systems. 

 

3.1.3 Sectoral agreements and reverse logistics - limits and advances 

According to Muller (2005), the term "reverse logistic" refers to the same processes used in 
traditional logistics, following the life cycle of a given product, but in the opposite direction to 
the conventional one. 

The reverse logistics is defined by the NPSW (BRASIL, 2010, article 3), as: 
"An instrument of economic and social development characterized by a set of actions, 

procedures and means to enable the collection and restitution of solid waste to the 

business sector for reusing in its cycle or in other productive cycles, or another 

environmentally appropriate destination”. 

According to the NPSW, the products subject to mandatory reverse logistics are: agrochemicals 
and their packaging; batteries and accumulators; tires; lubricating oils and their packaging; 
lamps (fluorescent, sodium vapor, mercury and mixed); electronic and their components; 
hazardous waste in general and their packaging and medicines. These products are not part of 
the common waste collection carried out by the municipalities, therefore, the law determines 
that the consumer returns the product or packaging at the collection points so this material is 
then collected by those responsible for its manufacture, distribution or commercialization and 
return as raw material for the industries (BRASIL, 2010). Responsibility is shared and each one: 
consumer, manufacturer, distributor and trader, collaborate with a phase of the reverse 
logistics schemes. 

To ensure the operation and strengthening of reverse logistics programs, Decree 7,404 
established sectoral agreements and terms of commitment and created two committees, the 
Interministerial Committee of the NPSW and the Committee for the Implementation of 
Reverse Logistics Systems (Cori) chaired by the MMA (BRASIL, 2010a). The first meeting of the 
committees took place in May 2011 and aimed to bring together leaders from each sector to 
discuss and submit projects for sectoral agreements. In this meeting was created five thematic 
technical groups to deal with priority waste. The objective of the steering committee is to 
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establish technical and economic conditions to enable the return of the material to the 
industries (MMA, 2016). 

The steps to establish a sectoral agreement for a particular product and to implement the 
reverse logistics are: 1 - formation of the thematic working group that will elaborate the 
reference term for the technical and financial feasibility studies; 2 - development of technical 
financial feasibility study and diagnosis of the waste situation; 3 - approval of feasibility study 
and call notice; 4 - publication of the call notice; 5 - receipt of proposals; 6 - analysis of the 
proposals, establishment of deadlines for negotiations and adjustments; 7 - approval of the 
proposals and elaboration of the sectoral agreement; 8 - public consultation; 9 - signing of the 
sector agreement (FECOMERCIO, 2014). 

Reverse logistics is an instrument that can generate employment and income, reducing the 
extraction of raw material and consequently the production of waste. For the system to work, 
it is necessary to involve society and the public and private sector. 

In this model, the producer is responsible from the beginning to the end of the process, 
recovering the material or product so it receives the best treatment: reusing, repairing or 
recycling (SOUZA; FONSECA, 2008). Although it is impracticable for the producer to collect and 
treat its post-consumer product, if the product is regulated by law and is part of the reverse 
logistics schemes, the manufacturer is obliged to bear the costs necessary to minimize the 
environmental responsibility produced (GODOY, 2013). 

Due to the degree of dangerousness, some reverse logistics systems are previous to NPSW, 
they are: agrochemicals and their packaging; lubricant; tires and batteries. These systems that 
had already been started before NPSW are more consolidated, although there are still many 
challenges to overcome. 

In relation to agrochemicals and their packaging, 80% of the companies that manufacture 
these products are associated with the National Institute for the Processing of Empty 
Packaging (inpEV) (SPERANZA; MORETTI, 2014). InpEV was created to represent the 
manufacturers of agrochemicals and has responsibility for the management of post-consumer 
packaging (INPEV, 2016). The rest of companies not associated with inpEv is a matter of 
concern as it represents a hazardous material that is not returning for decontamination and 
recycling. 

According to a study carried out by Gomes and Picolotto (2014), in the city of Camboriú, SC, 
and that can be extended to other Brazilian cities, agrotoxic packages purchased from stores 
that guide and request the return of post-consumer material, have a high rate of return. 
However, stores that do not explain to the consumer the need to bring back the packaging 
have low rates of return. In addition, the return of empty containers is greater when the 
product is used in large properties, for commercial farming, than in family crops, for own 
consumption. 

To ensure that all pesticide packaging is collected, it is recommended for stores to advise 
consumers on the need and environmental impact of the return of washed post-consumer 
packaging. In addition, environmental awareness campaigns in specific areas of household 
agriculture can contribute to the engagement of these consumers. 

Another material of high environmental impact is the used or contaminated lubricating oil 
(OLUC), generated in the replacement of the oil in the vehicles. A liter of oil discarded 
irregularly can contaminate one million liters of water and five thousand m² of soil (SILVEIRA et 
al., 2006). To avoid contamination, this residue is collected and treated in a process known as 
"re-refined", which is the removal of contaminants making the oil ready to be used again 
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(CONAMA, 2005). This process allows the oil to be recycled several times, increasing its quality 
and avoiding oil extraction (UDONNE, 2011; TRISTÃO et al., 2005). 

Although the reverse logistics of lubricating oil represents economic and environmental 
benefits for the manufacturers, only 38% of the total commercialized oil returns to the re-
refined process, already discounted the oil dispensed from collection (ANP, 2015). The lack of 
inspection in small businesses is the main reason for the irregular disposal of the product. In 
order to increase adhesion to the OLUC's reverse logistics program, it would be necessary to 
carry out environmental education campaigns directed at small traders and also to supervise 
these stores. 

Regarding the reverse logistics of tires, since 1999, the legislation obliges manufacturers to 
collect and dispose of adequate waste tires (CONAMA, 1999). For this to happen, ANIP 
(National Association of the Pneumatic Industry) was created, responsible for collecting and 
treating the end-of-life tires from the six largest manufacturers in the country (RECICLANIP, 
2016). 

Conama's resolution 258 of 1999 had as its main concern the fight against the potential 
developing points of the dengue mosquito by collecting end-of-life tires as a way to reduce 
risks to the environment and public health. In resolution 416 of 2009, the Conama further 
restricted the legislation regarding the tire sector, determining that, for each marketed tire, an 
end-of-life tire should be collected. 

Even with rigid legislation in the tire industry, the irregular disposal of small businesses, which 
do not take the end-of-life tires to the collection points or the irregular disposal of these 
material by the consumers themselves, accumulating the tires on their properties or in empty 
areas, it results in serious public health impacts. 

Regarding the batteries and accumulators, the main brands are associated with the Brazilian 
Association of Electrical and Electronics Industry (Abinee), which represents 60% of the 
market. The remainder is composed by imported or illegal batteries that undermine the 
reverse logistics program, as nacional manufacturers are responsible for the cost of 
decontaminating these batteries as well (ABINEE, 2012). In order to reduce the illegal market 
for batteries and accumulators, the consumer could be alerted to the problem and thereby 
contribute by buying only national batteries of known brands and discarding the post 
consumer products at the collection points. 

Table 3.01 - Current status of sector agreements and reverse logistics systems in Brazil 

Before NPSW - Reverse logistics programs already implemented 

Product Legislation 
Collection 
points 

Responsible 
organization 

Start  Main challenges 

Agrochemicals 
and their 
packaging 

Law 7802/1989 
Law 9974/2000  
Decree 4.074/2002 
Conama Resolution 
465/2014 

414 inpEV 2002 
Lack of awareness and 
engagement of small 
consumers 

Used or 
contaminated 
lubricating oil 
(Oluc) 

CONAMA Resolution 
362/2005 
CONAMA Resolution 
450/2012 

14 States Jogue Limpo 2005 
Lack of inspection in 
small business 

Tires 

CONAMA Resolution 
416/2009 
Normative Instruction 
Ibama n° 1, 2010 

808 Reciclanip 
1999 
2007 

Lack of inspection in 
small business 
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Batteries and 
Accumulators 

CONAMA Resolution 
401/2008 
CONAMA Resolution 
424/2010 
Normative Instruction 
Ibama n° 8, 2012 

> 1000 Abinee 2010 

Combating the illegal 
battery market; 
Engaging the consumer 
to dispose of the 
batteries at collection 
points 

After NPSW - New reverse logistics programs 

Product 
Status of the 
sectoral agreement 

Collection 
points 

Responsible 
organization 

Start  Main challenges 

Lubricating oils 
packaging 

Agreement signed at 
19/12/2012 

14 States Jogue Limpo 2012 
Lack of awareness and 
oversight 

Lamps 
Agreement signed at 
27/11/2014 

In progress Reciclus 2017 

High cost of reverse 
logistics; Lack of 
delivery points for the 
consumer 

Eletronics 
Under negotiation 
(four proposals 
received) 

In progress - - 
Engaging consumers, 
producers and 
distributors 

Medicines 
Under negotiation 
(three proposals 
received) 

In progress - - 
Lack of awareness, 
specific legislation and 
oversight 

General 
packaging 

Agreement signed at 
25/11/2015 

PEVs, 
cooperatives 
door-to-door 

Various 
associations 
by type of 
material 

2015 

Increasing in collection 
points; encouraging the 
recycling industry; 
implementation of 
economic instruments 

Table 3.01 – Summary of the current situation of Brazilian reverse logistics programs. Source: Author, 
adapted from Speranza e Moretti, 2014; MMA, 2016; SINIR, 2016. 

Table 3.01 summarizes the current status of the progress of reverse logistics programs for each 
type of waste started before and after NPSW. 

OLUC and its packaging are collected by the Jogue Limpo Institute, which represents the 
largest manufacturers of lubricating oil in Brazil and the National Union of Fuel and Lubricant 
Distributors (Sindicom). The institute began its activities in 2005 by collecting OLUC and in 
2012 started to collect the packaging through the first NPSW sector agreement. The 
established goal was to collect the packages of up to one liter in 70% of the Brazilian territory 
until 2014 and 100% until 2016, which has not been reached yet. Today, there are more than 
42 thousand collection points in 14 states, plus the Federal District (SINDICOM, 2015). In order 
to fulfill the goal of collecting OLUC containers in 100% of the national territory, the Jogue 

Limpo institute must expand the collection points to the states of the North and part of the 
Northeast and Midwest that do not have reverse logistics programs yet. 

According to Demajorovic and Sencovici (2015), the biggest challenges facing today's OLUC 
packaging reverse logistics program are: the lack of generators knowledge regarding their 
responsibility to separate the packaging and to dispose properly for the decontamination and 
recycling; expressive volumes of OLUC packaging are not being collected; lack of supervision by 
providing irregular deviations and discards; the cost of reverse logistics; lack of fiscal 
incentives; lack of incentive to use recyclable packaging; the low interest of the pickers 
cooperatives in collecting this material, which could represent a new sector to be explored and 
other aspects. 

In Brazil, the demand for the lamps treatment reaches 300 million units and only 6% are sent 
to the recycling (MATOS, 2015). The reverse logistics of lamps is one of the programs with 
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more obstacles to be implemented such as: the correct packaging of the lamps in an 
appropriate box so that they are accumulated for the large generators collection; the lack of 
collection points for consumers in general; the lack of incentives in the sector and the high cost 
of the entire chain. Another aggravating factor is the lamps that arrive illegally in the country 
and compete with the national lamps. 

The agreement for the reverse logistics of metallic vapor lamps was signed in November 2014 
and aims to properly collect and allocate at least 20% of the lamps placed on the market since 
2012 within five years. Under the agreement, manufacturers are responsible for creating more 
voluntary delivery points for consumers to bring after-consumption bulbs and also 
consolidation points, which will receive bulbs from delivery points and large generators (SINIR, 
2014). Thus, the Brazilian Association for the Management of Reverse Logistics of Lighting 
Products (Reciclus), represents the main manufacturers and importers of lamps, and it is 
responsible for the management of the reverse logistics program that will begin in 2017 
(RECICLUS, 2016). 

Regarding the electronics, 2.6 kg of electro-electronic waste per year are produced per person 
in Brazil (ABINEE, 2012). These products have a limited life expectancy and their irregular 
disposal can cause serious environmental impacts due to the harmful substances present in 
the equipment. The call for public notice was published in February 2013, with the receipt of 
only ten proposals in June 2013, the negotiations were until August 2014 and so far have not 
been disclosed. The goal is to collect and treat 17% of the electronics placed on the market 
from 2012 until 2017 (RIBEIRO, 2014). The challenge is to engage producers, traders and 
importers to participate in reverse logistics. In addition, the lack of interest and knowledge of 
consumers and producers is a barrier to the program. 

Another program that is delayed and is in the negotiation phase is the disposal of expired 
medicines, with only three proposals received in April, 2014 (SINIR, 2016). Currently, some 
pharmacy networks have received expired medicines and others have accepted unused drugs 
for donation. Brazil is among the ten most consuming countries in the world (CNS, 2016). The 
high consumption coupled with the lack of awareness of the population causes many 
medicines to be disposed of in the common waste causing serious impacts to the environment 
and public health. According to a study by the authors Batista et al. (2015), the biggest 
challenge is to engage people to properly dispose of medicines and to inspect stores in order 
to expand the collection network. Another aspect pointed out in the study is the lack of fiscal 
instruments that could restrain irregular disposal such as fines and other penalties. In relation 
to the state regulations on the management of expired drugs, the procedures for reverse 
logistics, economic instruments, and the investment needs for the program to work are 
matters that are almost not mentioned. Few technical standards specify the destination as a 
hazardous waste landfill or incineration, most only indicate that waste should be treated 
properly (TORRES, 2016). 

Regarding packaging, the agreement was signed and published in November, 2015. The 
implementation will be in two phases, the first of 24 months, to be implemented in the largest 
Brazilian cities and the second will cover the rest of the country. This program in particular 
counts on the participation of several associations of packaging producers and also of pickers 
cooperatives. The goal is to divert 22% of packaging from landfills to recycling by 2018, so 
manufacturers must invest in infrastructure in order to increase collection points (SINIR, 2015). 

The reverse logistics schemes prior to the NPSW law are more advanced, but much remains to 
be done. The regulations are clear and determine the responsibility of each one in the reverse 
logistics programs, but small producers and illegal markets are still the biggest obstacles to 
compliance with the law. According to Speranza and Moretti (2014), another difficulty is to 
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engage consumers by returning the post-consumer products at the collection points. In 
addition to environmental awareness campaigns and inspection by public authorities, 
economic instruments that encourage citizens to give correct destination to materials are 
mechanisms that can boost reverse logistics in Brazil. An example of a well-accepted economic 
incentive in Europe is the deposit refund for beverage packaging, where the citizen receives 
back a value for each package returned at the collection points. 

Another challenge that also needs to be solved is related to the so-called "orphan products", 
that is, those products that arrived in the country in an irregular way, mainly electronics and 
that when they are discarded they need to receive adequate treatment (ABINEE, 2012). Today, 
the manufacturers do not want to take on the reverse logistics of these products, as they were 
not responsible for placing them on the market and they request to the public authorities 
more supervision and mechanisms that prevent the marketing of illegal products. In 2005, 
about 70% of the computers marketed in the country were of illegal origin. In order to reduce 
this number, the government established a special taxation and exemption to the sector 
encouraging local production (BRASIL, 2005a). Currently, the situation has reversed and 73% of 
computers are marketed under the law (ABINEE, 2012). 

In order to combat the entry of illegal products into the country, it is necessary to work on 
three fronts: environmental awareness of consumers, so citizens could avoid buying illegal 
products; increased surveillance preventing the entry of these products into the market and 
economic incentives that could promote products that participate in reverse logistics, thereby 
engaging consumers and manufacturers, following the example of national computers. 

In conclusion, it is observed that there is a gap between the progress of legislation in relation 
to the enforcement of laws. In addition, the high cost of implementing reverse logistics 
programs makes centralized solutions impossible (DEMAJOROVIC; SENCOVICI, 2015). To 
reduce costs, especially with transportation, it is recommended for the solutions to be 
developed regionally. In this way, the products collected could be recycled and returned to 
industries stimulating the local economy. 

 

3.2 DIAGNOSIS  

According to Abrelpe (2016), the Brazilian population grew by 0.8% from 2014 to 2015, but the 
rate of waste production in the same period was 1.7%, higher than the population growth 
even with GDP shrinkage of 3.8 %. In 2015, 7.3 million tons were lost, which represents around 
20 thousand tons per day. 

Table 3.02 - Quantity of MSW generated and collected in Brazil per day 

Region 

2015 

Urban 
population 

Index 
(kg/inhab/day) 

MSW generated 
(ton/day) 

MSU collected 
(ton/day) 

Difference 
Generated - 

Collected 

North 17,707,783 0.901 15,745 12,692 3,053 

Northeast 56,915,936 0.988 55,862 43,894 11,968 

Midwest 15,660,988 1.121 17,306 16,217 1,089 
Southeast 86,356,952 1.252 107,375 104,631 2,744 
South 29,439,773 0.773 22,586 21,316 1,270 

Brazil 206,081,432 1.071 218,874 198,750 20,124 

Table 3.02 – Quantity of MSW generated and collected in Brazil per day. Source: ABRELPE, 2016; IBGE, 
2016a. 
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In the year of 2015, 79.9 million tons were generated and 72.5 million tons of waste were 
collected. Of the total collected, 41.3% had an inadequate destination and 58.7% had the 
appropriate destination in landfills. About 60% of Brazilian municipalities disposed of their 
waste in inadequate disposal units, according to table 3.03. Table 3.02 shows the amount of 
waste generated by the urban population per Brazil region per day, the amount collected and 
the difference between the generated and collected, representing the total waste that is no 
longer collected (ABRELPE, 2016). 

Table 3.03 - Number of municipalities by destination type 

Final destination 
2015 - Regions and Brazil 

North Northeast Midwest Southeast South Brazil 

Sanitary landfill 97 456 165 820 706 2,244 

Controlled landfill 110 504 148 646 366 1,774 

Dump 243 834 154 202 119 1,552 

Brazil 450 1,794 467 1,668 1,191 5,570 

Table 3.03 – Number of municipalities by type of destination. Source: ABRELPE, 2016, p. 24. 

 
From the total of collected waste in Brazil, the region that produces the most was Southeast, 
representing 52.6%, followed by the Northeast with 22.1%, South with 10.7%, Central West 
with 8.2% and North with 6.4% (ABRELPE, 2016). 

Graphic 3.01 - Destination of MSW in relation to the amount sent to dumps, landfills, sorting 
units and composting 

 
 

Graphic 3.01 – MSW destination. Source: SNIS, 2014, p.130. 

According to Abrelpe (2016), daily, 116,631 tonnes (58.7%) were landfilled, 47,942 tonnes 
(24.1%) were sent to controlled landfills and 34,177 tonnes (17.2%) for dumps, in 2015. 
According to the diagnosis of the National Secretariat of Environmental Sanitation (SNSA, 
2016), only 3.9% of the collected waste was destined for sorting and composting plants, and 
19.6% of the waste was not identified in the program (see graphic 3.01). 

Due to the number of dumps in Brazil, the National Survey of Sanitation of the IBGE (PNSB), 
2008, identified the presence of waste pickers in these sites (IBGE, 2010). Dumps are places for 
the spread of diseases and they imply a risk to public health. Waste pickers work in these 
locations under subhuman conditions venturing into the waste to rescue metals and plastics 
mixed with organic materials and household waste. In addition, inefficient or non-existent 
selective collection does not allow recyclables to have other destination than final destination 
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units, such as dumps and landfills (IBGE, 2010a). The socially integrated solid waste 
management can guarantee income and employment for this population, which will work in 
adequate sanitary conditions. 

In addition to solid waste disposal sites such as dumps and controlled landfills being 
environmentally and socially inadequate, Brazil buries material of great economic value every 
day, which could generate income and jobs (CALDERONI, 2003). In addition, with the correct 
destination of the recyclables for the recycling industries there would be more recycled 
products available in the market, closing the economic cycle. 

The lifecycle of recyclable material from the cradle to the cradle and not from the cradle to the 
grave would benefit the country in all aspects: economic, environmental and social, as jobs 
would be created throughout the production chain, collection, sorting and in industries. In 
addition, reverse logistics and shared responsibility for waste generation could be considered, 
with the participation of the entire population. In shared responsibility, the government is 
responsible for sensitizing the population, investing in awareness campaigns and 
environmental education mainly in schools. The socially integrated solid waste management 
plan will succeed when all the guidelines are in place and operating correctly. 

As far as selective collection is concerned, only 1,055 municipalities, 18% of the total, have 
selective collection programs, with most of the programs being located in the Southeast and 
South regions. The population attended by selective collection represents 31 million 
inhabitants, 15% of the total (CEMPRE, 2016). 

Graphic 3.02 represents the average gravimetric composition found in solid waste in Brazilian 
cities. The amount of recyclable waste tends to increase in areas of higher purchasing power as 
well as the organic share also increases in poorer regions. For the thesis will be adopted these 
values for calculation purposes. 

 Graphic 3.02 - Gravimetric Composition of MSW in Brazil 

 

 

3.2.1 Final destination units of solid waste 

The final destination units of solid waste are places that by the law of the NPSW (BRASIL, 
2010), should receive only the refuses. Recyclable and organic materials would have to be 
banned from these sites and sent for reusing, recovering, recycling or composting. Depending 
on the urban infrastructure in solid waste management, the level of awareness and 

Gráfico 3.02 - Gravimetric Composition of MSW in Brazil. Source: BRASIL, 2012. 
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participation of civil society in the separation of waste and the responsibility of manufacturers 
and distributors for reverse logistics, these sites may receive less or more waste rather than 
refuses. 

According to the map shown in figure 3.01, it is possible to identify the types of final solid 
waste destination units used by municipalities: in green are the landfills, in yellow, the 
controlled landfills, and in red the dumps. The South and Southeast regions contain the largest 
number of sanitary landfills in relation to the number of dumps, while the Northeast region 
has mostly inadequate solid waste disposal units. 

According to the NPSW (BRASIL, 2010), dumps should have been closed until August 2014, 
being replaced by landfills, so all preventive measures of contamination to the environment 
and recovery of degraded areas will need to be considered in order to retrieve these areas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.01 – Destination of MSW in Brazil by municipality. Source: SNSA, 2016. 

 

3.2.1.1 Not controlled dumps 

Not controlled dumps, popularly known as dumps, are waste places with no previous 
treatment or after disposal, contaminating the soil, water, air and fauna. In addition to these 
sites, illegal dumping in rivers, streams and other bodies of water, wasteland and public roads 
may also be considered. Illegal discard in these places contributes to the worsening of floods 
and other problems in urban centers. 

Types of units used by 
municipalities for 
management or disposal of 
their household waste 

Controlled landfill 
Sanitary landfill 
Dump 
No information 
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As an aggravating circumstance, the needy population withdraws from these sites recyclable 
materials that were not destined for recycling, as a way to obtain financial resources through 
the sale of the found products. The sale is made to small deposits that buy these materials in 
small quantities, then they sell to larger deposits. 

These sites contribute negatively to deteriorate the habitat bringing great environmental and 
social impacts such as: 
• Visual pollution caused by the large amount of waste discharged at the site. Opposite 

landfills, dumps do not have a vegetable mass serving as a visual and transitional barrier 
between the area of operation of the waste and the surrounding area; 

• Air pollution through several pollutants, including methane (CH4), which pollutes 21 times 
more than CO. The methane needs to be ducted and burned, and can generate energy 
through the burning in the biogas plants; 

• Contamination of the groundwater and water bodies through the leachate percolation, 
resulting from the infiltration of rainwater and the decomposition of highly contaminating 
organic material (CETESB, 2016a); 

• Threat to public health as a result of the proliferation of diseases and epidemics due to 
lack of care in the disposal of waste in the soil. The vectors are attracted by the organic 
material and are responsible for the contamination of the population living in the 
surroundings and also the pickers working in these places and 

• Fires and landslides caused by methane, highly combustible, added to the lack of 
topographic monitoring which makes the place subject to instability and can cause serious 
accidents. 

 

3.2.1.2 Controlled landfills 

Controlled landfills are like dumps that have received some improvement actions. These 
improvement actions may be: collection and treatment of leachate in containment ponds; 
methane gas collection that can be burned on site or taken to a biogas plant to generate 
energy; land cover and other actions. As a former dump the site was not designed to receive 
waste in an environmentally sound manner, so controlled landfills try to minimize part of the 
contamination by adopting some of the measures mentioned. However, many of these sites 
allow the entrance of waste pickers, do not have specific controls as they do in landfills, and do 
not isolate waste from contact with soil and groundwater. In addition, many controlled 
landfills leave the exposed waste uncoated, which facilitates vector access (POLZER, 2012). 

To transform a controlled landfill in a sanitary landfill it is necessary to take all need measures 
of safety, waste isolation, mitigation of risks and environmental impacts. Therefore, the area 
that has already received waste must be waterproofed and restructured, which is very 
expensive, so it is best to plan and operate as a sanitary landfill from the beginning. 

 

3.2.1.3 Sanitary Landfills 

Sanitary landfill are all final destination units, considered environmentally adequate by Cetesb 
(undated) and by the technical standards of ABNT (1997), for the disposal of waste in the soil. 
For this, several factors are considered for choosing the location that will receive solid waste in 
an environmentally correct way for a minimum of ten years, in accordance with current 
technologies and standards. The greatest difficulty nowadays is to find a place that is close to 
urban centers, where waste is produced, and which is at the same time far enough away not to 
generate discomfort for the population. The landfill can not be at a distance that makes the 
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daily route of the trucks leaving the transfer stations unfeasible. Therefore, the 
implementation of a sanitary landfill is an equation difficult to solve because it needs to meet 
all these requirements, easy access to the road system and proximity to the collection sites 
without causing inconvenience to the population located near the landfill. 

After the sanitary landfill location has been determined, soil analysis and other geological and 
topographic surveys, environmental impact studies, the flora, the fauna and the surrounding 
population are carried out. The soil that will receive the residues is compacted, receives a 
mechanical protection of clay, and a layer of waterproofing material. Then, the horizontal 
drains are inserted that will collect the liquid produced by decomposing organic material. 
Vertical drains that collect methane gas are also installed, which can not be released directly 
into the atmosphere because of their hazardous nature. The gas should be burned or sent to a 
biogas plant that will generate energy through burning. After the initial preparation, the cell is 
ready to receive the waste, which will be compacted and then covered with soil, thus avoiding 
the animals approach. When the cell is finished it is then covered with grass that helps to 
retain rain water minimizing infiltration and increasing in leachate volume. In addition, stone 
channels are built along the landfill to receive rainwater, also diverting rainwater from waste 
cells (CETESB, undated; ABNT, 1997). 

 

3.2.3 The picker's role and the recycling chain in Brazil 

"In the midst of things thrown out of the city was a population of people who were 

thrown out on the sidelines or people who had thrown themselves out of their hands or 

who had grown tired of running around town to sell and buy things intended to age 

immediately; people who had decided that only things thrown away were the true 

wealth of the world "(CALVINO, 2007). 

According to IPEA diagnosis (2012), it is estimated that there are between 400 and 600 
thousand recyclable waste pickers in urban centers. In the 2010 demographic census, 387,910 
people declared themselves as pickers of recyclable materials, and this is their main livelihood 
activity. It is possible to conclude that this number should be much higher considering that the 
census was carried out in 2010 and in that same year the National Policy of Solid Waste began 
in addition to the Pro-Catador Decree, in other words, there were legal incentives that favored 
and recognized the work which should have contributed to the increase in that number. 
Moreover, due to the informality of the work, it is difficult to ascertain exactly how many 
people in Brazil survive of the collecting recyclables activity. 

Waste pickers carry out social and environmental work, of public utility, essential to urban 
centers, recovering materials destined for landfills and overcoming great obstacles to collect 
and transport the items that will be marketed later. They are responsible for transforming 
what has been discarded by the society into resources again for the industries. On the other 
hand, these workers do not receive their due value and act at the margins of society (IPEA, 
2013). According to Medeiros and Macedo (2006), the picker’s work allows its inclusion in an 
exclusive market, that is, on the one hand, legislation supports the activity and on the other, 
society still lacks knowledge and appreciation of this work. 

Pickers can work in isolation or in association with a cooperative. When the picker works 
alone, he or she uses his/her own means to collect recyclables. In the cooperative, the picker is 
called cooperated and performs certain functions. Each cooperated receives instructions on 
the whole life cycle of the waste, from the collection to the processing, preparing the material 
for sale. The collection is no longer made by isolated carts but trucks that are usually granted 
by the city hall or some institution. Using the truck, the process becomes more agile and 
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profitable, collecting large amounts of recyclable materials. Analyzing the whole chain, it is 
more advantageous to work in an associated way than an individual one, as the autonomous 
waste picker is subject to a series of difficulties in the streets and can not accumulate the 
material to sell it at a more competitive price. According to Besen (2011), through 
cooperatives it is possible to mainly acquire equipment, obtain better working conditions, 
trainings and courses and increasing sales of recyclable material directly to the industry. 

There is no question that 2010 was a regulatory framework for the solid waste management, 
contributing to the fact which from that date the entire industry chain could be restructured 
and adapted to comply with the legislation, reaching the final objective that is the correct solid 
waste destination. Complementing the NPSW, the main federal laws and decrees that serve as 
a basis for regulating the work of cooperatives are: 

• Decree nº 7,404-2010 - Decree that regulates the NPSW and establishes the committee 
responsible for the reverse logistics programs implementation. The decree also clarifies 
the responsibilities of each agent, from generators, consumers, manufacturers to the 
public authority. The regulations determine the need to include pickers cooperatives in the 
recyclable materials collection and treatment. Regarding sectoral agreements, the decree 
establishes the guidelines, objectives and regulations that must be followed in reverse 
logistics systems (BRASIL, 2010a); 

• Decree nº 7,405-2010 - This decree establishes the "Pro-Catador" program with the aim to 
include pickers of recyclable materials in MSW management. The regulations determine, 
among other aspects, working conditions, guidelines to promote technical training and 
increasing the cooperatives productivity (BRASIL, 2010b); 

• Law nº 12,375-2010 - The law determines a reduction in the IPI (industrialized products 
tax) value for industries that buy raw material directly from the cooperatives. The 
industries receive a credit that will be reduced later on the products to be marketed. It is a 
way of encouraging industries to use recyclable material in the manufacture of new 
products, closing the economic cycle of these materials and also including cooperatives in 
the process (BRASIL, 2010c), and 

• Law nº 11,445-2007 - The law determines the national guidelines for basic sanitation, 
which includes from drinking water supply and sewage collection to solid waste 
management and urban cleaning. According to the law, the solid waste management 
sector is part of the basic sanitation system and, therefore, the activities developed, such 
as collection, treatment and final destination, will need to serve the entire population and 
be carried out in a way that protects public health and the environment (BRASIL, 2007). 
The first version of the law was published in 1978 and was the only regulation in the solid 
waste sector. 

In addition to the importance of the legislation, the flowchart of figure 3.02 indicates the three 
main aspects that would enable the entire recycling sector, so the material collected or 
delivered at the collection points was destined for sorting and processing until it was directly 
marketed to the industries, through cooperatives. 

According to the flowchart in figure 3.02, the ideal scenario would be if the cooperatives were 
able to store large quantities of baled material so they could negotiate and sell directly to the 
industries. However, in general, there is no room for storage and the material needs to be sold 
quickly. If the material is not commercialized it is destined to landfills, in order to free up space 
for more material to be screened and benefited (POLZER, 2012). 
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There are also other obstacles that hinder the whole system, such as the engagement of the 
population in the correct separation of waste. Attitudes such as: keeping recyclables clean and 
compacted, with the smallest possible volume, for instance, plastic bottles and kneaded cans, 
dismantled cartons, washed and dismantled and dried milk and juice boxes would facilitate the 
work on the sorting and consequently, would help reducing the amount of refuses sent to 
landfills, pos-sorting. 

Another aspect to be considered is the industries that receive this material as raw material for 
the manufacture of new products. Stimulating the growth of these industries, strengthening 
reverse logistics so that manufacturers and distributors assist in the recycling process, will 
enable cooperatives to receive and benefit more material, generating employment and income 
for the population. As NPSW (BRASIL, 2010) mentions, responsibility for waste is shared, each 
one has a key role to play in the success of the plan. 

Many waste pickers make their living by collecting recycled materials from household waste 
that has not been segregated at the source, mainly in dumps, the main factor is the 
contamination and the risk that this activity exerts on public health. Not only the waste pickers 
get contaminated due to exposure and contact with the waste, but also the population that is 
close to those places. The contamination level of the population living close to dumps is not 
known yet, and therefore, environmental impact studies are needed to measure the effects of 
gases emissions such as methane, heavy metals and other waste, as well as the effluents that 
compose the leachate (GOUVEIA, 2009). 

Due to the commercial value of selling recyclable materials, see table 3.04, part of the 
population, generally disqualified, seeks in this activity a way of surviving in urban centers. The 
challenge is to include this part of the population in the integrated solid waste management, 
ensuring that the work is carried out in a socially and environmentally correct way, and that 
the worker is valued and respected, taking advantage not only of the economic value that this 
activity can offer, but also to obtain awareness of the social, political and environmental role 
played. Recycling activities aiming at economic gains are recent and have gained importance in 
late years due to the increased consumption and consequently the waste production  in urban 
centers. In this way, new recycling techniques were created by returning materials to industry 
(IPEA, 2013). 
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Figure 3.02 - Three main pillars of recycling. Source: POLZER, 2016. 
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Table 3.04 - Price of recyclable material per ton 

Cities Cardboard 
White 
paper 

Steel 
cans 

Aluminum Glass 
Rigid 

Plastic 
PET 

Film 
plastic 

Tetra 
Pak 

Belo Horizonte 320 450 150 3600 30 1300 1500 750 200 

Rio de Janeiro 250 580 170 2300 150 500 1400 600 210 

Porto Alegre 320 550 160 2700 45 800 1400 800 200 

Guarulhos 210 480 350 3000 130 1000 1400 1450 250 

São Paulo 320 500 450 3800 180 700 135 - 270 

Table 3.04 – Price of recycled material (tonne in real). Source: CEMPRE, 2016a. 

 

In addition, it is estimated that about 35% of the materials that arrive in cooperatives are not 
recycled (CEMPRE, 2016). This is due to two reasons: the materials quality which is 
compromised by the bad separation at the source and the payer's remuneration model based 
on productivity, which makes them prioritize the most profitable materials, leaving the 
remaining recyclables as waste (VIANA, 2013). For the materials to be recycled it is necessary 
that they have been separated at the origin, reducing the amount of refuses produced due to 
non-segregation. In this way, environmental education is an important instrument to make the 
population aware of the correct waste separation and its consequences for the economy, the 
environment and society as a whole. Cooperators also need to have a salary based on the 
recycling work, regardless of the specific value of the material. 

Pickers still work informally and are prejudice victims because of the type of activity they carry 
out, also because garbage has always been considered as disgusting, which should disappear 
as quickly as possible, regardless of its destination. This vision is changing slowly and the 
objective is to clarify the roles of each one so that in the end the waste can have the most 
appropriate destination and still generate employment and income in a way that is worthy and 
beneficial to the collectors. 

According to Santos et al. (2011), the recycling process comprises from the stage of waste 
management at the generation site, disposal, collection, sorting, processing, marketing, 
transportation to industry, to the development of a new product and market. When returning 
to the industry, recyclable materials contribute to the reduction of carbon emissions, through 
energy gain, reduction of water consumption and extraction of natural resources (BENVINDO, 
2010). 

Figure 3.03 summarizes the value chain of recycling considering trade relations between the 
cooperative, traders and recyclable material industries. It is estimated that if the collection 
were universal the gains would be around eight billion reais, that is, if all the recyclable 
material were diverted from the landfills for recycling, the whole society would benefit (IPEA, 
2012; CALDERONI, 2003). 

According to Cempre's Ciclosoft Survey (2016), 1,055 municipalities offer selective collection 
programs to residents, representing 18% of Brazilian cities, approximately 31 million Brazilians, 
41% in the Southeast region, 40% in the Southern region, 10% in the Northeast, 8% in the 
Midwest and 1% in the North. The vast majority of recyclables are collected door-to-door, but 
many sites are serviced by volunteer delivery stations, where the local citizen delivers the 
waste. The prefectures collect the waste in 51% of the cities and in 67% of the municipalities 
there are contracting of private companies to carry out the selective collection. Some of the 
prefectures (44%) support their pickers cooperatives, providing subsidies such as subsistence 
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allowances in the water and electricity bill, equipment such as trucks, crawlers, presses and 
locations for the cooperative's implantation as well as the shed structure. 

 

 

In order to ensure that recycling rates increase, one of the main aspects to be considered by 
municipalities is the development of selective collection programs that guarantee from the 
selective collection universalization to the necessary infrastructure for sorting and processing 
these materials in cooperatives. In addition, for the program not to be interrupted, complex 
planning is required thus that the implemented model is economically sustainable (IPEA, 
2013). 

 

3.2.4 Biological treatment of waste in Brazil 

The largest fraction of the domestic waste is represented by organic material, greater than 
50% (CEMPRE, 2016). Due to the large production of organic waste in Brazil, it is necessary to 
manage and treat this material by diverting it from landfills and dumps, which would represent 
economic benefits through the sale and use of the compost or energy generation; through 
income and environmental generation, avoiding this material being landfilled causing great 
impacts. 

For the treatment of organic waste there are two main processes, composting and anaerobic 
digestion. Composting is defined by the aerobic process of organic material fermentation from 
urban, forestry or agricultural origin. It is a controlled process consisting of two main phases, 
the stabilization phase when biochemical reactions occur and the maturation phase (OLIVEIRA 
et al., 2005). Anaerobic digestion is a process of organic material degradation occurs without 
the presence of oxygen. The products resulting from this degradation are biogas and 
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biofertilizer. This process can be carried out in digesters dedicated to receiving organic waste, 
sewage sludge and animal waste or biogas plants in landfills. Biogas can be used to generate 
electricity, heat, and replace natural gas to supply stoves, boilers and fuel (ABIOGÁS, 2015). 

According to SNSA (2016), only 0.4% of domestic waste collected is destined to 72 composting 
units in Brazil, 56 in the Southeast, nine in the South, four in the Central-West region, two in 
the Federal District, two In the Northeast and one in the North. Regarding the use of landfill 
gas, of the 707 registered units (SNSA, 2016), only seven have biogas plants that collect and 
burn methane producing electricity (ARCADIS, 2010). 

Several studies have indicated the enormous potential that the country would have to take 
advantage of organic wastes and sewage sludge to generate energy through anaerobic 
digestion (ABIOGÁS, 2015; ARCADIS, 2010; FIGUEIREDO, 2012; ZANETTE, 2009). Although 
landfill gas exploration is considered a long-term palliative option, it would still justify the 
investment in plants within these units due to the amount of organic material stored and still 
being deposited (ARCADIS, 2010). In a distant scenario, organic material could be separated at 
source and diverted from landfills, being treated through composting and anaerobic digestion. 
In relation to sewage treatment plants, the resulting sludge is a powerful substrate for the 
generation of biogas. These treatment units could still use the heat released to help dry the 
sludge and turn the biogas into electricity (CENBIO, 2001). In a country where only 40% of 
sewage is collected and treated (MCIDADES, 2013), new sewage treatment plants could be 
designed considering also the generation of energy through biogas. 

According to Lino (2014), the treatment of sewage sludge can generate 0.97 thousand TJel/ 
month, which would supply 1.5 million residences. Added to that, if 50% of the black water 
was treated for reuse, it would be possible to supply 25 million households. 

However, the challenges for the implementation of biogas plants in Brazil are still the lack of 
specific regulation for the production and commercialization of biogas; Absence of knowledge 
and trained people to design and operate a biogas plant and shortage of credit for financing 
projects in the sector (ABIOGÁS, 2015). 

 

3.2.5 Energy valorization of MSW in Brazil 

Energy recovery is a treatment form which aims to take advantage of the energy embedded in 
the materials and reduce its volume, replacing in part landfills. It is a widely-used technology in 
Europe, as presented in Chapter 02, but is still not well accepted by public opinion in Brazil 
(MENEZES et al., 2000). 

It should be noted that, energy recovery is the penultimate step in waste treatment, according 
to NPSW (BRASIL, 2010). Therefore, the priority is to avoid the production of waste, then look 
for alternatives for reusing, recycling, composting and anaerobic digestion and only then use 
energy recovery for refuses and wastes not separated at source. 

Due to the high moisture content present in Brazilian domestic waste, it is necessary to deviate 
them for sorting if they have not been previously separated at source, segregating organic 
materials for biological treatments and recyclable materials, mainly metal, glass and plastic for 
recycling. The refuses from this process, which may come from an MBT unit, and dry materials 
are the most recommended for incineration. 

Incineration in Brazil is used almost exclusively for the treatment of HSW (Health Services 
Waste), with some exceptions, among 45.7% of HSW are incinerated (ABRELPE, 2016). 
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However, the MSW that were not separated for the selective collection, are destined to the 
sanitary landfills. 

The first incinerator in Brazil was built in Manaus in 1896. It had the capacity to process up to 
60 tons per day and closed its activities in 1958 due to maintenance problems. The Belém 
municipality also had an incinerator which was decommissioned in 1978 (LIMA, 1995). 

The São Paulo municipality installed three large incinerators, all of which were 
decommissioned: Pinheiros (1949-1989) with capacity of 200 ton/day, Ponte Pequena (1959-
2000) and Vergueiro (1968-2000), both with a capacity of 300 ton/day (MENEZES et al., 2000; 
IPM, 2002). 

In the 1950s, the Rio de Janeiro municipality allowed the installation of local incinerators in the 
highest residential buildings. With the increase of the environmental restrictions and the 
advance of the public MSW collection, these facilities were abolished during the 1970s 
(HENRIQUES, 2004). 

All Brazilian incinerators were concerned about reducing the waste volume through burning. 
These facilities did not have the gas cleaning system, effluent treatment and much less were 
able to generate energy. Technology has evolved since then and modern waste-to-energy 
facilities are following strict environmental constraints, treating emissions, effluents and blast 
furnace slag, still producing energy. 

In 1994, a project was developed for the São Paulo city involving the construction of two 
waste-to-energy plants capable of processing 2,500 ton/day. The project was not put into 
practice due to several economic, social and environmental obstacles (IPM, 2002). 

Most facilities have been designated to treat waste from hazardous or health services from 
laboratories and industries, such as BASF, ABL / Eli Lilly, Essencis in Taboão da Serra, Silcon, 
Tribel / Bayer, SERQUIP, CETREL and others (TERSEL, 2016; ESSENCIS, 2016; SILCON, 2016; 
PACHECO et al., 2003; COFIC, 2016; FILHO; KAUS, 1998). According to the SNSA (2016), 17 
incineration units were registered in Brazil, treating 0.5% of all collected waste. In the 2008 
Panorama, ABRELPE (2009) had registered 22 units, failing to record the location and number 
of incinerators in operation in Brazil in the subsequent publications. The only incinerator 
currently dealing with household waste is the Usinaverde. 

Usinaverde implemented at the Federal University of Rio de Janeiro is a pilot plant for energy 
recovery with the capacity to process 30 tons of waste per day. The operation was started in 
2005 with 95% of the equipment manufactured in Brazil. The gas cleaning system follows 
European and American standards, emitting combustion gases below the permitted limit. The 
waste originates from the Caju transfer station and the Caixa Econômica Federal that pay for 
the collection and treatment. The waste is sorted into recyclable and non-recyclable. The non-
recyclables are incinerated generating 440 KWh of energy, which is partly used in the plant and 
the rest is distributed in the public network (USINAVERDE, 2016; CENTRO CLIMA, 2005). 

In Brazil, incineration plants must comply with Conama Resolution No. 316/2002, which 
indicates thermal treatment methods for waste, emission limits, operating procedures, 
control, effluents treatment, and other aspects. Other Conama resolutions complement 
industry regulations, such as: 
• Conama Resolution No. 05/1989, establishing the National Air Quality Control Program 

(Pronar), meeting the needs of the National Environmental Policy; 
• Conama Resolution No. 03/1990, which complements 05/1989, since it increases the 

number of air pollutants that must be monitored; 
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• Conama Resolution No. 264/1999, which defines the procedures for environmental 
licensing of rotary clinker kilns, for the manufacture of cement using solid waste as a 
substrate and 

• Conama Resolution No. 283/2001, which defines the procedures for treatment and final 
disposal of waste from health services. 

Brazil is outdated in relation to the use of solid waste for the energy generation. According to 
Menezes et al. (2000, p.6), "1 ton of MSW is equivalent to 200 kg of coal or 250 kg of fuel, 30 

ton of hot water or 500 kWh of electric energy." Therefore, the reject, discounted the organic 
and recyclable fractions, currently sent to landfills and dumps could have another destination 
generating energy. 

Although the priority in Brazil is not the incinerators development with energy generation, the 
final destination units continue to receive recyclable and organic materials that could be 
reused, moving the economy and protecting the environment. It is only with the closure of the 
dumps and the strengthening of systems that favor reusing and recycling that the next step 
could be taken towards the energetic valorization of the refuses. 

 

3.3 PROGNOSIS 

The targets indicated in the NPSW of 2010 were not reached, the most relevant of which was 
the closure of the dumps until August, 2014. More than 50% of the municipalities continue to 
send their waste to dumps (SNSA, 2016). To further aggravate the situation, the Chamber of 
Deputies is discussing a Bill 2289/2015, which extends the dumps closure to July 2018, 
reaching 2021 for municipalities with a population of less than 50 thousand inhabitants 
(BRASIL, 2015). 

The target of recycling of 20% by 2015, indicated in the National Plan for Climate Change, was 
not reached either (BRASIL, 2008). Currently less than 3% of the entire MSW collected is 
destined for recycling and composting (SNSA, 2016). 

The dumps closure can mean a paradigm shift, where waste is no longer seen as waste but it is 
seen as a resource. For the municipalities, it is not enough to close the dumps, but to seek 
integrated long-term solutions such as recycling, composting and anaerobic digestion. Instead 
of investing in the landfills construction, which by NPSW would be allowed to receive only 
refuses, that is, about 10% of the waste generated in the cities, so why not invest in equipment 
to treat the remaining 90%? 

According to the National Plan for Basic Sanitation (PLANSAB, 2015), the goal is to collect and 
treat 93% of the sewage generated by 2033. In relation to the state of São Paulo, the goal is to 
collect and treat 100% of the sewage from all municipalities until 2020 (SÃO PAULO (State), 
2014). Therefore, these new facilities could also generate energy through biogas, linking the 
energy sector with the basic sanitation. 

According to Lino (2014), if 10% of the waste collected in Brazil was destined for recycling, it 
would avoid the emission of 5.8 MtCO2/year and would also represent savings of 256.9 
thousand GJ/day of energy and would generate R$ 110 million/month. On the other hand, the 
waste that is sent to landfills, if they were diverted to WtEs, could generate around 10.4 
thousand TJel/month, corresponding to the supply of 16.4 million households and half of the 
CO2 emissions produced in landfills. 
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With all the lagging goals and the lack of integration between public policies, working on 
common problems among the areas of basic sanitation, solid waste, water and energy, the 
country has made slow progress on these issues. The use of biogas for energy and fuel 
generation through the waste and sewage treatment, the recycling chain and reverse logistics 
represent a significant potential not explored yet and that could contribute to the sustainable 
development of Brazilian cities. 

 

3.4 MSW MANAGEMENT IN THE METROPOLITAN REGION OF SÃO PAULO 

Brazil has 35 metropolitan regions and three integrated regions of economic development, 
corresponding to 444 municipalities and a population of 87 million inhabitants 
(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2010). Only the Metropolitan Region of São Paulo (RMSP), 
with 39 municipalities and more than 20 million inhabitants, is the third largest conglomerate 
in the world (IBGE, 2010). On average, RMSP generates around 21 thousand tons of MSW daily 
and this corresponds to 54% of what is generated in the entire state (CETESB, 2016). 

In an increasingly urban country, demands for public policies seeking sustainable development 
are even more urgent in metropolitan regions. Due to their complexity, these areas present in 
an expanded form adversities of social exclusion, environment degradation, lack of treatment 
of sewage and solid waste, mobility, among others (MOURA, CARVALHO, 2012). 

According to Jacobi (2013), the focus is on metropolitan regions to promote low-carbon 
economies through mitigation and adaptation to climate change. For this, preventive actions 
are required to stagnate the level of environmental degradation and significant 
transformations in the use and occupation of the soil, promoting cities that guarantee more 
quality of life for its citizens. 

The lack of waste management focused on reduction and recovery has led municipalities to 
adopt the landfill as a primary form of waste treatment, neglecting pre-treatments such as 
recycling and composting. Of the 39 municipalities of the RMSP, 23 destine their waste to 
other municipalities (CETESB, 2016). In addition, ten municipalities of the RMSP own 75% of 
their territory in areas of protection to the water springs and six have more than 50%, which 
represents a limitation in the location of new sanitary landfills (EMPLASA, 2012). 

In the State of São Paulo, 216 municipalities deposit their waste in another locality. About 20 
thousand tons of MSW are estimated daily on highways. For example, the Mauá landfill 
receives waste from ABC Paulista and Baixada Santista; and Caieras from a large part of the 
RMSP and other municipalities in the south of the state (see table 3.05). In relation to the 
useful life of landfills in the state of São Paulo, approximately 65% of the units have an 
expectation of up to five years or less and about 40% less than two years (SÃO PAULO (State), 
2014). 

Table 3.05 indicates the final destination of solid waste from municipalities in the metropolitan 
region of São Paulo and the municipalities that present some selective collection initiative 
according to Cempre's survey (2016). 

According to Cetesb’s inventory (2016), Osasco is the only municipality in the RMSP that is 
deposing of waste under inadequate conditions, reducing its IQR (Landfill Quality Index) from 
9.1 in 2014 to 5.3 in 2015. In total, 20,000 tons of waste are generated per month in the 
municipality, which means that domestic waste, green waste, street markets and public 
cleaning are being directed to the sanitary landfill. These waste represent 86% of the total 
produced, while hazardous and health wastes represent 0.9% and they are sent to 
incineration. Only part of the household waste is recycled, representing 0.5% and part of the 
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CDW is also recycled, accounting for 12.6%. It is estimated that of the total collected daily (760 
tons), 63% are recyclable materials (481 tons), but only 5.35 tons are destined for recycling 
and after sorting this number drops to 3.71 tons. Another aggravating factor is that less than 
35% of the territory is served by selective collection (OSASCO, 2016). 

Table 3.05 - São Paulo metropolitan region - MSW destination 

Region Municipality Seletive collection MSW (t/day) Final disposal 

North 

Mairiporã Yes 64.55 CTL (São Paulo) 

Francisco Morato No 151.11 

Caieiras 
Franco da Rocha Yes 120.85 

Caieiras Yes 74.73 

Cajamar No 56.29 

West 

Pirapora do Bom Jesus No 12.35 

Santana de Parnaíba 
Carapicuiba Yes 353.06 

Barueri Yes 236.05 

Santana de Parnaíba Yes 113.92 

Osasco Yes 764.33 Osasco 

Jandira Yes 106.95 

Itapevi 
Itapevi Yes 201.06 

Cotia No 206.59 

Vargem Grande Paulista No 38.98 

Southeast 

Vargem Grande Paulista Yes 244.96 

Caieiras 

Embu das Artes Yes 235.60 

Itapecerica da Serra Yes 149.27 

Embu-Guaçu Yes 52.40 

São Lourenço da Serra Yes 9.67 

Juquitiba No 16.60 

Center São Paulo Yes 
7100.00 CTL (São Paulo) 

4635.00 Caieiras 

South 

São Caetano do Sul Yes 142.22 

Mauá 

Diadema Yes 371.19 

São Bernardo do Campo Yes 883.58 

Mauá Yes 407.96 

Ribeirão Pires Yes 108.36 

Rio Grande da Serra No 38.64 

Santo André Yes 781.23 Santo André 

Northeast 

Guarulhos Yes 1457.26 Guarulhos 

Arujá Yes 
12.90 Jambeiro 

51.60 
CTL (São Paulo) 

Santa Isabel Yes 34.48 

Northwest 

Biritiba Mirim No 21.39 
Tremembé 

Salesópolis Yes 7.44 

Itaquaquecetuba No 317.52 

CTL (São Paulo) 
Poá No 100.80 

Ferraz de Vasconcelos Yes 158.77 

Suzano Yes 
193.20 

54.20 

Jambeiro Mogi das Cruzes Yes 352.14 

Guararema No 17.07 

Table 3.05 – MSW destination in the RMSP. Source: POLZER, 2016. Adapted from CETESB, 2016; PMSP, 
2016a; CEMPRE, 2016. 
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In relation to the recycling index of the state of São Paulo, the value was 3% in 2013, when the 
city of São Paulo allocated only 1.6% (SÃO PAULO (State), 2014). The selective collection is 
indicated as being the main guideline in the management of solid waste, diverting the 
recyclable and organic materials from the landfills. However, the selective collection is still four 
times more expensive than the common collection (CEMPRE, 2016). This is due to transport 
difficulties (large volumes and low weight), lack of fiscal incentives in the recycling sector and 
the need for sorting for commercialization. Therefore, the need to form consortiums to reduce 
costs in the MSW management, considering models that also involve the private sector, 
responsible for reverse logistics and that can provide an increase in the recycling rate (SÃO 
PAULO (State), 2014). 

Although many municipalities have reported that they have selective waste collection 
initiatives (CEMPRE, 2016), it is not universal and is restricted to some districts, which explains 
the low rates of RMSP. Another aggravating factor is the lack of incentives for the organic 
waste treatment, whose amount exceeds 50% of the waste generated (BRASIL, 2012). 

Among the economic instruments, the Guarulhos municipality was the first to implement the 
Green IPTU (urban land and property tax). According to municipal law n. 6,793 of 2010, the city 
may grant a discount of up to 20% in the IPTU for buildings that implement the following 
measures: captation of rainwater (3%); water reuse (3%); solar water heating (3%); solar 
energy (3%); use of sustainable building materials (3%); passive energy (3%); wind energy (5%); 
green roof (3%) and waste separation for recycling and reusing (5%) (GUARULHOS, 2010). 

The São Paulo city came to institute the Household Solid Residues Rate (TRSD) in 2002 based 
on the calculation of the volume generated per day per citizen (SÃO PAULO, 2002). As the 
TRSD was based on the volume of waste generated by the agent, it would have a good chance 
of stimulating waste reduction at source, but was discontinued in 2005 for political reasons. In 
any case, it would be up to the manager to verify if the collection obtained by the rate would 
be properly used in the pre-treatments, diverting the waste from the landfills (IPEA, 2012a). 

Although the Municipality of Osasco presents a final disposal unit in inadequate soil (CETESB, 
2016), the RMSP practically eradicated the dumps (SNSA, 2016) and its HDI (Human 
Development Index) has indices ranging from medium to very high (UNDP, 2014). The 
challenge is to increase recycling and composting, sending less and less waste to landfills. 

 

3.5 MSW MANAGEMENT IN SÃO PAULO CITY 

The city of São Paulo is the most populous city in Brazil, contributing with almost 12% of the 
national GDP, with 63% of the multinationals established in the country and the sixth largest 
stock exchange in the world. São Paulo is also the sixth largest city on the planet and the 
fourth largest urban agglomeration, surpassing 18 million inhabitants in its metropolitan area. 
It is a cosmopolitan city, home to over seventy ethnicities and different cultures, which makes 
the city even more complex with great challenges to be overcome in all public policies (PMSP, 
2016b). 

The solid waste sector has selective collection and recycling rates that are still lower than 
many smaller and economically less profitable municipalities. There are 32 sub prefectures, 
each contributing with a population that would place them among the 85 largest 
municipalities in the country (PMSP, 2016b). The complexity of the urban network, with its 
expansion and the number of inhabitants present a challenge for the implementation of an 
integrated MSW management plan. Therefore, each sub prefecture has different 
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characteristics and needs that should be considered in the integrated solid waste management 
plan of the city. 

 

3.5.1 Legislation and Economic instruments 

São Paulo city presented its Target plan in March, 2013. This document contains the goals 
proposed by the city council during a given term. Through this document, NGOs and civil 
society are able to monitor progress and collect the results of each of the related goals and 
objectives. The 2013-2016 targets program contains 123 goals divided into three thematic 
axes: commitment to social and civil rights; sustainable economic development with reduction 
of inequalities and decentralized, participatory and transparent management. The proposals 
addressed to the MSW management in the city are contained in the objective 15 of axis 2, and 
they are framed as follows: 

"Objective 15 – To extend the selective collection of dry and organic waste with the inclusion of 

recyclable and reusable material collectors" 
• Target 89 – To expand municipal selective collection for the 21 districts that are not served 

yet; 

• Target 90 – To obtain land, design, tender, license, secure source of funding and build four 

new automated sorting plants; 

• Goal 91 – To implement 84 new ecopoints; 

• Goal 92 – To promote the composting of organic solid waste from the 900 municipal street 

markets and pruning services in the city "(PMSP, 2016c, p.13). 

Although the São Paulo municipality has indicated as a goal to expand the selective collection 
and recycling in the municipality, it was observed that in places where there is selective 
collection the trucks are not collecting regularly. As an aggravating circumstance, often 
buildings that separate and identify recyclable material, have nowhere to store such waste for 
more than a week. Therefore, when the selective collection fails, the recyclable material is 
destined for the landfill along with the common waste collection (POLZER, 2012). 

The São Paulo municipality published its integrated MSW management plan in August 2012, 
the maximum term determined by the federation for the delivery of municipal, state and 
consortium plans. The objectives of the plan’s publication were to include existing solid waste 
programs, thinking about their continuity, addressing other unresolved issues involving all 
stakeholders (civil society, government and private initiative) and complying with current 
legislation and standards. In 2014, São Paulo revised the plan including the public hearings 
results (PMSP, 2014). 

Both the PGIRS-SP (Integrated Solid Waste Management Plan) and the Targets Plan established 
guidelines for the solid waste management in the city. However, the Targes Plan contains all 
the goals to be achieved by the city hall in four years of government considering the needs and 
public policies to be worked. PGIRS-SP specifically addresses solid waste management with 
medium and long-term goals, and it is a more complete and detailed document on this subject. 
There are also other municipal regulations that complement and assist the PGIRS-SP, as 
indicated in Annex 1. 

According to article 225 of the Federal Constitution of 1988: "Everyone has the right to an 

ecologically balanced environment, a common use of the people and essential to a healthy 

quality of life, imposing on the Government and the community the duty to defend and 

preserve it for present and future generations "(BRASIL, 1988). 
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Indeed, the PGIRS-SP requires for the responsibility for solid waste management in the city to 
be shared between public agencies: City Hall, Municipal Authority of Urban Cleaning (Amlurb) 
and Municipal Secretaries (of the green and environment, economic development and labor, 
education, coordination of sub prefectures, health, social assistance and housing) and so-called 
private collaborators (companies and citizens) (PMSP, 2014). 

According to the PGIRS-SP, the responsibility was divided as follows: the city is responsible for 
promoting the dissemination of solid waste data to the population, as well as awareness 
campaigns to ensure citizen participation in reducing waste generation and in the correct 
allocation of them. It is also responsible for managing the goals and monitoring the evolution 
of environmental education programs with society, measuring the results through the 
indicators. AMLURB is responsible for administering the companies contracts that carry out the 
public cleaning services, ensuring the social inclusion of the pickers and measuring the results 
of the whole chain, in order to follow the evolution of the appropriate recycling and disposal 
indexes. Private companies are responsible for: contracting pickers' cooperatives for the 
collection and sorting of recyclable materials; to redesign their packaging and products in 
order to minimize the solid waste generation and to guarantee the reverse logistics and 
adequate destination of the refuses. Citizens are responsible for: knowing the legislation;sSolid 
waste separation; delivering the special waste and civil construction in the ecopoints or hiring 
the collection services when the material exceeds the allowed amount; reducing the solid 
waste generation at source, as well as reusing, recycling and recovering the waste and paying 
the fees according to the laws in force (PMSP, 2014). 

In the same way that public bodies have their responsibility and duties in relation to solid 
waste management, PGIRS-SP determines that private employees, companies and civil society, 
also play their role, taking responsibility for their part (PMSP, 2014). It is essential that the 
society takes part actively in ensuring that materials are segregated at source, which will 
guarantee that they have the proper destination. 

The PGIRS-SP established and clarified the role of each agent in the solid waste management, 
but in practice it is not possible to notice these actions, the selective collection is not universal, 
being restricted to some neighborhoods in a partial way, there are streets in which there are 
registered buildings and others do not. There are few environmental awareness campaigns, 
the general population does not know how to sort and clean recyclable waste. There are few 
reverse logistics initiatives, some of which are difficult to deliver on the part of the population, 
either because of the low number of delivery points or because they are in places where there 
is no access by public transport. 

Among the directives and objectives of the São Paulo PGIRS, the main guideline is to obey the 
hierarchy in waste management, according to the NPSW, which means, to avoid the 
generation of waste, followed by reduction, reusing and treatments such as recycling and 
composting (BRASIL, 2010). For this to occur, it is necessary that the city invest in the selective 
collections, for recyclable, organic and refuses. The last alternative to waste is the landfill. 

PGIRS-SP follows the same objectives of the NPSW, from the preservation of the environment 
and the protection of public health until the inclusion of the pickers in the integrated solid 
waste management. However, specific objectives have been set to be achieved within a set 
deadline. These objectives consider the need of waste diversion for recycling and composting, 
extending the useful life of landfills and the economic sustainability of the entire system 
(PMSP, 2014). 

All large generators, institutions, industries, office buildings and general trades, producing over 
200 liters of garbage per day and mixed residential and commercial condominiums producing 
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over 1,000 liters per day are not entitled to municipal collection and, therefore, they are 
required to hire private collection, according to Municipal Law No. 13.478 of 2002. In case the 
large generator does not register on the city's website and does not contract the private 
collection, it will be fined and may be suspended from the activity if the problem persists or 
until their operating license is canceled. There are eight thousand large generators and 60 
private companies in the AMLURB system that provide the collection, treatment and waste 
disposal service (PMSP, 2014). 

The only rate charged by municipalities for MSW management is included in the IPTU (urban 
land and property tax), which does not guarantee the financial resources needed to supply the 
sector, nor does it contribute to encouraging reusing, separation at source and recycling. In 
addition, the participation in the selective collection is voluntary, that is, it depends solely on 
the environmental engagement of each citizen. As there are no consequences or incentives for 
residents who do not properly segregate waste, adherence to selective collection is low. 

Brazilian tax burden is considered one of the highest. The average Brazilian pays 33.4% of 
taxes. This figure is among the 34 most developed countries in the world (NAKAGAWA, 2016). 
This situation leads to the conclusion that there are no problems in the revenue, but some 
public policies, such as solid waste management, do not receive the necessary investments to 
create the adequate infrastructure to serve the municipalities' PGIRS. 

The lack of economic incentives and adequate infrastructure hampers the entire recycling 
chain. The PEVs (voluntary delivery points) and ecopoints are not sufficient to meet the entire 
population, which in turn can not reach these sites on foot to discard the separated waste. 
Delivery points for products that participate in reverse logistics are still insufficient. As a 
consequence, toxic waste, recyclable and organic materials, and other types of waste are 
usually disposed along with regular waste. 

 

3.5.2 Diagnosis  
 
São Paulo generates significant solid waste quantities per day. An average of 18,000 tons of 
waste is produced by a population of 11,253,500 inhabitants, in an area of 1,523 km² (IBGE, 
2010). In a single day, in 2012, the city generated 20,100 tons of waste, of these 10,500 tons 
were household waste; 4,300 tonnes were CDW; 300 tons were from street markets; three 
thousand tons of sanitation; 620 tons of bulky waste; 140 tons of tree pruning; 1,140 tons of 
cleaning and sweeping public spaces and 100 tons of HSW. The MSW management costs of the 
municipality are over two billion per year. On average, each São Paulo citizen generates 1.1 kg 
of waste per day, but this number varies from 1.73 kg in the Pinheiros neighborhood to 0.63 in 
Tiradentes City neighborhood. From the public collection, the largest waste volume is the 
household that has 51% of organic material, 35% of recyclables and 14% of refuses (PMSP, 
2014). If organic wastes were separated for composting and recyclable for recycling only 14% 
of household waste would be landfilled. 

For the accomplishment of the home collection and of HSW are necessary 4,482 employees 
dedicated to the collection, 351 compactors trucks; 58 special vehicles for the collection of the 
HSW of 20,254 registered healthcare facilities and finally 54 trucks to transport the waste from 
the transfer stations to the landfills CTL and Caieiras. Two concessionaires carry out the 
collection, treatment and disposal of MSW in the municipality (PMSP, 2014), as indicated in 
figure 3.04. 
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Ecourbis is responsible for the collection of the Southeastern group (Aricanduva, Campo 
Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, 
Guaianases, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, M'Boi Mirim, Parelheiros, Santo 
Amaro, São Mateus, São Miguel, Vila Mariana and Vila Prudente), which represent 4.487 
thousand inhabitants and 2.081 thousand households. The company is also responsible for the 
operation of the CTL (Eastern Treatment Plant) public landfill and the maintenance of the 
disused sanitary landfills, São João and Santo Amaro and the operation of the Vergueiro and 
Santo Amaro transfer stations (PMSP, 2014). 

Loga is responsible for the collection of the Noroeste group (subprefeituras: Butantã, Casa 
Verde, Parish of Ó, Jaçanã / Tremembé, Lapa, Mooca, Penha, Perus, Pinheiros, Pirituba / 
Jaraguá, Santana / Tucuruvi, Vila Maria / Vila Guilherme and Sé) that represent 6,765,000 
inhabitants and 1,495 thousand households. The company carries out the maintenance of the 
disused Bandeirantes and Vila Albertina landfills and operates through the Ponte Pequena 
transfer station. The waste collected by Loga is destined to the Caieiras landfill, which is private 
and outside the São Paulo municipality (PMSP, 2014). 

In addition to the waste generated by the citizens of the São Paulo city, it is necessary to add 
the solid waste generated by people who live in other municipalities, but who commute daily 
to São Paulo for working, consumption, leisuring, tourism and other activities. The waste 
deposited in the public trash bins added to the sweepings are denominated indivisible, 
according to Law nº 13.478 of 2002 (PMSP, 2014). 

The indivisible waste added to the cleaning of roads and culverts, cleaning of public 
monuments, collection, treatment and disposal of waste from voluntary delivery points and 
ecopoints are managed by Inova Management of Urban Services company, responsible for the 
Northwest grouping and Soluções e Meio Ambiente company (Soma), responsible for the 
Southeast group. There are about 17 thousand km of roads composed of 51 thousand 
addresses, 21 underground tunnels and passages, 440 public monuments, 883 street markets, 
450 thousand manholes, 73 ecopoints, 1,800 PEVs (voluntary delivery points of recyclables), 
150,000 public trash bins and 1,631 hard-to-access housing areas. The waste dispersed 
throughout the city represents approximately 3,000 tons per day (PMSP, 2014). 
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Figure 3.04 - Flowchart of household collections in the city of São Paulo. Source: POLZER, 2015. 
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Regarding the selective collection, today there are 22 cooperatives associated to the city hall 
and two mechanized plants that are responsible for receiving and sorting recyclable materials. 
An average of 200 tons per day of recyclable materials were collected in 2013, corresponding 
to less than 2% of the total waste collected. In 2016, the recycling rate rose to 6.5%. The 
cooperatives receive the waste from the selective collection carried out door-to-door and also 
from the PEV's and containers scattered throughout the city (PMSP, 2016a). In addition to the 
cooperatives, there are also 48 registered entities, with 270 cooperators, to receive the surplus 
of the cooperatives and the cooperative for the Production, Recovery, Reuse, Recycling and 
Commercialization of Solid Electronic and Electrical Residues (Coopermiti) which operates only 
with electrical and electronic waste, receiving donations and collecting waste through 
scheduling. According to the PGIRS-SP, the success of the plan depends on the participation of 
all, especially in relation to the selective collection (PMSP, 2014). 

Considering that about 35% of the material present in the household waste of a typical São 
Paulo citizen is recyclable, this represents around 3,900 tons of recyclables produced in the 
city, a value above that estimated by the PMSP (2014). The production of recyclables varies 
according to income, that is, in middle to upper-class neighborhoods production will be higher 
than in lower-class neighborhoods. To ensure that all recyclables produced are destined for 
recycling, the cooperative network must have sufficient capacity to absorb this demand. 

With this objective, the capacity of the cooperatives could be increased considering the 
insertion of equipment that perform the mechanical separation of materials, increasing 
production and efficiency. Considering the establishment of a cooperative by subprefecture, as 
suggested in the PGIRS-SP (PMSP, 2014), each cooperative would need to have a capacity to 
collect and store on average between 75 and 150 tons per day of recyclable materials, 
depending on the number of inhabitants and characteristics of the local waste. 

In relation to the organic fraction, on average of 5,700 tons per day are generated (PMSP, 
2016b, IBGE, 2010). Diverting this material from landfills through anaerobic digestion and 
composting means avoiding the landfilling of more than half of the MSW generated in the 
municipality. This would not only double the life of landfills but also reduce GHG production, 
as well as other environmental, social and economic benefits. 

São Paulo city has a public landfill, CTL, which receives the solid waste from the Southeastern 
group collected by Ecourbis, two private landfills, the Caieiras landfill that receives solid waste 
from the Northwest group collected by Loga and the Pedreira landfill that receives the 
indivisible residues. The CDW are sent to three private landfills: Riúma in the neighborhood of 
Pirituba, Grajaú and Itaquareia in Itaquaquecetuba. In addition, the city also has five private 
treatment units responsible for the decontamination of hazardous waste: biological or 
infectious waste, whose are destined for the waste treatment unit (group A and E); group B, 
drug residues are sent to Silcon Ambiental or to the Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana 
company; dead animals are referred to the DELC Ambiental company; and hazardous waste 
from group B, class I, are sent to the Essencis incinerator in Taboão da Serra. In addition, there 
is an asphalt recycling unit and five private CDW transfer areas: Base Ambiental Recicladora, 
Maxxipappel Aparas e Sucatas, Porto de Areia Sete Praias, Maria Patrícia Adinolfi and Pepec 
Ambiental (PMSP, 2014). 
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3.5.3 Prognosis  
 
The objective of the city of São Paulo was to achieve a recycling rate of 10% by the end of 
2016. The expansion could have been achieved with the construction of the remaining 40 
ecopoints, 16 ecopraças (plazas with buckets to receive demolition and construction material) 
And four composting plants, but it was not possible to complete these goals before the 
deadline (PMSP, 2016a). 

Table 3.06 summarizes the goals situation established by the São Paulo city in the Targets plan 
(PMSP, 2016), approved for the management from 2013 to 2016, in relation to solid waste 
management. 

Table 3.06 - Status of SP city hall goals for MSW management 
Goal Description % Observations 

89 
Expanding municipal selective collection for 
the 21 districts that are not served yet 

100% 
It is verified that in practice not all sites 
have selective door-to-door collection 
or a voluntary delivery point near home 

90 
Obtaining land, designing, bidding, licensing, 
securing funding source and building four 
new automated sorting plants 

66,90% 
Two plants are in operation and the 
other two are in the design phase 

91 Implementing 84 new ecopoints 46,70% 36 new ecopoints were inaugurated 

92 
Promoting the composting of organic solid 
waste from the 900 Municipal street 
markets and the city's pruning services 

22,30% 

There is only one composting plant 
treating the organic waste from 26 
street markets; four sites were defined 
for the implantation of new composting 
plants and another nine are under 
study 

Table 3.06 - Status of the MSW goals related to the SP Target plan. Source: PMSP, 2016. 

 
Although the city has indicated that goal 89, to increase the selective collection service, which 
was 100% attended, there are many places that do not have selective collection door to door 
or a recyclables delivery point near their homes. Goal 90 was partially met, the objective was 
to build four mechanized sorting centers for recyclable material and only two were built, the 
other two are in the design phase. Goal 91, also not completed, from the total of 84 new 
ecopoints to be built, only 36 were delivered. The most delayed and challenging goal is the 92, 
of collecting and treating waste from the 900 street markets and green areas pruning. The first 
composting plant, located in Lapa, began in September of 2015. It is also a pilot project that 
receives on average 35 tonnes per week from 26 street markets. For now, only this unit is 
operating, but the city has already defined four more locations and nine others are being 
analyzed (PMSP, 2016). 
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CHALLENGES AND POSSIBILITIES FOR INTEGRATED MSW MANAGEMENT IN 
BRAZILIAN CITIES 
 

This chapter analyzes the main challenges and perspectives in solid waste management in 
Brazilian cities and case studies developed in Europe, especially in Sweden. Firstly, it seeks to 
understand how European countries have achieved good results in the recycling, composting 
and energy recovery indices. Secondly, the main barriers for the PGIRS implementation in 
Brazilian cities are presented. The last section discusses the importance of overlapping public 
policies to solve common problems using the Swedish concept of sustainable cities, 
SymbioCity. 

 

4.1 LESSONS LEARNED ON MSW MANAGEMENT IN EUROPE 

This section presents the main guidelines adopted in Europe, which can serve as reference for 
Brazilian managers in the development and PGIRS implementation. MSW management in 
Europe is based on the principle of using three main tools: legislation, economic instruments 
and infrastructure. Through legislation, public authorities determine the rules and targets to 
meet the WFD requirements, following the hierarchy in waste management, that is, 
prevention, reusing, recycling, energy recovering and finally disposing of waste in landfills (EC, 
2008). On the other hand, the economic instruments help to stimulate the generators to avoid 
the waste production and to destine for reusing and recycling the generated waste. Finally, to 
ensure that citizens correctly segregate waste and deliver it to appropriate places, 
municipalities have set up temporary storage sites such as voluntary delivery points and 
recycling stations so that citizens can conveniently dispose of their waste and collection 
companies can collect them periodically. In addition, the European countries also invested in 
the equipment used to treat the waste collected, such as digesters, accelerated composting 
plants and recycling industries, closing the cycle. 

 

4.1.1 Legislation and Economic instruments 

Prohibitions on the shipment of organic or recyclable material to landfill sites, according to the 
Landfill Directive (EC, 1999), boosted waste recovery rates, causing only inert materials to be 
deposited at these sites. Some countries, such as Germany, have developed mechanisms, even 
in the 1990s, before the law, to make it more difficult to send waste to landfills (FISCHER, 
2013). In addition, high landfill fees make more economical to divert the material for recycling, 
composting and incineration than for landfills. 

The landfill has become the last waste disposal option in Europe and this is due to a number of 
factors such as: regulations banning the shipment of organic and recyclable materials since 
1999 (EC, 1999); lack of space for the construction of new landfills; increasing the awareness 
and participation of society and the private sector in the correct separation of waste at source; 
reverse logistics through EPR; application of fines and fees for generators and others. 

The landfill is also the environmentally less correct option according to several LCA studies 
(CLEARY, 2009) and its long life cycle also makes it the most costly option (ERIKSSON et al., 
2005). 

The energetic valorization of the residues through the WtEs starts to assume the role of the 
sanitary landfills receiving the refuse and mixed waste generated. Although the priority is to 

4 
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divert the waste to the recycling, what is considered refuse is sent to the incinerators, 
generating heating and energy. In general, these facilities are well accepted by European 
society, which considers them as clean technologies (WONG, 2014). 

The Packagind Directive (EC, 1994) sets the recycling targets for each type of material and  
establishes the EPR. In response to the law creation, Pro Europe was set up, which currently 
has 33 EPR systems. The first EPR system implemented was in Germany in 1995 (Duales 
System Deutschland). Pro Europe is responsible for the Green Dot seal, a reverse logistics 
system for recyclable materials and non-recyclable packaging. Through the seal, the products 
have a recycling rate included into the product final price and some of them can be returned in 
the deposit refund system, where the citizen can deliver their post-use packaging and receive a 
return value (PRO EUROPE, 2016). 

Table 4.01 - Comparison of economic instruments 

Effects 

Proposed instruments 

Unit 
rate 

Green 
IPTU 

Ecological 
ICMS 

Deposit-
return 

Tariff 
applied per 
package 

IPI 
Reduction 

Tax 
incentive 

to compost 

Waste 
exchange 

Incentive to reduction 
at source and sorting 
by population 

+++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ ++ 

Cost of policy 
implementation in 
individuals 
(population, industry, 
landowners, etc.) 

+++ + + +++ +++ + +++ + 

Convenience of 
implementation in 
the private sector 

+ ++ ++ + ++ ++ + ++ 

Environmental 
advantages 

++ +++ ++ +++ ++ +++ +++ +++ 

Legend: + low; ++ médium; +++ high 
Table 4.01 – Comparative analysis and selection criteria for the different economic instruments. 
Source: IPEA, 2012a, p.37. 

According to the economic instruments analysis and information systems for solid waste 
management of the Institute of Applied Economic Research (IPEA, 2012a), some of the 
instruments indicated in table 4.01 could boost the policies for waste reduction and sorting at 
source. In general, the instruments can generate low, medium and high impacts in reducing 
the waste generation and the correct destination of these for reusing and recycling. Managers 
may opt for a combination of different economic instruments such as: 

• Unit rate: amount charged on the volume of waste generated. This rate is intended to 
finance the waste management in the municipality, from the collection, pre-treatments 
(reusing, recycling, composting, anaerobic digestion), energy recovery until final disposal. 
Some European cities have the rate known as Pay-as-you-throw, which is based on the 
weight of refuses, which is intended for incinerators or landfills (EEA, 2013). The aim is to 
encourage citizens to reduce refuses production and better segregate waste for recycling 
and composting; 

• Green IPTU: aims to reduce waste at source and to increase recycling rates by the 
population. Regulation for this instrument already exists in article 80 of Decree no. 7,404 / 
2010. In Europe, many cities are applying reductions in municipal fees to encourage 
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citizens to adopt less impactful building techniques, green roofs, reuse water facilities, 
renewable energy generation systems and areas for sorting and storing waste for selective 
waste collection. An example is the city of Stockholm (HAMMARBY SJÖSTAD, 2016); 

• Ecological ICMS (tax over merchandise and services circulation): this is an incentive tool for 
environmental conservation and can contribute, along with other economic instruments, 
to the improvement in the conservation of the state's biodiversity (LOUREIRO, 2002). In 
addition, states can link this fiscal incentive based on state goals; 

• Deposit-return: widespread in Europe, this system aims to encourage the citizen to bring 
their packaging to specific points and receive a value for them (PRO EUROPE, 2016; DANSK 
RETURSYSTEM, 2016). Article 80 of Decree No. 7,404 / 2010 regulates this system as 
"payment for environmental services"; 

• Tariff applied per package: the packages and materials have an embedded value that 
guarantees the financing of reverse logistics systems. In Europe, each material has an 
association that is responsible for collecting and treating post-consumer packaging and 
materials. Each producer pays a fee for the volume of packaging it has placed on the 
market. It is an independent entity seen as an intermediary between the productive sector 
and the MSW management sector (PRO EUROPE, 2016). In Brazil, this institution could 
allocate the collected waste to the cooperatives, which in turn would receive part of the 
recycling rate of each product; 

• IPI (industrialized product tax) reduction: reducing the tax on products using recycled 
material could create a more competitive market for them; 

• Tax incentive to compost: to promote the treatment of organic waste through composting 
and digestion through tax incentives for fertilizer and biogas producers and also for 
properties using organic fertilizer. In Switzerland, for example, there is a strong 
government incentive for composting, which can be carried out locally or on a large scale 
in composting and anaerobic digestion plants (FUCHS et al., 2008), and 

• Waste exchange: creating a waste exchange for industries will ensure that the by-products 
of one production line are used in another sector, closing the economic cycle. 

European countries seek to use economic instruments not only as ways of financing waste 
management, but also to constrain the behavior of municipalities and the private sector in 
order to achieve the established targets (IPEA, 2012a). 

In addition to the fees, there are also fines that are applied to those who do not separate the 
waste at source. In Belgium the fine reaches EUR 625, one of the highest in Europe (GENTIL, 
2013). 

Therefore, European countries that make use of regulations promoting the reduction in the 
waste production at source, reusing and the pre-treatments of the waste generated in 
conjunction with the economic instruments have high rates of recycling and energy recovery. 

The current challenge of the European countries studied is to reduce the waste production at 
source and eliminate the toxicity present in the materials, according to WFD Article 29 (EC, 
2008). Moving from a recycling society to a "zero waste" one (ZERO WASTE EUROPE, 2016). 
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4.1.2 Treatment and disposal of MSW - Available technologies 

Currently, there are available systems that help to reduce the volume of refuse and mixed 
waste by diverting it from landfills, as well as specific equipment to treat biodegradable and 
recyclable waste. The objective is to indicate some of the solutions implemented in European 
cities and to lead the discussion to Brazilian cities, bringing together various alternatives and 
considering the social, economic and environmental aspects of each locality. 

For each type of material there are specific treatments and the set of treatments will be part 
of the MSW management system. In order to materials to receive appropriate treatment, they 
must be collected separately. The integrated MSW management will provide, among other 
things, the necessary collections by type of material, pre-treatments and final disposal. 

It is recommended for municipal managers to prioritize systems that promote waste reduction 
at source, reusing and recycling. Pre-treatments such as recycling, composting, anaerobic 
digestion and energy recovery are some of the alternatives proposed so that the waste is not 
destined to landfills. 

As waste collection is considered to be the most costly part of European solid waste 
management, many countries have opted to optimize collection by placing containers or 
recycling stations at specific points where residents can deliver their waste. Some materials 
can only be collected once a month. For this, it was necessary to create a storage 
infrastructure and optimize the trajectory of the collecting trucks (AVFALL SVERIGE, 2016; 
LARSEN; SKOVGAARD, 2012). 

The citizen is responsible for separating recyclable waste into several categories. This allows 
many of the materials to be delivered directly to the industry, eliminating a second sorting. In 
many cities, if the citizen does not segregate its waste properly they can be fined or have the 
collection services suspended (BORAS ENERGI OCH MILJÖ, 2014). 

In addition, the packaging of waste in appropriate containers or recycling stations, instead of 
garbage bags on the sidewalk, prevents the attraction of vectors and protects the 
environment. For special and toxic waste, European citizens need to be informed of the 
disposal site closest to their home. 

 

4.1.2.1  Mixed waste and refuse 

Mixed wastes are those that were not separated at source and have diverse origins such as: 
public trash bins distributed in the cities; mixed waste produced in institutions and trades; 
waste from sweeping streets and sidewalks; household waste mixed and others. The challenge 
is to reduce this fraction by separating the organic and recyclable waste from the refuses. In 
this way, only the refuse would be sent to incinerators (WtE) and landfills. 

For mixed waste and refuse there are two main treatments which are incineration (WtE) or 
shipping this material to landfills (figure 4.01). Waste-to-energy incinerators reduce the waste 
volume and produce electricity or heating (SYSAV, 2013a). However, organic material, present 
in the mixed waste, can contribute to global warming by producing GHG, if it is destined to 
landfills (FUNK et al., 2013). In Europe, mixed waste is being diverted to incineration, precisely 
to reduce the environmental impact caused by GHG (EC, 2013). 
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Figure 4.01 – Flow of mixed waste and refuses. Source: POLZER, 2015. 

The mixed waste can also be sent to the MBT facilities, whose equipment can still separate 
metals, organic waste, refuses and some of the plastics present in the mixed waste. At the end 
of the separation, recyclables are sent for recycling, refuse for incineration or landfill and 
biodegradable waste for biological treatment (composting or anaerobic digestion) (ETC/SCP, 
2014). 

In modern European landfills there is no longer landfilling of organic, recyclable and 
combustible material (EC, 1999). As already mentioned, landfills have become intermediate 
deposits for treated, inert, hazardous waste or for those that there is still no viable option for 
their reusing or recycling. 

In relation to closed landfills, some countries are developing a new technology called landfill 
mining, which aims to excavate the old landfills by recovering the buried materials. Part of the 
material can be recycled and the other part can be incinerated generating energy (LEYSEN; 
PREILLON, 2014). 

 

4.1.2.2 Food waste 

Biodegradable waste has several origins such as: food waste from home and industrial 
kitchens, school canteens, restaurants, street markets, fruits, vegetables and poultry 
producers, supermarkets and others, as well as tree prunings and gardens, lumber industry 
waste and other sources. If this material is properly separated at source, it can be referred to 
biological treatments such as composting and anaerobic digestion (figure 4.02). 

 
Figure 4.02 – Biodegradable waste stream. Source: POLZER, 2015. 

There are several ways to make composting, which can be a traditional or accelerated form. In 
the traditional way the degradation of the compost is natural, that is, there are no equipment 
or processes that accelerate the process. In this case the compost can take between two 
months and a year to be ready, depending on the quantity and the aeration conditions of the 
material. Natural composting is indicated for small size, produced in sites, villages, residences, 
etc. (NETO, 1987). For large quantities, the recommended is to use the accelerated process, 
which allows to deploy the facilities near the urban centers, occupying less area. 

In Sweden, an average of 550 thousand tons of organic material is destined for the composting 
plants and 700 thousand tons for the anaerobic digestion plants. This represents 15% of the 
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total collected and treated MSW (AVFALL SVERIGE, 2016). The goal is to allocate 50% of the 
organic waste produced to these sites (NATURVÅSDSVERKET, 2012). 

Municipalities can also stimulate home-grown composting, which consists basically of two 
methods: in the garden composting and in the wormfarm. The garden composting is best 
suited for single-family homes, which have green areas and can use garden pruning as part of 
the process. The wormfarm is suitable for apartments, because it occupies little space and can 
be installed in a humid place and without lighting. 

The implementation of the various composting techniques will ensure that the material is not 
sent to landfills by emitting GHG. The municipal managers can evaluate the techniques that 
best adapt the characteristics of the place, combining among themselves different methods of 
organic material treatment. 

 

4.1.2.3 Recyclable waste 

For recyclable waste such as paper, cardboard, metal, glass and plastics, the most appropriate 
treatment is recycling. LCA studies comparing recycling in relation to incineration and 
landfilling, have indicated that recycling has a lower environmental impact because it avoids 
the extraction of natural resources among other benefits (MERRILD et al., 2012). 

Recycling has some limitations depending on the type of material being recycled. In some 
cases, the recycled material is inferior in quality to the virgin material. Therefore, several 
studies are under way in order to improve the quality of the recycled material, allowing its 
return to the economic cycle. 

The concept cradle-to-cradle is one of those studies in development, whose objective is to 
promote the so-called upcycling, a recycling system that makes the recycled product equal to 
or greater than the original product (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002). 

Each material has advantages and disadvantages in the recycling process, so improving 
recycling techniques is a priority not only for the environment but also for society and for 
producers. The benefits of seeking new techniques in the treatment of recyclable materials are 
basically related to the economic, environmental and social aspects that involving the solid 
waste management system. The most recent techniques have as objectives: saving natural 
resources (raw material, water and energy); promoting a new economic cycle for recycled 
material, generating employment and income; developing new materials that are more 
resistant, durable and that can be easily recycled and reused and other aspects. 

There are also the indirect benefits provided by the recycled material insertion in the market, 
such as the transport reduction, from the area of extraction of raw material to the industries, 
optimization in the materials use during the manufacturing process, promotion of reverse 
logistics programs and the expansion of sorting centers for recyclable materials and points of 
voluntary delivery, generating new jobs and income. 

Some materials, such as paper and paperboard, have technical limitations and can be recycled 
between five and seven times (KINSELLA, 2012), as they lose their characteristics and 
properties throughout their life cycle. In the final stage, the material can still be used as fuel in 
the incineration process (WtE) generating energy. 

Glass and metal can be recycled endlessly, as they do not lose their initial characteristics. 
Regarding metals, because they are materials of high economic value, they have the highest 
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recycling rates. In addition, ore extraction activities and energy and water consumption during 
manufacturing are other factors that drive recycling, representing significant savings and 
reduced environmental impact. The metals which are present in the mixed waste can still be 
recovered in the MBT facilities. Whereas, in the incineration, parts of the metals are separated 
before the burning by electromagnetism and after the burning, in the extraction of the metal 
present in the slag. 

The countries leading the recycling indices in order are: Germany, Austria, the Netherlands, 
Belgium, Switzerland, Sweden, Denmark and Norway. Germany allocates 64% of waste for 
recycling and biological treatment (EUROSTAT, 2016). 

Germany has as success factors: the prohibition of untreated or unseparated waste for the 
landfill; The collections separated by type of material and the strong presence of EPR systems 
since 1991. Mixed waste is sent to the MBT and only the refuse from this process is actually 
destined to the WtEs, less than 1% of the waste is destined to landfills (FISCHER, 2013). 

Austria, as well as Germany, also has high recycling rates, 33% of the organic waste are 
diverted to composting and anaerobic digestion. The country has separate collection for 
organic material since 1992, which leveraged the recycling index (ETC/SCP, 2009). In addition, 
Austria has been investing in the expansion of recycling and anaerobic digestion systems, and 
if it continues at the same pace it could reach a recycling rate of 70% by 2020 (HERCZEG, 
2013). 

 

4.1.1.4 Comparisons between treatments in the MSW management 

Table 4.02 compares the various treatments and operating phases used in MSW management 
in relation to the main impacts on the environment. The most damaging is the landfill, as also 
demonstrated in the comparison of the life cycle assessment scenarios (chapter 01). 
Therefore, it is recommended for the materials first receive the pre-treatments such as reusing 
and recycling before being sent to the final destination. 

Table 4.02 - Environmental impacts of each activity in MSW management 

Activity Noise Odour Dust 
Flora/ 
fauna 

Soils Water Air Climate 

Materials recycling facility X X X X X   XX XX - 

Composting XX XXX XX V X V XX XXX X 

MBT XX XXX XX - - XX XX X 

Anaerobi digestion XX XX X X V X V XX XX X 

Gasification / pyrolysis XX XX XX - - - XX X 

Incineration with pre-sorting XX XX XXX XX XX XX XXX X 

Incineration XX XX XXX XXX XXX XXX XXX X 

Sanitary landfill XXX XXX XX XXX V XXX XXX XXX XXXX 

Waste transfer station XX XXX X - XX XX X V 

            Category Meaning 
V Direct or indirect benefit 
- No effect 
X Unlikely to be significant 

XX Potentially significant impact in some cases, but can be controlled 
 

XXX 
Impact can normally be controlled, but an issue at sites if design, engineering or operation 
falls below best practice 

XXXX An issue at all sites 
Table 4.02 – Summary of the most relevant environmental impacts. Source: DEFRA, 2004, p. 38. 
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All kind of waste treatment impact the environment in some way. Therefore, it is necessary to 
consider in waste management systems, the impact to be as little as possible and  
economically viable. It is recommended to establish the techniques that follow the hierarchy in 
the waste management, first trying to avoid the waste production at the origin and then to 
implant systems that aim to reuse and recycle. 

Optimizing transport between the phases of collection, treatment and final destination is also 
an aspect that needs to be considered in integrated management, as it represents a significant 
reduction in pollutant emissions, as well as in the odor and noise production. Therefore, 
reducing collection frequency by increasing the storage capacity at the generation site is one 
of the most important points to be considered in the development of the solid waste 
management plan. 

 
 
4.2 INTEGRATED MANAGEMENT OF MSW FOR BRAZILIAN CITIES 

Although the country faces a period of recession from 2014, it is important to reinforce that 
between the years 2000 and 2013, Brazil went through an economically favorable period, with 
a strong GDP growth and a low unemployment rate (IBGE, 2016b). Despite basic services such 
as education, sanitation, health and housing continue to be deficient for the low-income 
population, the economic evolution of the country has led to an increase in the general quality 
of life of citizens. 

Part of the country's economic growth is attributed to increased consumption promoted by 
the government through expanded income transfer policies, public investments, and interest 
reductions, increasing access to credit. For a population devoid of basic necessities, the 
consumption expansion generates an immediate reflection of an increase in the solid waste 
production. 

It is also observed that the increase in consumption is accompanied by an increase in the 
regular waste collection and in the low rates of selective collection and treatment (IBGE, 
2016). Disposal in landfills, which would only receive refuses, creates an even greater problem, 
the lack of suitable sites for new landfills, especially near metropolitan areas (SÃO PAULO 
(State), 2014). 

The growth of income changes not only the waste volume produced, but also its composition. 
In general, more needy layers of society generate more organic waste while high-income 
populations tend to consume more processed products, producing more packages. In addition, 
the wastage becomes greater, resulting from the higher products abundance. Nowadays, this 
profile of consumption and disposal, once exclusive to wealthier families, is also noticed in less 
favored classes of society. 

Based on the diagnoses and case studies researched in Brazil and in Europe, the main obstacles 
for the implementation of an integrated MSW management in Brazilian cities are discussed. As 
well as, the positive aspects of an integrated management with other public policies, aiming at 
instruments that promote the reduction in waste generation and the pre-treatments such as 
recycling, composting, anaerobic digestion and the energy generation. 
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4.2.1 Main challenges to the implementation of a PGIRS 

The flowchart of figure 4.03 indicates the main phases roadmap of an integrated solid waste 
management plan implementation for municipalities, incorporating also the specific projects 
of large generators. The suggestion for the development of the plan is to start with a site 
diagnosis, understanding the needs and waste characteristics, and then proceed to the first 
installations implementation and separate collection of organic, recyclable and refuse. After 
the infrastructure implementation and the three collections, recyclable, organic and refuses, it 
is possible to start environmental awareness campaigns at various levels. The following phases 
include the energy generation (WtE) through refuses and the encouragement of the recycling 
industries along with reverse logistics schemes to promote recycling and generate a circular 
economy through the reinsertion of the materials in the market. 

 
Figure 4.03 - Flow diagram of the implementation stages of MSW management plan for a municipality 
Source: POLZER, 2015. 

The implementation phases of an integrated management plan will need to take into account 
the local conditions where the plan will be executed. Therefore, the first action involves the 
diagnosis developmen that will mainly comprise socioeconomic information of the population, 
geographic data, technology availability, current legislation and analysis of the current solid 
waste gravimetric composition in that location. Based on these data, an integrated solid waste 
management plan will be prepared and will articulate with other public policies, involving 
government, private initiative and civil society. The plan will indicate the goals and objectives 
to be achieved in the short, medium and long term. 

During the development of the plan, the population may participate through public hearings 
where they will have the opportunity to discuss and comment on the projects that will be 
implemented. Popular participation is one of the key aspects in the development and 
implementation of an integrated MSW management plan. 

Although the PGIRS is an indispensable instrument to ensure the environmentally sound MSW 
management, only 41% of Brazilian municipalities elaborated their plans (SINIR, 2016a). In 
addition, existing public consortia have been created with only the final disposal in mind, and 
little has been done for the pre-treatments, such as recycling and composting (IBGE, 2016). 
Considering that a typical Brazilian produces 50% of organic waste and 35% of recyclables 
(CEMPRE, 2016), there is no reason to build more landfills, which should receive only the 
refuse, that is, the remaining around 15% (BRASIL, 2010). 

The selective collection has advanced slowly in the municipalities and still much of the 
recyclable and compostable material is disposed of in landfills and dumps generating serious 
environmental impacts. The delay in the promulgation of NPSW and the lack of political will 
generated an environmental liability of dumps and controlled landfills, causing the need to 
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open new sanitary landfills due to the exhaustion of the existing landfills (JACOBI and BESEN, 
2011). 
 
The National Policy on Basic Sanitation establishes that: 

"The public services of basic sanitation will have the economic-financial sustainability 

assured, whenever possible, by remuneration for the collection of services. For urban 

cleaning and urban solid waste management: rates or tariffs and other public prices, in 

accordance with the service provision regime or its activities "(BRASIL, 2007, article 29). 

According to CEMPRE (2016), the selective collection costs four times more than the mixed 
waste collection. This is because although the weight is smaller the recyclables volume is much 
larger and the material can not be compacted so as not to compromise the sorting. It takes a 
lot of trips to collect all the material, making transport more expensive. 

Another aggravating factor is that less than 50% of municipalities do not charge for waste 
management and those who charge receive insufficient value to finance sector expenditures 
(JACOBI; BESEN, 2011; SNSA, 2016). The municipalities that do not charge, in general, are 
those of medium and small size. Of the municipalities that charge, 88.3% discriminate the 
collection in the IPTU (urban land and property tax), 7.7% in the water bill and 2.6% in a 
specific billet. These municipalities collect an average of 38% of what is necessary to reach the 
level of financial self-sufficiency in the sector. This index is lower in the Northeast, only 19% 
and higher in the South with 43%. Thus, revenue collected does not provide even half of the 
cost for the collection and treatment of MSW (SNSA, 2016). 

In addition, the Urban Cleaning Fee indicated in the IPTU does not consider the total waste 
volume produced by households and the amount paid is still distributed across several sectors. 
This rate not only fails to encourage the generator to reduce waste production at source but 
also to implement the polluter pays principle as provided by the NPSW (IPEA, 2012a; BRASIL, 
2010). 

According to the MSW Management Diagnosis of 2014 (SNSA, 2016), of the 3,713 waste 
processing units, 1,297 are dumps, 701 are controlled landfills, 707 are sanitary landfills, that 
is, 73% of the facilities are waste disposal units. The sharing of these facilities via consortium, 
occur mostly in the South and Southeast of the country. There are only 472 recyclable sorting 
plants and 72 composting units. 

Regarding the MSW collection index, it is estimated that 91.5% of the population is served by 
regular waste collection. The vast majority of the population without waste collection services, 
17 million inhabitants, reside in small municipalities or rural areas (SNSA, 2016). 

Therefore, the challenge is to enable solid waste management through measures that promote 
the reduction, reusing and delivery of waste generated for pre-treatments such as recycling, 
composting and anaerobic digestion. 

 

4.3 TRANSFORMING BRAZILIAN CITIES INTO SYMBIOCITIES 

The development of an integrated solid waste management plan for a city or a consortium 
region when articulated with other public policies aims to resolve the urban problems in an 
integrated way, for example, the waste from one industry can be raw material for another, or 
can serve as fuel for public transportation and so on. In this way, the relationship of each 
SymbioCity concept axis with the solid waste management is analyzed and how the solutions 
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can be developed in an integrated way, taking care of the diverse sectors and needs of the 
urban centers (figure 4.04). 

First, the analysis based on the SymbioCity concept considers all urban scales, identifying 
regional and local problems and understanding their extensions. Second, a current situation 
diagnosis is drawn up identifying the problems and possible causes. Third, with all the 
problems identified, it is possible to select the priority issues and set the objectives in the short 
and long term. Fourth, due to the problems complexity, there are several proposed solutions. 
Proposals need to consider the interaction between all areas and solutions that target 
prevention and minimization of environmental impact. Fifth, based on the analysis developed, 
it is possible to identify the possible impacts and choose the alternatives that present lower 
cost and environmental and social impact. Sixth, defining the alternatives, it is necessary to 
develop strategies for implementation and follow-up considering the short and long-term 
alternatives (RANHAGEN et al., 2010). 

 

Figure 4.04 – Simplified flowchart of relations between public systems. Source: POLZER, 2015. 

Each city has different needs depending on its historical and political trajectory. The diagnostic 
phase will examine various sectors such as urbanization level, water and sewage systems, 
MSW management, mobility and access, amount of green areas, and other aspects. The same 
problem can arise in more than one sector so the importance of finding solutions that meet all 
the areas involved. 

The SymbioCity concept provides the necessary tools for the diagnosis development, the 
problems identification and possible solutions and implementation of the strategies. The 
model is based on the synergy between systems where all sectors can work together for better 
results. 

There are also institutional factors that need to be considered in the model, such as: urban 
management and the capacity to manage financial, technical, organizational and human 
resources to promote the urban environment; national and regional public policies and 
legislation, which constitute the legal basis needed to ensure change; spatial planning and land 
use, involving the coordination of all types of land use including rural; popular participation, 
through communication between institutions and society, so that it is possible to follow all 
phases, from planning to the tasks delivery; the realistic financial plan development and the 
private sector participation through incentives for companies that are involved with issues that 
aim to transform the urban environment and promote the sustainable use of environmental 
resources (RANHAGEN et al., 2010). 
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The National Policy of Solid Waste (2010) is considered the regulatory base in the waste sector 
and in conjunction with the specific legislation of other sectors will contribute as a starting 
point for the development of guidelines and strategies necessary to transform Brazilian cities 
into SymbioCities. 

First, to comply with solid waste legislation, municipalities need to close their dumps and 
implement the actions indicated in their regional integrated management plans. The hierarchy 
indicated in the law determines that solutions in waste management need to consider 
prevention as a top priority, followed by reusing, recycling and energy recovery (BRASIL, 2010). 
Disposing of waste in landfills is the last option, so the municipalities must work to ensure that 
the waste receives the appropriate pre-treatments. 

Municipalities that still send waste to dumps are one step behind from those that use landfills 
as their final destination. Therefore, the challenge is even greater, in addition to closing the 
dumps, cities need to separate, collect and treat waste first, through techniques such as 
recycling, composting, anaerobic digestion and energy recovery (WtE). 

The construction of all the infrastructure necessary for the system is costly, especially for small 
municipalities, so the federal government encourages the formation of consortia to reduce 
costs and make management of the whole chain sustainable. Therefore, the consortium 
regions when meeting to discuss the projects could implement joint solutions involving various 
sectors. 

In order to transform Brazilian municipalities into SymbioCities it is necessary to develop a 
joint work between private initiative, government, universities and society. Private initiative in 
partnership with the government could make cities more sustainable. Moreover, the projects 
developed at the universities could be put into practice by the private sector and the 
government. And the society could participate from the beginning of the projects 
implementation, through committees that would accompany and spread the work from start 
to finish. 

Each agent plays a decisive role in the process of moving towards sustainable development. 
The interaction between university, government and the private sector is essential. The 
projects developed in the academy could be discussed in the private sector and, when 
possible, put into practice. In this way, researchers and students will also be contributing to 
the sustainable development of cities and the country itself. 

The private sector, stimulated by public policies, incentives and fees, has as its objective to 
promote the sustainable development of cities, implementing projects that are economically 
viable, complying with legislation and bringing social and environmental benefits to the place 
where it is being implemented. 

Researchers can work by developing projects funded by companies, research funding agencies 
and the government, seeking joint solutions to current problems. All sectors working together 
can make a more fruitful contribution to solving urban problems by achieving sustainable 
development and the SymbioCity principles. 

 

4.4.1 Municipal solid waste and architecture 

It is increasingly proven that the success of the project depends on the interrelation of several 
areas. Thinking about problems in an integrated way is the necessary condition for the project 
to fulfill its function and use in an appropriate way. Not only the architectural and aesthetic 
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function need to be achieved in the project, but also other aspects such as: energy efficiency; 
the use of materials with lower environmental impact; efficiency in water use; prevention in 
the generation of waste and others. 

Waste management in the building is just another field to be worked in conjunction with the 
other facilities and disciplines involved in the project. The advantage of working the problems 
in a multidisciplinary way, involving the person in charge of each area, is to obtain a project 
with fewer constructive failures, whose systems work in a way that does not harm the other, 
but instead a system can collaborate with the other. 

The architectural design of a building should consider, among other aspects, the spaces 
necessary for the waste storage in a suitable way, that allows the material accumulation for a 
certain period and also in a way that facilitates the collection. Each project has its specific 
needs, generating different types of waste according to its use and function. Household waste 
is the one with the greatest variety of materials and therefore the ones that present the 
greatest challenges. 

In relation to commercial, institutional and industrial buildings, the generated waste is usually 
more homogeneous, which facilitates its segregation and storage. Due to the characteristics of 
these residues it is possible to develop local pretreatments, that is, the waste can be recycled, 
reused or sent to incineration generating energy for the company itself. In addition, waste 
from one process can serve as feedstock for another activity in the same company or in other 
sectors. This integration ensures once again the minimization of natural resources and 
financial gain for all involved. 

For large generators it is suggested the development of a specific waste management plan for 
a particular activity, in order to identify alternatives to avoid the waste generation where 
possible and to reuse and recycle the waste generated. These and other analyzes will 
economically benefit the large generators, and they will be saving raw material, water and 
energy. 

Another important aspect to be considered in the development of architectural projects is the 
consistent use of materials, avoiding waste and reusing demolition material from the site 
wherever possible. The rationalized project allows better use of the material and minimizes 
the waste production at construction sites. 

In addition, the project adapted to local climatic and geographical conditions ensures that the 
necessary environmental comfort conditions are achieved by reducing energy consumption. 
More energy efficient buildings are a priority in urban centers because they represent a 
significant saving in the consumption of natural resources. 

The design of a building involves several specialties and disciplines that need to interact and 
exchange information in order to minimize conflicts. In addition, the project must also consider 
the current legislation, the site characteristics, the environment and the relationship with the 
urban landscape. Considering all the SymbioCity concept tools and the relationship between 
the building and the city, the project could contribute to sustainable urban development. It is 
up to the designers and managers of the projects to promote interaction between the sectors 
in order to guarantee the project success. 

Regarding waste management in buildings, it is necessary to predict the interaction between 
projects, mainly energy, gas, water and sewage and landscaping. In this way, it will be possible 
to identify the possibility of generating by-products from the waste and using them at the site. 
By-products can be raw material, organic compost, biofertilizer, biogas and energy. Treating 
waste locally offers the advantage of eliminating transport costs to the treatment site and also 
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generating profit and new jobs. This is an opportunity that needs to be studied individually, 
analyzing the conditions of each company or activity. 

If the waste stream within the building is considered from the beginning of the project then 
the designed spaces will meet the site needs. Consequently, proper separation and storage will 
facilitate collection and the entire set of actions will collaborate to achieve recycling and 
reusing goals. 

 

4.4.2 Municipal solid waste and urban planning 

Currently, more than half of the world's population lives in urban areas (ONU, 2012), which 
represents a challenge in relation to the production of MSW in these areas. Considering that 
waste production has increased over the years and that more and more people have moved 
from rural areas to urban areas it is also necessary to recognize the MSW management needs 
in city planning. 

The city is in constant transformation, so actions in the medium and long term need to be part 
of the planning strategy from the beginning. The SymbioCity concept brings the tools 
necessary for cities to be planned dynamically, considering the synergy between all systems. It 
is about combining sustainable development with urban planning. The challenge proposed by 
SymbioCity is to create healthy, quality-of-life environments despite uncontrolled growth, 
especially in developing countries (INNOVATION SEEDS, 2016). 

Other terms such as smart cities, smart energy city and smart sustainable cities, emerge to 
highlight the importance of synergy between technology and other systems. According to 
Townsend (2013), smart cities are urban centers where information technology is linked to 
infrastructure, architecture and everyday objects in order to solve social, economic and 
environmental problems. The goal is that through technology cities can be more sustainable, 
saving natural resources and ensuring quality of life for citizens. 

All activities carried out in the city generate some form of waste. Although the production of 
most of these wastes is inevitable, some of them could still be minimized and the remainder 
could be separated for reusing, recycling and incineration with energy recovery. Once the 
waste is seen as a resource, it is used through the pre-treatments closing the economic cycle. 
Thus, the landfill loses importance and only waste from treatment processes would end up in 
these places, as occurs in Sweden, where less than 1% of the waste produced is landfilled 
(AVFALL SVERIGE, 2016). 

In order to the waste generated in the city to be properly sent for pre-treatment, it is 
necessary that buildings and public spaces be equipped with collectors according to the type of 
waste generated in the place and the quantity. These collectors must also be accessible in 
order to facilitate the collection of the material. 

By disposing of only one unidentified collector in a public place, it is understood that this is 
mixed waste, so it will be destined for incineration or landfill. In order to guarantee that the 
waste is sent to the recycling it is necessary that it is separated at the origin, therefore, the 
system of collectors in public places, for example, needs to offer to the citizen the possibility to 
separate and to destine the material properly. In general, it is common to have only one 
collector in places such as squares, office buildings, shopping centers, stores, restaurants and 
other services. Each activity could observe the type of waste generated on site and provide a 
suitable collector. The closer to the generation site would be the collector, the more adequate 
will be the separation and collection process. 
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The first step would be to identify all waste and unnecessary waste generation in any activity, 
then provide collectors by type of material in each area where waste is produced, and finally 
sending the waste generated for proper treatment. 

In relation to the solid waste collection, the design of the roads and access to the lots and 
waste collectors must enable the accomplishment of this activity in an appropriate way. There 
are several types of containers, buried and surface, each requiring a different access area and 
maneuver so that the truck can make the exchange through the empty container. 

For the collections, there are also vacuum systems that have the advantages of decreasing 
collection frequency, minimizing or even eliminating the odor problem, as well as being a 
convenient system for citizens, as they can be located near the residences and also allows that 
the waste is separated according to each container. The vacuum system may be movable or 
stationary. In the mobile system, a pipeline network connects the collectors to a terminal 
where there is a container, from there the container goes to the appropriate pretreatment. In 
the stationary system, the pipelines connect to underground containers normally close to the 
generation site, so in the second model the waste often suffers from its own gravity without 
requiring a pneumatic system, being more economical. Containers of both systems upon 
reaching their capacity emit a signal to be emptied or exchanged (ENVA, 2014). 

The pneumatic collection system is a technology that reduces the size of the bins on the 
sidewalk and also introduces several fractions according to the production and place demand. 
Each bin has a hatch that is automatically closed to avoid harming the material's suctioning 
procedure. Over time, the electrical and telephone installations could be all buried, this 
operation could be done in conjunction with the creation of a pneumatic network for waste 
collection. In this way, part of the costs of reforming the roads could be shared among all the 
areas involved. 

 

4.4.3 Municipal solid waste and energy 

The MSW sector is intrinsically related to the energy sector for several reasons. The main 
reason is the possibility of generating energy through anaerobic digestion plants, producing 
biogas, energy recovery incinerators (WtE), which produce electricity and heating and also 
landfills, with the biogas production. 

All pre-treatments used in the waste management system also consume energy, so making the 
process efficient in order to minimize energy consumption is the top priority. To reduce energy 
consumption it is necessary to follow the hierarchy in waste management, avoiding the 
production of more waste and reusing or recycling or still recovering energetically the waste 
that has been generated. 

Prevention is the first alternative, because if the waste was not generated it does not need to 
be collected and treated which represents a significant saving in relation to the use of natural 
resources, including water and energy. 

If the waste was generated it can be sent for recycling. Although it is not the perfect solution, it 
is the least environmentally impactful method when compared to incineration or landfilling. 
Using recyclables as raw material for the manufacture of new products represents a 
considerable saving of energy, water and natural resources extraction. 

If the material can not be recycled or reused, it can be proceed to energy recovery incineration 
(WtE), generating energy. Refuses and mixed waste are also destined for incineration. It is 
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recommended to follow the hierarchy, diverting the generated waste to the first steps, which 
are reusing and recycling. The challenge is to identify the waste generated in an activity that 
can serve as raw material for another sector or for the same activity. The energy recovery 
incinerator (WtE) can replace non-renewable sources of energy by minimizing GHG emissions. 
Consequently, the energy generated by the incinerators (WtE) can be distributed in the 
existing public network. 

In Europe, WtEs are considered as renewable energy sources and do not compete with the 
pre-treatments, but complement the system, treating refuses and generating energy and 
heating. (EUROSTAT, 2014). In Brazil and in developing countries, whose organic fraction 
represents more than 50% of the waste generated (CEMPRE, 2016), the alternative to treat 
this material and still generate energy would be the anaerobic digestion treatment. However, 
factors such as the lack of specific regulation for the sector, economic instruments that make 
projects feasible and others are obstacles that need to be overcome in order to treat the 
organic waste and generating energy in the form of electricity or as a fuel substituting natural 
gas (ABIOGÁS , 2015). 

 

4.4.4 Municipal solid waste and landscaping 

Green areas are necessary for a number of reasons, including raising the quality of life of 
citizens. Therefore, promoting the increase of these areas not only in quantity but also in 
quality is part of the sustainable development of urban centers. 

The urban centers produce a large amount of food waste, from households, shops, 
restaurants, grocery stores, supermarkets and institutions such as school canteens, industrial 
kitchens and others. The amount of biological waste produced in the city is still aggravated by 
the high rate of waste, about 1/3 (STUART, 2009) of the food produced is wasted, either by the 
consumer, but also by the intermediaries, distributors and producers. 

The first measure is to analyze in each sector how to reduce waste and prevent appropriate 
food for consumption to be discarded. Some non-governmental organizations, institutions and 
churches have received food donations within the validity to be distributed to the needy 
population (BANCO DE ALIMENTOS, 2016). This is one of the measures that can be taken after 
all prevention alternatives have been exhausted. 

If the food is spoiled or unfit for consumption, it could be conveyed together with the 
biological waste for composting and anaerobic digestion, which treatment will provide 
compost, biofertilizer and biogas. All treatment products can be used in the urban centers 
themselves and the compost surplus can be further marketed for other uses such as erosion 
control, agriculture, gardening, etc. 

The fertilizer generated by composting and the biofertilizer produced by anaerobic digestion 
are nutrient rich materials and can contribute to the improvement of the urban landscape. The 
material can be used on green roofs, in vertical gardens, in public beds, in squares, parks and 
in public gardens, contributing to the conservation and maintenance of these areas. 

In relation to urban gardens, composting can be carried out locally with the pruning of the 
garden itself and the remains of food brought by the community. Organic fertilizer also 
replaces the use of chemical fertilizers that contaminate the soil, air, and groundwater. Public 
gardens are an initiative that aims to back the community together and bring a new use to 
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public areas. The community responsible for the garden also collaborates with the 
maintenance and conservation of a public area promoting quality of life for residents. 

Green roofs and green walls are also other proposals that are emerging in urban centers, 
especially in dense areas with little green area. The lack of spaces in the cities makes possible 
the creation of these uses and brings a series of benefits like greenhouse effect minimization; 
retention of rainwater reducing floods; air humidification; retention of pollutants and airborne 
particles; thermal protection and economy with air conditioning and other advantages. New 
buildings can incorporate these features from the outset of the project, while existing 
buildings need to be assessed for overhead and the need for refurbishment and new 
infrastructures installation. 

Therefore, taking advantage of organic material diverting them from sanitary landfills to 
composting and anaerobic digestion and then using the treatment products in the city itself, 
brings quality to the urban environment, making these sites more attractive from an aesthetic 
point of view and of environmental comfort. 

 

4.4.5 Municipal solid waste and mobility 

More and more cities are looking for alternatives to reduce the fossil fuels consumption by 
replacing them with renewable sources. The use of MSW for the biogas generation, mainly 
through anaerobic digestion, will allow the use of this material as fuel for vehicles used in the 
collection and transport of waste, in public transport and, lastly, in private cars. 

Biogas is considered a renewable energy source and many European countries are investing in 
plants to reduce dependence and consumption of fossil fuels. Some of the cities, for example, 
Borås in Sweden, aim to make the city fossil fuel-free by 2020 based on waste energy, which is 
already happening (BORÅS ENERGI OCH MILJÖ, 2016). 

With the goal of reducing GHG emissions, municipalities need to create the necessary 
infrastructure to promote sustainable transport, encouraging small commuting on foot or by 
bicycle and large commuting through public transport. 

With actions that encourage public transportation, the implementation of sidewalks, cycle 
paths and quality public spaces added to the use of renewable source fuels such as biogas are 
part of the guidelines to make Brazilian cities more sustainable. 

 

4.4.6 Municipal solid waste and sanitation 

Waste generated by the treatment of water and sewage can also be sent to the anaerobic 
digestion plants along with the organic waste, generating biogas. Sewage sludge is considered 
a potent substrate that has the capacity to accelerate the biogas production (ABIOGÁS, 2015). 

If 100% of the sewage was treated, biogas production could supply public transportation, 
collection trucks and part of the utilities. The biogas could still be distributed in the existing 
network, replacing the natural gas, being used in the residences for water heating and for 
cooking. The challenge is to regulate the operation of the anaerobic digestion plants, joining 
the state and municipal government through a common goal that is the treatment of water 
and sewage, organic waste and power generation. 



249-149 
 

Sewage and water treatment are considerable energy sources and could be better utilized in 
urban centers. In addition, the treatment would contribute to the cleaning of rivers and other 
bodies of water. Some of the treatment systems have the capacity to return water to rivers 
with superior quality to the original. 

The water and sewage treatment is a priority in urban centers, and it allows to maintain the 
hydrological cycle in a circular way, removing and returning to the same place the treated 
water. In times of crisis and lack of water the water and sewage treatment would allow the full 
use of available water. 

 

ANALYSIS AND DISCUSSION OF RESULTS 
 
Cities hold more than half the world's population (ONU, 2012) and they are responsible for 
generating around 1.3 billion tons of MSW per year (WORLD BANK, 2012). As an aggravating 
factor, about 40% of the waste produced on the planet is still destined for dumps, serving a 
population of 3.5 to 4 billion people, mainly in developing countries (ISWA, 2015). The large 
generation of waste together with the excessive consumption makes the challenge even 
greater, since little has been invested in awareness campaigns and engagement of society and 
the private sector. 

Due to the impact of accumulated waste in urban areas, it is necessary to develop and 
implement an integrated solid waste management plan in articulation with other public 
policies. Waste is present in all activities and addressing them in an integrated manner with 
other urban challenges allows cities to save natural and economic resources. 

MSW management when integrated with other public policies is more likely to meet all legal 
and environmental requirements in a sustainable way. Thus, the challenge is to relate several 
administrative sectors and levels of government (federal, state and municipal) to solving 
together problems common to different public policies. 

The Swedish concept, SymbioCity, was used as an example of a methodology for the 
sustainable development of cities, combining different public policies. Through the sustainable 
use of resources, it is possible to achieve a quality urban environment in the long term, 
reducing poverty and creating income and employment opportunities for the population. The 
objective is to integrate different agents and areas to work in a multidisciplinar way the public 
policy (SYMBIOCITY, 2016). 

Brazilian cities present economic, cultural and social differences that must be taken into 
account when the integrated solid waste management plan is elaborated. The diagnostic 
phase is important to understand effectively what is produced of waste, the current waste 
destination and what methods can be applied in each case. Therefore, it is necessary to 
consider the complexity in the elaboration of an integrated management plan for Brazilian 
cities and also the each plan content, which will vary from locality to locality. 

Public participation during the projects development is essential, because it is the success 
guarantee of an integrated management plan implementation, so it is imperative that the 
population becomes aware of the goals and objectives and actively participates in the actions, 
stimulating the involvement of all. 

The National Policy of Solid Waste is considered a regulatory framework in the sector and has 
raised a series of issues to be discussed in all instances. Although, the responsibility is shared 
between public power, the private sector and civil society (BRASIL, 2010), there are still many 



249-150 
 

barriers to overcome so that each one can fulfill its role. Among these barriers, the main ones 
are: the selective collections universalization by type of material; the inclusion of recyclable 
waste pickers; the economic instruments to promote the reduction in the waste production 
and the reusing of what was generated; the appropriate infrastructure to allow the correct 
waste separation and its treatment; the closure of dumps and others. 

Although the coverage rate of MSW collection service in relation to the urban population is 
91.5%, the collected waste is sent almost entirely to the final destination units, only 2.9% is 
destined for recycling and composting (SNSA, 2016). Therefore, the challenge is to ensure that 
domestic waste can be collected in a segregated way in recyclable, organic and refuses. 
Separating in this way, about 35% of the waste will be composed of recyclable material, 50% 
or more of food waste and only 15% or less of refuses (BRASIL, 2012). 

Regarding the final destination waste units, more than 50% of the municipalities still have 
dumps (SNSA, 2016). NPSW encourages the formation of public consortia as a way to reduce 
costs in implementing the entire waste management system, but most existing consortia have 
been created only for final disposal, little has been done to promote reusing and recycling 
(IBGE, 2016). 

Waste pickers play an important social and environmental role and they are poorly recognized 
for their work. As the activity arose unregulated, the vast majority of pickers still work 
informally. In the current model, the picker is not remunerated for the work he or she 
performs, but rather for the baled materials commercialization. The disadvantage is that 
materials that could be recycled, but have low commercial value, end up being discarded as 
refuses. It is estimated that 35% of the material that reaches the cooperatives for sorting is 
considered as refuses (CEMPRE, 2016). In addition, the compensation form of cooperatives is 
also related to the lack of reverse logistics programs and economic instruments that could 
encourage the entire recycling chain. 

Pickers could be better paid if reverse logistics programs were fully deployed, so they could 
benefit the materials of several producers by receiving part of the recycling rate for each 
program. Indeed, the manufacturers could receive incentives to make products made from 
recyclable materials, more competitive in the market and thus closing the economic cycle of 
recycling. 

The implementation of reverse logistics schemes in an integral way can contribute to reusing 
and recycling. The NPSW is clear in relation to producer and consumer responsibility, but the 
main challenges are still: illegal products entering the country and the lack of inspection; the 
absence of convenient delivery points for the population; the lack of engagement and 
awareness; the high implementing cost of some products and the inadequacy of commercial 
stores supervision. 

Another aspect that could promote recycling is the deployment of mechanized waste sorting 
plants and MBT units for mixed waste. In this way, it would be possible to gain in productivity 
by receiving more recyclable material. In relation to MBT plants, they could receive so-called 
indivisibles (PMSP, 2014) and thus reduce the amount of material destined for landfills, 
diverting them to composting and recycling. 

The challenge of stimulating recycling is still part of a larger problem, which is excessive 
consumption and large waste production. Therefore, before the manufacturers and consumers 
incorporate the recycling process, it is essential to research on how to reduce and avoid the 
waste production. Manufacturers can use tools such as LCA and the C2C concept to identify 
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the production phases that most impact the environment. Moreover, consumers can choose 
to consume more sustainable products. 

In order to promote the correct waste segregation at the source, the population needs to have 
access to the selective collections or voluntary delivery points. The infrastructure must be 
convenient so that the citizen does not stop segregating and delivering the waste in the 
correct place. According to Avfall Sverige (2014), even an educated and conscious population 
like Swedish will stop segregating waste if the structure for this is not convenient and 
appropriate. 

About the São Paulo city, the main goals of the solid waste management plant and the City 
targets plan were presented. The city increased the recycling rate from 2% to 6.5% and started 
a pilot accelerated composting project in the Lapa neighborhood. According to the targets 
plan, the selective collection expansion for all the districts was reached, however, there are 
still failures in the infrastructure as a whole. Other goals such as building more mechanized 
waste sorting centers and ecopoints were partially achieved and the goal of treating the 
organic waste from all 900 street markets was below planned (PMSP, 2016c). 

Due to the high amount of organic material present in the domestic waste of the Brazilian 
population, it is necessary to collect these residues separately so that they can receive 
biological treatment through composting and anaerobic digestion. The organic waste is one of 
the materials that presents great potential of energy production, compost and biofertilizer 
through the biological treatments, however its treatment has been neglected by the 
government. The difficulty is in the collection of this material that needs to be studied 
according to the municipality characteristics, such as demographic density, urbanization level, 
conditioning form, collection frequency and access, and other factors. By diverting this 
material from the landfills, it is possible to avoid the GHG emission and other pollutants, 
collaborating with the Kyoto protocol and reducing the environmental impact of the sector. 
Digestion of sewage sludge from metropolitan areas could generate energy for about 1.5 
million households and if 50% of all black water was treated for reusing it would be possible to 
supply 25 million households (LINO, 2014). For this to happen, the sector needs to overcome 
some barriers such as: development of specific regulations; economic instruments that could 
allow biogas to replace natural gas; training of people to operate the biogas plants, and 
financing to make feasible the biogas projects (ABIOGÁS, 2015). 

Although waste pretreatment requires significant system-wide investment and involves 
environmental education policies and engagement of the population and the private sector, it 
is still more sustainable in the long term than investing in landfills alone to receive all the 
waste produced in Brazilian cities. Waste treatment in an inappropriate way, targeting only the 
final destination in landfills, has the following consequences: depletion of appropriate landfill 
sites, which will be increasingly distant from generation locations, the urban centers; the loss 
of economic gain from the commercialization of recyclables, estimated at eight billion per year 
(IPEA, 2012; CALDERONI, 2003); the GHG production formed through the food waste 
decomposition and other forms of contamination. 

Thereby, European countries can contribute by sharing the knowledge acquired over the years, 
from the implementation of the first MSW management experiences in the 1970s to the 
recent waste treatment facilities (FREDEN, 2015). Rigid EU regulation and setting targets for 
recycling and reusing have led countries to revise their national and regional plans in order to 
meet the guidelines and to achieve the targets set. In addition, instruments such as producer 
responsibility (EPR), landfill fees, and pay-as-you-throw rate were important primarily at the 
beginning of the system's rollout so that changes could occur appropriately. And finally, the 



249-152 
 

adequate infrastructure at each site also allowed the residents to participate in the selective 
collection, segregating the materials for the pre-treatments. 

The Swedish cities case studies (Stockholm, Malmö, Lund, Gothenburg and Borås) were 
important to illustrate how works in practice the participation of the government, the private 
sector and society in the solid waste management locally. As each city has different ways of 
performing the collections by type of material, as well as the infrastructure that meets the 
population needs according to the quantity and type of waste generated. 

The system needs to be analyzed in an integral way, each equipment and technical solution 
adopted have their function in the set. Therefore it is not enough to install an equipment but 
to study a system that is suitable for a certain locality and that will meet the needs of all 
phases, from the collection to the pre-treatments and final disposal. 

The main current challenges faced by the European countries in relation to waste management 
are: reducing the waste production at source and increasing recycling and composting rates, 
reducing incineration. 

The challenge of diverting waste from landfills to recycling and energy recovery has already 
been achieved. The landfill in Europe is currently being considered as a kind of deposit and 
only waste that can not be recycled or incinerated is destined for this site. The goal is to use 
these spaces as temporary stocks until a recycling or energy recovery technology or another 
solution capable of inserting this stock material into the economic cycle emerges. Countries 
such as Switzerland have practically not sent waste to landfills since the year 2000, with a 
recycling rate of 50% and energy recovery of 50%, which have been maintained since 2000 
without change (EUROSTAT, 2016a). 

While incineration with power generation is the right choice for refuses compared to landfills, 
there are still many organic and recyclable wastes in the non-segregated household waste that 
continues to be incinerated. This happens because the waste needs to be separated at the 
origin, if they are not separated they will go to the final disposal or in landfills or incinerators, 
depending on the model adopted by the country. Incineration with energy generation, 
compared to landfills, has a lower environmental impact and still generates energy for the 
population. 

The research also showed that the solid waste management sector is intrinsically related to 
the energy sector, due to the possibilities of using biomass and the energy value of the 
components generating electricity, heating and fuel. If waste were sent for energy recovery 
instead of landfills, it would be possible to halve GHG emissions from landfills and to supply 
16.4 million households with electricity (LINO, 2014). 

Other areas are also related to waste management, such as the water and sewage sector, 
whose refuses from the treatment can be added to the organic material in the production of 
biogas and biofertilizer in the anaerobic digestion facilities. 

On energy recovery, there are also many opportunities in the use of refuses for energy 
generation by replacing landfills. However, this would be the last step to be taken, considering 
the sector priorities, such as the closure of the dumps and the implementation of sustainable 
programs encouraging the reusing, recycling and treatment of food waste. 

All waste can be reused in some way, either through recycling or incineration with energy 
generation. However, the most important is to reduce the production at the origin, leaving to 
generate the residue. For this strategy, regulatory and economic instruments are fundamental 
to stimulate changes in the pattern of manufacturing and consumption, reducing waste 
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production throughout the entire product life cycle, manufacturing, distribution, consumption 
and post-consumption. 

 

FINAL CONSIDERATIONS 

The thesis proved the hypothesis of the need to develop and implement an integrated MSW 
management plan articulated with other public policies in Brazilian cities, in order to minimize 
the waste impacts on the environment and also to bring economic and social benefits. The 
research also reached the main objective of understanding the challenges and opportunities of 
an integrated MSW management plan in Brazilian cities, integrating the solid waste sector, 
mainly to the basic sanitation and energy sector. As well as the specific objective of analyzing 
how the European countries studied were able to achieve satisfactory rates of recycling and 
energy recovery and very low landfilling rates. 

Chapter one presented the problem, defining and explaining what integrated waste 
management means and the importance of addressing this issue in conjunction with other 
public policies. The existing concepts of life-cycle assessment and cradle-to-cradle are 
instruments still little used in Brazil and represent a great potential in reducing waste at source 
and also in the development and researching of more sustainable recycling techniques. 

Still in chapter one, a LCA was developed comparing a landfill with a waste-to-energy, in the 
European scenario. The result of this investigation was that the environmental and economic 
impact of the landfill is greater than the waste-to-energy, but that pre-treatments such as 
recycling, composting and anaerobic digestion have smaller impacts than incineration. 
Therefore, priority in waste treatment follows the hierarchy proposed by both regulations the 
NPSW (BRAZIL, 2010) and WFD (EC, 2008). 

The study of European legislation and the economic instruments in the countries that stand 
out in waste management has made it possible to identify in Chapter 2 the important 
mechanisms necessary to increase the recycling rate and to reduce waste landfilling to less 
than 3%. 

In chapter three, an overview of the ongoing Brazilian situation is presented considering the 
current legislation, mainly the National Policy of Solid Waste and its consequences and 
developments at the federal and municipal levels. Undoubtedly, NPSW constitutes a 
regulatory framework in the waste sector and is contributing to important changes in waste 
management in municipalities, however, there is still much to be done in relation to reverse 
logistics schemes, the inclusion of cooperatives in the recycling chain and the engagement of 
the population and the private sector in reducing and properly allocating the waste generated. 

Chapter four presents the lessons learned on European waste management and the discussion 
on the main barriers to the implementation of a PGIRS in Brazilian cities and how to transform 
them into SymbioCities, integrating public policies with the solid waste sector. 

In conclusion, there are many challenges to be overcome by Brazilian cities in the waste 
management sector, but there are also many opportunities. Once the waste is seen as a 
resource that will produce new products, generating income and employment and saving the 
extraction of raw material, and the use of water and energy. 


