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RESUMO 

Esta pesquisa pretende analisar as diretrizes e princípios básicos da Nova Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, lei de nº 12.305/10, a fim de compreender as suas 
disposições práticas no Projeto ECOCEMAR para concretização do discurso do 
desenvolvimento sustentável. Para tanto, analisar-se-á os efeitos concretos deste 
Projeto e sua conformidade com padrões sustentáveis de atuação e, de que forma o 
mesmo é relevante na concretização da justiça intra e intergeracional. 
 

PALAVRAS CHAVE: Política Nacional de Resíduos Sólidos, Projeto ECOCEMAR, 

Desenvolvimento Sustentável. 

  

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa busca descrever as diretrizes básicas da política nacional 

de resíduos sólidos e como estas são observadas pelo Projeto ECOCEMAR, que 

surgiu na tentativa de inserir a marca CEMAR nos preceitos da Nova Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, impulsionando a redução do consumo, reutilização 

de materiais e a reciclagem que, a bem dizer, é a forma de atuação no Projeto. 

O mesmo foi inspirado em um modelo já existente criado pela empresa 

COELCE, estabelecida no Ceará. O Projeto funciona a partir de uma aplicação 

direita dos princípios do poluidor-pagador, protetor-recebedor e princípio da 

responsabilidade compartilhada, pois as pessoas físicas que levam os resíduos para 

serem reciclados acabam por reduzir o valor da conta de energia ou, no caso das 

pessoas jurídicas, doam em seu nome o valor econômico referente aos resíduos 

coletados para as instituições beneficentes e assim se promove uma justiça intra e 

intergeracional fomentando a valorização do resíduo, demonstrando-o como bem de 

utilidade. 
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Todavia, este projeto é ineficiente para o estimulo da redução no 

consumo vez que não prevê nenhuma solução nesse sentido, todavia, a implantação 

deste Projeto é recente e outras soluções podem ser identificadas ao longo de sua 

vigência. 

 

1. Evolução histórica do Desenvolvimento Sustentável mediante Conferências 

Internacionais  

 

A partir da revolução industrial, a capacidade de exploração da matéria e 

de lançamento de resíduos aumentou, todavia, até a década de 90 tal poluição 

poderia ser observada apenas na esfera local, ou melhor, nos locais industrializados 

e nos arredores com o crescimento efetivo de doenças e desastres biológicos. 

(MONTEIRO, 2013) 

No séc. XX, mais precisamente nas décadas de 40 e 50, ocorreu a 

disseminação de doenças não só em locais específicos, mas em toda a esfera 

global, devido ao fato que os danos ambientais não poupam as fronteiras territoriais. 

Portanto, houve a necessidade de uma relativização da soberania dos países 

criando o principio da prevenção do dano para além das fronteiras, demonstrando 

preocupação ambiental e inquietação com a prevenção e não mais só com a 

remediação dos detrimentos acarretados, ou seja, a partir deste momento começou 

a nascer a consciência da crise ecológica, representada em obras como o Livro 

“Primavera Silenciosa” de Carson (1962)  que retrata os efeitos venenosos dos 

pesticidas no ambiente, particularmente em aves. (apud MONTEIRO, 2013) 

Outro marco seria a Conferência de Estocolmo (1972), marcada pela 

ONU alguns anos antes que promoveu o começo de estudos por parte dos países e 

de grupos que objetivavam tratar de assuntos relacionados ao uso indiscriminado 

dos recursos naturais do meio ambiente em termos globais, como o Clube de Roma 

que formulou o relatório nomeado como “Os limites do Crescimento”, o qual 

demonstrava a natureza como finita, condicionando o crescimento econômico de 

acordo com seu grau de finitude. Deste modo, propôs em tal ocasião o crescimento 

zero baseado em “uma série de propostas direcionadas a estancar o crescimento 

econômico dos países em geral, especialmente os do Sul, para firmarem-se no nível 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aves


REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 3 – Volume 1 – setembro/dezembro 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 

 

  

de desenvolvimento em que estavam no momento” (MONTEIRO, 2011, p. 22). 

Destarte, tal proposta não foi considerada devido ao seu enorme grau de injustiça 

para com os países em desenvolvimento que não aceitaram se sujeitar à 

permanência no estado de pobreza em que ainda se encontravam. 

Portanto, obteve-se como resultado a “Declaração das Nações Unidas em 

Meio Ambiente Humano” ou “Declaração de Estocolmo” que em seus 26 princípios 

abordava a preservação ambiental e a prevenção de danos que possam vir a ser 

causados. (MONTEIRO, 2013). 

O Relatório Brundtland ou Relatório Nosso Futuro Comum (1987), 

formulado pela Comissão das Nações Unidas em meio ambiente e desenvolvimento 

concluiu que a preservação do meio ambiente requer a parceria de todos, sendo 

Norte e Sul, para combater de modo finalizador a poluição produzida por todos de 

formas diversas, sendo que, para tal, a miséria não poderia ser ignorada. Portanto, 

“o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da geração 

presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as 

suas próprias necessidades” (NOSSO FUTURO COMUM, 1988), ou seja, deve-se 

buscar a preservação dos ambientes a partir de um desenvolvimento integral e 

equitativo observando a justiça intra e intergeracional. 

Percebe-se que, o conceito de desenvolvimento sustentável não traz a 

expressão meio ambiente, bem como, não especifica quais as necessidades a 

serem satisfeitas. Tal fato não caracteriza uma critica, mas sim um ponto positivo 

para a conceituação, pois as necessidades a serem alcançadas variam de acordo 

com a realidade a qual a sociedade está inserida, possibilitando assim que o 

conceito supracitado perpetue no tempo. (MONTEIRO, 2013). 

Não obstante a esse pensamento, no ano de 1992 ocorreu no Rio de 

Janeiro a Conferência do Rio em Meio Ambiente e Desenvolvimento, marcada pelo 

grande número participativo e pela criação do documento jurídico similar ao relatório 

de Brundtland e nomeado de Declaração das Nações Unidas em meio ambiente e 

desenvolvimento ou somente Declaração do Rio. Tal documento é formado por 27 

princípios que abordam a obrigação dos Estados em preservar e consertar o meio 

ambiente, possuindo como diferencial a explicitação da óbvia noção de que a guerra 

é controversa ao desenvolvimento sustentável, sendo assim, a paz é um objetivo a 

ser alcançado. (MONTEIRO, 2013). 
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Nos anos seguintes, houve a tentativa de interação internacional em 

encontros como a Conferência de Copenhague (1995) e de Johanesburg ou a partir 

de tratos como o Protocolo de Kyoto (1997), mas devido a não participação integral 

dos países os objetivos não foram alcançados, além de que, a recuperação dos 

danos outrora causados requer capital que a maioria dos Estados não estão 

dispostos a disponibilizar de forma voluntária. (MONTEIRO, 2013). Destarte, um 

objetivo que se destaca atualmente seria a criação de uma instituição internacional e 

suprema ao quais todos os países se encontrassem subordinada onde não houve 

pendor por interesses próprios, ou seja, um pensamento majoritariamente idealista. 

 

2. Política Nacional de Resíduos Sólidos: Contexto histórico e Diretrizes 

Básicas. 

 

A relevância de se implementar uma Política Nacional de Resíduos 

Sólidos está no fato de que um país de dimensões continentais como Brasil, no ano 

de 2009, gerou mais de 57 milhões toneladas de resíduos sólidos, ocasionando um 

aumento de 7,7% em relação ao volume do ano anterior. As capitais e as cidades 

com mais de 500 mil habitantes foram responsáveis por quase 23 milhões de 

toneladas de resíduos sólidos por dia (ABRELPE apud JACOBI; BENSEN, 2011, p. 

139). 

Logo, segundo o entendimento de Milaré (2013, p. 1150), nota-se que a 

sociedade enfrenta problemas como o “descontrolado aumento populacional, 

concentrações urbanas sempre mais numerosas e maiores; a impensável variedade 

de atividades modernas com a correspondente demanda de insumos e descartes de 

resíduos e os excessos da sociedade de consumo”. Portanto, visto que esta 

problemática gira em torno do descarte excessivo de resíduos e da destinação do 

mesmo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos possui um papel importante para 

determinar diretrizes referentes à gestão integrada e ao gerenciamento de materiais 

já produzidos.  

Desta feita, o sistema de destinação final é importante por alargar a 

redução da exploração de recursos naturais com a finalidade de fomentar o 

consumismo capitalista sendo importante também, buscar a otimização da vida útil 
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dos aterros sanitários, pois “de acordo com levantamento divulgado na imprensa à 

época da edição da lei (...), das 170 mil toneladas de resíduos produzidas 

diariamente no País, 40% vão para os lixões ou aterros irregulares, 12% não são 

coletados e 48% são destinados a aterros sanitários” (MILARÉ, 2013, p. 1153).” 

  Sendo assim, a reciclagem é fundamental, pois possibilita a posterior 

transformação dos resíduos em bem de utilidade econômica pelos catadores, 

cooperativas e associações, e também empresas como a CEMAR. Portanto, como 

bem aduz o Ministério Nacional do Meio Ambiente: 

A reciclagem é um processo vital para a manutenção do equilíbrio ambiental 
e da qualidade de vida das pessoas, uma vez que propicia a redução da 
quantidade de recursos retirados da natureza e de resíduos produzidos, 
além de constituir fonte de renda para muitos trabalhadores (MINISTÉRIO 
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2008) 

 

Consequentemente, a ausência de investimento em plano eficiente para 

os resíduos sólidos ocasiona severas perdas de natureza econômica e ambiental já 

que, de acordo com estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o 

desperdício pela falta de reciclagem no Brasil gira em torno de R$ 8 bilhões por ano” 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2008), ou seja, poder-se-ia arrecadar bilhões 

de reais ao ano, promovendo, neste meio tempo, investimento em educação 

ecológica para todos, com a finalidade de descobrir soluções técnicas e sociais para 

a integração dos materiais recicláveis em nosso sistema de produção, pois inúmeros 

recursos naturais já foram consumidos sem que houvesse real necessidade. 

Sobre as diretrizes básicas a serem aplicadas, de acordo com Milaré 

(2013, p.1161) “a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos devem seguir a 

seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos”. 

Após tal análise, nota-se que a Lei 12.305/10 é um marco regulatório na 

área de Resíduos Sólidos, pois após 21 anos de tramitação no Congresso nacional, 

a nova lei sancionada em 2010 distingue rejeitos e resíduos acabando com o mito 

de que o lixo é algo inútil e que deve estar longe das pessoas. Em adverso, 

estabelece “metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a 

reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final 

ambientalmente adequada”  (Art. 16, III, Lei n. 12.305/10) além de utilizar-se de 

http://www.ipea.gov.br/


REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 3 – Volume 1 – setembro/dezembro 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 

 

  

diversos princípios que visam o desenvolvimento sustentável, tais como: o principio 

da responsabilidade compartilhada pela vida útil dos materiais, do poluidor-pagador 

e protetor-recebedor, a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que 

considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde 

pública e etc. 

 

2.1 O princípio do poluidor-pagador e protetor-recebedor. 

 

Ambos os princípios utilizados na legislação de resíduos sólidos estão 

inseridos na Declaração do Rio Sobre o Meio Ambiente e desenvolvimento de 1992, 

senão vejamos o princípio do protetor-recebedor: 

Princípio 13  

Os Estados irão desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade 
e à indenização das vítimas de poluição e de outros danos ambientais. Os 
Estados irão também cooperar, de maneira expedita e mais determinada, 
no desenvolvimento do direito internacional no que se refere à 
responsabilidade e à indenização por efeitos adversos dos danos 
ambientais causados, em áreas fora de sua jurisdição, por atividades dentro 
de sua jurisdição ou sob seu controle. (ONU, 1992) 

 

Ainda, destaca-se o princípio do poluidor-pagador: 

Princípio 16  

As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização 
dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista 
a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o 
custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem 
provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais. (ONU, 
1992) 

 

Estes princípios buscam fomentar igualdade material, ou seja, aqueles 

que poluem menos não necessitarão pagar quantia equivalente aos que dispõem de 

condição financeira para tal feito que, a bem dizer, são os principais poluidores. 

Destarte, as degradações ambientais ocasionadas serão indenizadas e os 

investimentos para manutenção do meio ambiente serão recompensados. 

Por mais que estas disposições sejam, principalmente, referentes a uma 

escala global de poluição, as mesmas devem ser aplicadas em âmbito local através 

de sanções e benefícios de natureza econômica destinadas às pessoas físicas ou 
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jurídicas, como ocorre na cidade de São Luis do Estado do Maranhão no Projeto 

ECOCEMAR e ECOELCE no Ceará.  

Ainda é importante destacar que “as tarifas de resíduos sólidos devem 

observar os princípios da adequação, do equilíbrio econômico e financeiro e do 

utilizador-pagador e respeitar a necessidade de induzir, nos utentes, 

comportamentos que se ajustem ao interesse público” (ARAGÃO, 2003, p.13).  

 Portanto, verifica-se que estes princípios buscam promover 

proporcionalidade e igualdade sempre observando o interesse publico como fim 

ultimo, fomentando-se assim a igualdade materialmente desejada. 

 

2.2 A responsabilidade compartilhada pela vida útil dos materiais.  

 

O princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida útil do 

produto “compreende a série de etapas que envolvem o desenvolvimento do 

produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o 

consumo e a disposição final” (MILARÉ, 2013, p. 1161). Portanto, verificando-se as 

etapas da vida útil dos materiais, percebe-se que estão incluídos nesta 

responsabilidade a sociedade civil, as empresas, o poder público, associações, 

cooperativas entre outros.  

É necessário compreender a importância da responsabilidade 

compartilhada na produção de um desenvolvimento sustentável, visto que, somente 

quando esferas distintas da sociedade atuam em prol do tratamento dos resíduos 

sólidos, a preservação do meio ambiente se torna viável por haver a necessidade de 

integralidade no combate da poluição em geral, anteriormente debatido no Relatório 

Brundtland onde se entendeu que a culpa pertence a todos, mesmo que em 

proporções diversas.  

Portanto, se forem observadas a necessidade de assumir 

responsabilidade pela duração do resíduo no momento da fabricação até sua 

destinação em decorrência do consumo, a produção de resíduos sólidos reduzirá e o 

método de reciclagem gerará inúmeras soluções para a obtenção de renda, 

preservação ambiental e inclusão social.  
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Fundamentada em tais pensamentos, a Lei de nº 12.305/10 traz os 

princípios da redução, reciclagem e reutilização, apontando como principal objetivo a 

não produção de resíduos, mas tal pensamento ainda é impraticável. Então, busca-

se a redução como objetivo primário, a reutilização de forma secundária, sendo a 

reciclagem, um objetivo ainda que terciário, de extrema importância no que tange ao 

aproveitamento do material reciclável, pois, dentre as atitudes que a lei nos 

impulsiona a tentar, não há somente um propósito ecológico, mas também social. 

Logo, se entendermos os resíduos sólidos tão somente como equiparados a rejeitos 

(lixo), os mesmos passam a ser um problema social pois perdem sua capacidade na 

geração de dignidade para o homem. 

Deste modo, o resíduo deixa de ser um elemento descartável, como 

demonstra Aragão (2003, p.8) quando afirma que “os resíduos são, por definição, 

coisas destituídas de interesse para quem as produz [...] e esse relativo interesse 

pela coisa reflete-se também em um relativo interesse pelo destino”. 

 

3 O Projeto ECOCEMAR: histórico, virtudes e desafios 

 

O projeto ECOCEMAR é uma iniciativa da Companhia Energética do 

Maranhão – CEMAR, empresa privada brasileira formada em 1958 e responsável 

por prestar todos os serviços públicos de distribuição e geração de energia elétrica 

no Estado do Maranhão. 

Em uma viagem para o Ceará em 2010, o diretor de Estudos e 

Planejamento da CEMAR entrou em contato com um projeto ambiental promovido 

pela COELCE e adotou o projeto para o Maranhão com um formato um pouco 

diferente, sempre buscando meios de aperfeiçoar a utilização da energia elétrica, 

sendo que, a reciclagem não foge disso. (SOARES, 2013) 

O projeto ECOECEL formado em janeiro de 2007 atua em todo o estado 

do Ceará, atendendo cerca de 100 comunidades com 62 pontos de coleta divergidos 

em fixos e itinerantes e por seus esforços fora reconhecido de maneira internacional 

chegando a ganhar premiações por estar de acordo com os princípios do pacto 

global, como p. ex., o promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Os clientes Ecoelce além de exercer ação sócio-ambiental trocando lixo 
reciclável por bônus na conta de energia, podem doar seus bônus para 
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instituições beneficentes. Nos pontos de coleta é disponibilizado lista de 
sugestão de instituições para doação (SITE ECOECEL, 2013) 

 

O ECOCEMAR entrou em vigor na capital, São Luís, em 2011 tendo sua 

expansão para Imperatriz em agosto de 2013. O projeto visa à promoção da marca 

CEMAR, mas também visa oferecer alternativas para o pagamento das faturas e 

contribuir com a preservação do meio ambiente em relação aos resíduos sólidos que 

podem ser reciclados. Vale ressaltar que a empresa CEMAR não tem nenhum 

ganho econômico direito com esse projeto, pois coletam os resíduos e repassam 

para o Coletor, sendo a pessoa que irá vender para os lugares esses produtos a 

preço de mercado. 

Atualmente existem onze postos de coleta sendo que entre eles cinco são 

fixos e seis são semanais ou quinzenais (SOARES, 2013), onde as pessoas devem 

levar seus materiais para haver a pesagem e o cálculo do desconto levando em 

consideração o valor de mercado em cada produto, como por exemplo, o papel/ 

papelão que tem seu valor em torno de R$0,09 (nove centavos). 

Ressalta-se que não há um percentual máximo de desconto podendo as 

pessoas contribuir por diversas vezes havendo o seu abatimento garantido na 

próxima conta, sendo que, as pessoas jurídicas não têm direito ao desconto, 

podendo doar o percentual para algum órgão/ONG que for do seu agrado ou para 

qualquer unidade consumidora residencial. Entretanto, este é o maior desafio a ser 

combatido pelo projeto, pois as empresas, por não reconhecerem uma vantagem 

econômica e imediata optam por não participar da iniciativa, não considerando a 

melhoria no meio ambiente, retratando a falta de educação ecológica existente no 

estado do Maranhão. 

No que tange os resultados fáticos, o projeto de eficiência energética 

obteve uma ótima resposta da população e todos esses dados são disponibilizados 

à sociedade por meio do site da empresa (CEMAR), utilizando-se de um mecanismo 

nomeado como “Residômetro” que tem por finalidade demonstrar o resumo do dia 

com a quantidade de clientes que contribuíram com a coleta, o total coletado em 

dinheiro e em quilos. Outra forma de propagação de informações seriam panfletos 

custeados pela empresa objetivando o conhecimento dos resultados do Projeto por 

parte da população local, como por exemplo, os saldos referentes ao ultimo ano do 

Projeto, como p. ex. o fato de que 74.197 (setenta e quatro mil, cento e noventa e 
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sete) árvores deixaram de ser cortadas e mais de 59.357.359 (cinquenta e nove 

milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove) litros de 

água foram economizados, ou seja, o equivalente necessário para abastecer por 

pouco mais de quatro meses a cidade de Barreirinhas. (SOARES, 2013) 

 

3.1 Os déficits do Projeto para uma maior concretização da Nova Política 

Nacional de Resíduos Sólidos 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos possui como princípio a 

responsabilidade compartilhada pela vida útil dos materiais e consonante a tal 

pensamento é de grande importância a necessidade de um esforço conjunto das 

pessoas para haver a preservação do meio ambiente. Sendo assim, a CEMAR 

prática uma tarefa que deveria ser tida como exemplo para todas as empresas que 

possam vir a incentivar a reciclagem, mas deve-se lembrar que o desenvolvimento 

sustentável possui o pensamento dos “3R”, ou seja, a necessidade de reduzir, 

reutilizar e reciclar de forma que a redução é o objetivo mais eficiente por prevenir o 

acréscimo de detrimento no meio ambiente, ao contrário da reutilização e reciclagem 

que visam o manuseio de materiais já produzidos para com isso indiretamente 

diminuir a produção de matérias que não são úteis para a vida do homem, mas sim, 

são feitos para fomentar o consumismo derivado do capitalismo. 

Diante disso, a CEMAR sendo a única empresa responsável pela 

produção de energia no Maranhão deve buscar um meio viável para que a redução 

seja alcançada sem se desfazer do objetivo da reciclagem. 

Outro apontamento seria a não participação das Empresas situadas na 

capital, pois por não conseguirem identificar um retorno financeiro imediato, acabam 

ignorando o seu dever em preservar o meio ambiente, ou até mesmo, ignoram a 

forma de ajuda ao próxima a partir da doação do desconto à ONGS ou residências. 

Observando a forma de coleta, a obrigatoriedade das pessoas levarem 

seus próprios materiais e a falta de divulgação percebe-se que, o percentual 

recolhido é inferior ao que poderia ocorrer. Compreende-se também que, a empresa 

CEMAR perde a oportunidade de possibilitar a extração da dignidade por meio dos 

materiais recolhidos. Em outras palavras, a não participação dos catadores de lixo 

no projeto resulta na falta de oportunidade de troca dos resíduos sólidos por 
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dinheiro, o que acarretaria a melhoria do meio ambiente, da vida do cidadão e com 

isso, alcance de sua própria dignidade. 

 

Conclusão 

 

 A Política Nacional de Resíduos sólidos chegou tardiamente no Brasil, 

pois se encontrou em tramite por 21 anos, mas ainda pode ser apontado como um 

marco para o gerenciamento dos resíduos sólidos no país. Tal legislação propõe 

deveres para a população e o governo a partir do esclarecimento da necessidade de 

uma interação coletiva para a manutenção do meio ambiente. 

O Projeto ECOCEMAR é tido como exemplo da preocupação encontrada 

na sociedade, mas ainda é regido por interesses majoritariamente financeiros, pois 

mesmo que a empresa não lide diretamente com o capital, acaba utilizando a 

iniciativa como disseminador da marca CEMAR. 

Em suma, O ECOCEMAR assim como a lei 12.305/10 fundamenta-se 

basicamente na dupla justiça, sendo elas, intra e intergeracional além de contar com 

a ideia do protetor – recebedor, o que viabiliza o desenvolvimento sustentável.  

Todavia, há desafios referentes à pequena participação de empresas no 

projeto em razão de não haver proveito econômico direto para elas e a não 

participação dos catadores de materiais como um grupo organizado acaba por 

diminuir a perspectiva de proveito econômico, social e ambiental que poderia ser 

alcançado.  

Ademais, o Projeto em questão só terá a devida efetividade se incentivar 

o interesse pela questão ambiental, demonstrar o proveito econômico gerado para 

além do “Residrômetro”, mas em uma perspectiva qualitativa, evidenciando as 

melhorias que o Projeto traz ambientalmente e economicamente.  
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