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Resumo: A análise da problemática dos resíduos sólidos atualmente merece 
ser enfrentada para atingir soluções efetivas. Desse modo, especificamente, o 
Projeto ECOCEMAR implantado no Maranhão emerge como uma das formas 
de pôr em prática soluções que visem à coleta de resíduos sólidos urbanos 
recicláveis. Tendo como premissa a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na 
perspectiva do desenvolvimento sustentável, atrelado aos benefícios que o 
Projeto promove na realidade maranhense. 
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Introdução 
  

São cada vez maiores as discussões sobre sustentabilidade do 

planeta no mundo contemporâneo. É emergencial a necessidade de buscar 

soluções para preservação da própria existência humana e, de forma mais 

ampla, do planeta. É nesse sentido que desde a segunda metade do século XX 

o tema da sustentabilidade é pauta de grandes discussões internacionais. 

Contudo, apesar de ser uma questão incômoda para os países, de diferentes 

formas, ainda está longe de ser resolvida. 
                                                           

1 Aluna do 7º período. Membro do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável-CEDS 
da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco-UNDB. 
 
2 Aluna do 7º período. Membro do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável-CEDS 
da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco-UNDB. 
 
3 Aluna do 7º período. Membro do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável-CEDS 
da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco-UNDB. 
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A preocupação com a manutenção dos recursos naturais é 

recorrente. Por esse viés, a produção de lixo descartado sem nenhum critério 

se configura um grande problema. O destino dado a ele merece atenção e 

efetivação de medidas que mudem essa situação. Caso a realidade não seja 

repensada e transformada haverá consequências desastrosas para a natureza, 

incluindo os seres humanos. 

A reciclagem de resíduos sólidos se apresenta como uma 

possibilidade de resolução do problema do descarte inadequado, pois dá uma 

finalidade útil para esses resíduos, evitando a degradação do meio ambiente. 

Além disso, configura-se como uma geração de riqueza para os envolvidos, 

impactando diretamente na dimensão econômica do desenvolvimento 

sustentável. 

Diante desse quadro, mister a realização de políticas de 

desenvolvimento de uma cultura geral que coloque esse problema como de 

primeira ordem. Nessa esteira, foi elaborado o Plano Nacional de Resíduos 

sólidos, com o fito de direcionar e efetivar práticas resolutivas para a questão 

do descarte dos diferentes tipos de resíduos sólidos, produzidos diariamente 

pela sociedade de forma, muitas vezes, desenfreada. 

Analisar tal problemática é fundamental para a formação acadêmica 

de qualquer profissional, haja vista ser um problema social que afeta não só o 

Brasil como o resto do mundo. Mais especificamente, esse tema é de grande 

importância para os estudantes do Curso de Direito, pois as questões que 

envolvem o meio ambiente estão cada vez mais em voga enquanto conflitos 

judiciais que buscam soluções. 

Compreender iniciativas que podem contribuir para resolver 

problemas como dos resíduos sólidos na realidade local é essencial, já que são 

pouco difundidas no contexto maranhense. Por esse motivo, é importante 

analisar as ações desenvolvidas pelo Projeto ECOCEMAR no Estado inserido 

numa política nacional. 

Assim, num primeiro momento, a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos será analisada à luz do desenvolvimento sustentável. Para tanto, serão 

trazidas conceituações e debates sobre o tema numa perspectiva 

contemporânea. 
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Buscar-se-á entender se a iniciativa do Projeto ECOCEMAR está 

alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos, relacionando os pontos entre 

a política local que se coadunam com a nacional, especialmente no que toca a 

reciclagem de resíduos sólidos urbanos. 

Serão analisados os resultados do Projeto ECOCEMAR, com base 

em todo levantamento realizado durante a pesquisa, ou seja, a política local, as 

estatísticas, as entrevistas, com a finalidade de identificar a contribuição efetiva 

do projeto para a realidade maranhense. Com base nesses dados, também 

será possível reconhecer os desafios ainda existentes.  

 

 

1. A Política Nacional de Resíduos Sólidos na perspectiva do 
Desenvolvimento Sustentável 

 

Falar de resíduos sólidos envolve uma discussão maior referente à 

sustentabilidade, visto que é tamanha a necessidade de efetivar um modo de 

vida compatível com essa perspectiva. Isso porque a destinação dada aos 

resíduos tem impacto direto no meio ambiente. 

Antes de adentar no estudo da Política Nacional de Resíduos 

sólidos, é preciso entender algumas definições sobre o desenvolvimento 

sustentável dentro de uma visão contemporânea de sustentabilidade. Como 

será demonstrado, os temas estão em estreita relação substancial. 

Não é de agora que se fala em desenvolvimento sustentável. No 

Relatório Brundtland, de 19874, o conceito se formou no sentido de atender às 

necessidades do presente, pensando naquelas da geração futura.  “É o que se 

convencionou chamar de justiça intrageracional e justiça intergeracional”5.  

Esse primeiro conceito, porém, não se estagnou. Fatores outros 

entraram em pauta nessa discussão, como lembra Flores: 

 
                                                           

4  Relatório Brundtland, 1987. 
  
5 Governança Democrática para o Desenvolvimento Sustentável. Trabalho apresentado no 
âmbito do Programa de Doutorado em Direito Público. Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, 2012, p. 20. 
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[...] o Princípio do Desenvolvimento Sustentável, tal qual 
originalmente oriundo do Relatório Bruntland, se desenvolveu e 
evoluiu com o passar dos anos, requerendo uma análise integrada do 
meio ambiente eis que diversos fatores como miséria e desigualdade 
social postam-se na condição de consequências, mas também de 
responsáveis pela degradação ambiental.6  

 

Cabe ressaltar ainda que o desenvolvimento sustentável, seguido da 

diversidade e integração e democracia de alta intensidade, é um dos pilares 

que envolvem o “paradigma da pós-modernidade, que vem surgindo como 

resposta às crises da modernidade”7 . Dentro desse pilar, é possível visualizar 

a preocupação com o meio ambiente natural, pois “[...] coloca a natureza em 

consideração especialmente no que se refere ao respeito à capacidade natural 

de renovação dos recursos renováveis, ao uso comedido dos não-renováveis e 

à capacidade de depuração dos resíduos”8 . 

Ademais, para garantir eficácia das políticas voltadas para o 

desenvolvimento sustentável, “é imprescindível uma boa governança, conceito 

que envolve diversos princípios como: fim de justiça, legitimidade, eficiência, 

coerência e responsabilização”9 (). Neste último, frise-se que o Estado não está 

sozinho na aplicação e consolidação desse caminho, nestes termos: 

 
Sociedade civil e Estado, portanto, são os sujeitos da governança 
democrática, dois sujeitos que dialogam e se conformam 
mutuamente, exercendo influência sobre o outro. E essa mútua 
influência ocorre tanto na arena institucional como na não institucional 
(pois o fenômeno político é bem mais amplo do que a política 
institucionalizada), e nas escalas local, nacional, regional e global.10 

 
                                                           

6 FLORES, Guilherme. Expectativas da governança socioambiental na política brasileira 
de resíduos sólidos: reflexões sobre a sustentabilidade e as consequências da globalização 
na geração de resíduos. 2012, p. 42.  Disponível em:<www.idb-fdul.com>. Acesso em: 27 ago. 
2013. 
 
7 MONTEIRO, Isabella Pearce de C. Direito do Desenvolvimento Sustentável: produção 
histórica internacional, sistematização e constitucionalização do discurso do desenvolvimento 
sustentável. Coimbra: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2011. Tese de 
Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2011, p. 10. 
 
8 Idem. 
 
9  _______________. Governança Democrática para o Desenvolvimento Sustentável. 
Trabalho apresentado no âmbito do Programa de Doutorado em Direito Público. Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, 2012, p. 20. 
 
10 Idem. 

http://www.idb-fdul.com/
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Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pela Lei 

12.305, de 2 de agosto de 2010, criada para gerenciar tais resíduos, definir 

responsabilidades e ditar os instrumentos econômicos para implementação de 

planos, ex vi, art. 1º, observa-se o relacionamento com os “conceitos de 

desenvolvimento sustentável”11. Em seu art. 3º, XI, diz expressamente que “a 

gestão integrada de resíduos sólidos deve ter por premissa o desenvolvimento 

sustentável”12. Já no art. 6º, eleva tal conceito a “categoria de princípio”13.  

Com isso, percebe-se que o legislador toma como norte para gestão 

dos resíduos sólidos a perspectiva da sustentabilidade. É importante frisar 

ainda que em seu art. 3º, XIII, é possível constatar claramente “a preocupação 

com as justiças inter e intrageracional”14, conforme explicitado acima.  

No que toca à boa governança, especialmente no que se refere à 

repartição de responsabilidades, o art. 1º da Lei 12.305/10, prevê que “há 

divisão entre o Poder Público e os geradores de resíduos sólidos”15. Em seu 

art. 3º define esses geradores nestes termos: 

 
IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de 
direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de 
suas atividades, nelas incluído o consumo.16 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, também deixa clara a 

“responsabilidade da coletividade”17, conforme se verifica no art. 25, e sua 

efetiva cessação nos termos dispostos no art. 28: “O gerador de resíduos 

sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos com a 

                                                           

11 BRASIL. Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010. Dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 de nov. 2013. 
 
12 Idem. 
 
13 Idem. 
 
14 Idem. 
 
15  Idem. 
 
16 Idem. 
 
17 Idem. 
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disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo art. 33, 

com a devolução”18. 

Salutar é, então, para melhor compreensão dos demais capítulos da 

pesquisa, expor, o que vem a ser resíduos sólidos. Solange Teles da Silva 

expõe a problemática acerca da “conceituação dos resíduos sólidos”19. Para 

fins desse trabalho, utilizar-se-á a definição trazida no bojo da Lei 12. 305/10, 

em seu art. 3º, XVI, qual seja: 

 
[...] resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação 
final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, 
nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 
exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em 
face da melhor tecnologia disponível20.  

 

Importante ressaltar, ainda, a Política dos 3 Rs que consiste em uma 

filosofia de como tratar a questão dos resíduos sólidos, escalonando nesta 

ordem: reduzir, reutilizar e reciclar. No projeto do Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos é frisada a importância dessa política: 

 
O conceito dos 3 Rs é um eixo orientador de uma das práticas mais 
necessárias ao equacionamento da questão dos Resíduos Sólidos e 
ao sucesso do PNRS e demais planos, projetos e ações decorrentes, 
principalmente àqueles ligados à minimização da quantidade de 
resíduos sólidos a serem dispostos e à viabilização de soluções 
ambientais, econômicas e sociais adequadas21. 

 

                                                           

18 Idem. 
19 SILVA, Solange Teles. Subsídios para a regulamentação brasileira de resíduos sólidos: 
a experiência “comunitária” e européia. Anais do 6º Congresso Internacional de Direito 
Ambiental. São Paulo: IMESP, 2002, p. 237-238. 
 
20 BRASIL. Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010. Dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 de nov. 2013. 
 
21 GOVERNO FEDERAL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano nacional de resíduos 
sólidos, 2011, p. 50. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/253/_publicacao/253 
_publicacao02022012041757.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2013. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/253/_publicacao/253%20_publicacao02022012041757.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/253/_publicacao/253%20_publicacao02022012041757.pdf
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A preocupação com a filosofia dos 3 Rs também é verificada na Lei. 

12.305/10, quando dispõe sobre seus objetivos no art. 7º, II, bem como em 

suas diretrizes no art. 9º: “Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, 

deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos’22.  

 

 

2. A iniciativa do Projeto ECOCEMAR: um diálogo com a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos 

  

A Companhia Energética do Maranhão - CEMAR é a única 

distribuidora de energia no Maranhão, atendendo em torno de 1.8 milhões de 

clientes em todo o Estado. O fornecimento de energia elétrica para o Maranhão 

foi iniciado pela ULEM MANNAGEMENT, que mais tarde, por meio do Decreto 

Estadual, de 14 de junho de 1958, criou-se as CENTRAIS ELÉTRICAS DO 

MARANHÃO – CEMAR. Nesse ínterim, a CEMAR passou por algumas 

mudanças, contudo, a mais destacada foi o processo de privatização, ocorrido 

no ano 2000.  

O adquirente da “CEMAR”23 foi o grupo americano Pennsylvania 

Power and Light Company, que passados dois anos desistiu do negócio. Para 

manter o serviço de fornecimento de energia à população maranhense, houve 

a intervenção do Governo Federal por meio da ANEEL- Agência Nacional de 

Energia Elétrica durante dois anos. Depois disso, em 2004, o controle acionário 

foi repassado para a SVM Participações e Empreendimento Ltda. Por último, 

as ações da CEMAR foram negociadas na bolsa de valores de São Paulo e, 

assim, o controle das ações passou para a Equatorial Energia.  

A ANEEL, por meio do contrato de concessão, estabelece às 

concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica uma série 
                                                           

22 BRASIL. Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010. Dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 10 de nov. 2013. 
 
23 Informações retiradas do site http://www.cemar-ma.com.br/. 
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de obrigações e encargos, dentre os quais há o Programa de Eficiência 

Energética. Nesse sentido, essas distribuidoras de energia devem disponibilizar 

no mínimo 0,5% de sua receita operacional líquida em ações que combatam o 

desperdício de energia elétrica. Desse modo, a CEMAR também teve que se 

enquadrar às exigências desse “Programa de Eficiência Energética das 

Empresas de Distribuição – PEE”24. 

O Projeto “ECOCEMAR”25 está inserido nesse Programa de 

Eficiência Energética. Essa inserção tem como fundamento o relacionamento 

de economia de energia com o processo de reciclagem. Dessa forma, “é mais 

viável a utilização de resíduos sólidos por usar menos energia, tornando-se 

mais barato do que o uso de matéria-prima”.  

Esse Projeto foi implantado em 2011 no Maranhão, na gestão de 

Nonato Castro. Tem como referência um projeto já existente no Ceará. Na 

realidade maranhense, a finalidade é o combate ao desperdício de energia, 

propondo à população a troca de resíduos recicláveis por bônus nas faturas de 

energia elétrica. Dá, portanto, uma destinação organizada do material à 

indústria de reciclagem por meio de uma coleta seletiva dos resíduos, com 

valor de mercado. 

De acordo com as informações obtidas no site, o Projeto possui dois 

objetivos principais: contribuir para a preservação do meio ambiente e oferecer 

alternativas para o pagamento das faturas. O público alvo, desse modo, são os 

clientes de baixa tensão, residenciais, de toda área de concessão da CEMAR. 

Além disso, o cliente tem a opção de doar para instituições filantrópicas o 

bônus, o que demonstra a preocupação social dessa iniciativa.  

A indústria e o comércio também podem contribuir para a coleta de 

resíduos sólidos, no entanto, não podem acumular pontuação de desconto em 

suas próprias faturas, mas podem direcionar o bônus para instituição 

beneficente ou uma unidade residencial. Para tanto, nos postos de coleta já há 

uma lista com várias dessas instituições, mas se o doador preferir pode 
                                                           

24 Informações com base na no site http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=27. 
 
25 As informações sobre o Projeto ECOCEMAR foram retiradas no próprio site da CEMAR e por 
meio de entrevista feita a Matias Soares Neto, engenheiro de Estudos e Planejamento dessa 
empresa.   

http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=27
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direcionar para outra que não esteja na lista, desde que aponte a numeração 

da unidade consumidora.  

Tratando-se especificamente do funcionamento desse Projeto, o 

cliente direciona-se a um posto de coleta mais próximo e solicita seu cartão 

ECOCEMAR, que será entregue de imediato. Em seguida receberá as 

instruções de separação dos resíduos para que seja feita em casa. Ressalta-se 

que quanto melhor separado, mais valor terá o resíduo. Posteriormente, o 

cliente levará o material que será pesado por tipo e classe e com isso gerará 

um bônus a ser compensado na fatura de energia indicada. Por fim, o cliente 

receberá um comprovante da transação realizada especificando o valor da 

bonificação para posterior conferência na fatura de energia. 

A CEMAR disponibiliza treze postos fixos de coleta. Estão 

localizados na CEMAR-sede, Mateus da Cohab, Jaracati shopping, Anil, 

Marciel Maiobão, Cohatrac, Cidade Operária, Anjo da Guarda, Alemanha, 

Residencial Pinheiros, Areinha, Parque Timbira, Imperatriz-MA. Além disso, 

disponibiliza postos móveis em pontos diferentes da cidade divulgados no site 

todos os meses. O posto da cidade de Imperatriz é o mais recente e pode-se 

notar que é o único fora dos limites da cidade de São Luís. 

Quanto aos materiais coletados, são divididos em cinco tipos: 

plástico, metal, papel, resíduo orgânico e tetra pak. Plástico, como garrafas pet 

e de água mineral, plástico duro, plástico-caixas, cadeira, mesa, plástico-filme, 

PVC como canos e forros. Metal como aço, inox, alumínio, antimônio, ferro, 

bronze, chumbo panela de alumínio, bateria de carros. Papel como o branco, 

misto como o de revistas, papelão, jornal e listas telefônicas. Resíduos 

orgânicos, como o óleo de cozinha. Por fim, tetra pak, que são as caixas de 

suco, de leites, extrato de tomate, creme de leite, leite condensado. 

O Projeto Ecocemar é feito com a parceria da RIPEL Reciclagem. 

Essa empresa não é uma recicladora, mas sim uma intermediária que compra 

os resíduos e vende para indústrias de reciclagem em outro Estado do país, o 

Ceará. Isso acontece porque não há indústrias dessa natureza no Estado do 

Maranhão.  

A RIPEL, portanto, tem participação fundamental nesse processo, já 

que conduz todo o material reciclável para a sua finalidade. Além disso, em 
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cada posto de coleta essa empresa disponibiliza um funcionário e um 

estagiário com formação técnica na área ambiental. Já a CEMAR entra com a 

estrutura do local de coleta, como as máquinas de pesagem, por exemplo. 

No que se refere à divulgação do Projeto ECOCEMAR, é feita por 

meio do rádio, televisão, jornal impresso, busdoor, no site da CEMAR, bem 

como por meio de palestras ministradas em escolas. É preciso observar que a 

divulgação do Projeto é essencial para atingir a sua finalidade, vez que a 

sociedade civil precisa ser informada para que haja uma efetiva 

conscientização e contribuição.  

 
Para que a preservação ambiental seja efetiva, mais do que reprimir 
condutas ambientais lesivas, é necessário evitá-las, por meio de 
instrumentos preventivos, notadamente a informação e a educação 
ambiental, que subsidiam a sociedade na formação de uma 
conscientização ambiental 26. 

 

É essencial, portanto, que haja essa divulgação como forma de 

alcançar as expectativas de coleta dos resíduos sólidos e atinja cada vez mais 

um público maior. Nesse sentido, o Projeto ECOCEMAR conta com uma 

iniciativa muito eficiente, a gincana. 

Feita de forma anual, está na sua terceira versão. Direcionada para 

o público jovem, matriculados em escolas do Ensino Médio, é promovida pelo 

Projeto com o objetivo de coletar os resíduos sólidos, além de promover a 

conscientização desse público de forma lúdica. O jovem, nesse contexto, passa 

a ocupar um importante papel, preservando o meio ambiente ao coletar esses 

resíduos, além de desenvolver uma consciência do seu papel ativo nesse 

processo, tendo, portanto, grande possibilidade de se transformar em um 

multiplicador de um modo de vida mais sustentável. 

Em “pesquisa de campo”27, observou-se na III Gincana ECOCEMAR 

que todo seu conteúdo volta-se para o desenvolvimento de habilidades de 

preservação do ambiente. Tanto nas tarefas prévias, bem como no momento 
                                                           

26 SILVA, Maria Rosalva. Sociedade civil, resíduos sólidos e conscientização. Revista do 
Direito Ambiental da Amazônia, nº 3, Jul-Dez 2004., p. 249.  
 
27 A III Gincana Ecocemar foi realizada no dia 09 de novembro de 2013, no estacionamento da 
CEMAR, no bairro do Cohafuma. Participaram treze escolas, que arrecadaram, inicialmente, 
um total de 79.279 Kg de resíduos sólidos (dados obtidos até o dia 17 de outubro de 2013). 
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culminante da gincana, exigia-se dos participantes um conhecimento da 

realidade ambiental e formas de preservação. No espaço de sua realização 

havia uma série de stands com exposição de objetos confeccionados com 

materiais descartados que foram reutilizados. Isso demonstra a preocupação 

com a política dos 3 Rs, como já visto. 

É perceptível com essa iniciativa o desenvolvimento da cidadania 

ambiental, importante para efetivar de fato o desenvolvimento de uma cultura 

sustentável de preservação para essa e futuras gerações. Nesse sentido, “a 

responsabilidade de preservar é de todos”28 como versa a Constituição Federal, 

art. 225. “Por óbvio, a questão ecológica integra a inafastável e permanente 

reconstrução do conceito de cidadania” 29.  

O Projeto ECOCEMAR apesar de ter sido pensado com o intuito de 

atingir uma exigência da ANEEL, de eficiência energética, não deixa de se 

coadunar com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), vez que 

contribui para a coleta de resíduos que seriam desprezados no ambiente, 

poluindo-o.  

Essa afirmação tem por base um dos objetivos do Projeto: contribuir 

para a preservação do meio ambiente. Por mais que haja uma adequação às 

exigências de eficiência energética feita pelo Governo, por meio da ANEEL, o 

Projeto se alinha à Política Nacional de Resíduos Sólidos, mesmo que não 

tenha sido pensado, primeiramente, com essa finalidade. A contribuição desse 

Projeto em si será discutida no capítulo seguinte. 

 

 

3. Projeto ECOCEMAR: contribuição e desafios para reciclagem de 
resíduos sólidos urbanos no Maranhão 

 

                                                           

28 BRASIL. Constituição (2002). Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional nº 35, de 20-12-
2001. Brasília: Senado Federal, 2002. 
 
29 DEXHEIMER, Marcus Alexsander. Participação popular e política ambiental urbana. In: 
LEITE, José Rubens Morato; BELLO FILHO, Ney de Barros (Orgs.). Direito ambiental 
contemporâneo. Barueri: Manole, 2004, p. 430. 
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O Estado do Maranhão, seguindo diretriz nacional, elaborou Plano 

Estadual de Gestão dos Resíduos Sólidos do Maranhão em junho de 2012. Tal 

diretriz estabelece que, a partir 2012, a elaboração do plano é condição para 

que haja o ente tenha acesso a recursos da União, bem como seja beneficiário 

de incentivos e financiamentos30.  

No plano estadual, assim como na Política nacional, há previsão 

para incentivo à indústria de reciclagem e inserção de catadores, bem como 

consta a questão da educação ambiental. Observe-se, porém, que na prática 

tais previsões não se efetivaram. 

No volume II do Plano Estadual, denominado “Caderno de 

Diagnósticos Técnicos” 31, há dados importantes para contextualização dos 

resíduos sólidos no Maranhão: a população 4.193.266 habitantes; são geradas 

6.642 t/dia de resíduos sólidos urbanos; destes, são coletadas em torno de 

58%. De uma breve análise, percebe-se que 2.731 toneladas por dia são 

descartadas sem qualquer cuidado no estado.  

No que diz respeito ao Projeto ECOCEMAR, segundo dados 

recentes fornecidos pelo entrevistado, a arrecadação, em toneladas, é 

distribuída da seguinte forma: papel: 2.370, plástico: 1.526, metal: 611, tetra 

pak: 17 e óleo: 0. O total arrecadado gira em torno de 4.524 toneladas, o que 

corresponderia a menos de dois dias do que é desperdiçado no Maranhão no 

que se refere aos resíduos sólidos. 

É importante questionar até que pontos os dados apresentados pelo 

governo do Estado do Maranhão podem mascarar uma realidade muito mais 

caótica do que apresenta, visto que na maioria dos municípios do Estado nem 

há coleta, muito menos coleta seletiva. Talvez, portanto, o número de 

toneladas descartadas seja muito maior. 

Apontados e analisados os dados coletados, percebe-se a 

importância dessa iniciativa para a realidade local, visto que projetos como 

esse não são comuns no contexto maranhense. Contudo, essa é uma iniciativa 

                                                           

30 GOVERNO ESTADUAL. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. Plano estadual de gestão 
dos resíduos sólidos do Maranhão, 2012, p. 14. Disponível em: 
<http://www.sema.ma.gov.br/pdf/PEGRS_MA_Volume%20II.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2013. 
31  Idem. 
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que não abarca as necessidades emergenciais do Estado do Maranhão, pois 

esse Estado está muito aquém do ideal. Precisa-se repensar e efetivar políticas 

públicas concretas que realmente deem conta de tanto resíduo descartado de 

maneira irresponsável. 

Alguns empecilhos para o melhor desenvolvimento da coleta de 

resíduos no Estado do Maranhão existem pela falta de implementação da 

política de gestão. O fato de não existir no Estado indústrias recicladoras 

inviabiliza muito a coleta e reciclagem. 

 Por mais que o material seja coletado e enviado para outros 

Estados, como vem sendo feito por iniciativa desse Projeto, os resíduos 

enviados deixam de poluir, mas ao mesmo tempo deixam de gerar riqueza para 

o Maranhão, pois a produção a partir desses resíduos é fonte de riqueza, 

gerariam novos postos de trabalho e, consequentemente, dinamizariam a 

economia. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 

perspectiva econômica precisa ser considerada por gerar valor econômico a 

materiais descartados e ao mesmo tempo preservar o ambiente para as 

gerações atuais e futuras.  

Diante da não efetiva atuação do Estado do Maranhão e municípios, 

a falta de uma política ampla de incentivo de coleta e reciclagem desses 

resíduos é uma das principais barreiras para qualquer iniciativa privada. É 

sabido que não cabe somente ao Estado por em prática a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, contudo, a sua atuação é fundamental. Desse modo, a falta 

de conscientização e serviços que facilitem a coleta é um grande obstáculo. 

Frise-se que a inexistência do reciclador no Estado do Maranhão e a 

falta de serviços de coleta seletiva foram apontadas como uma das maiores 

dificuldades para o Projeto ECOCEMAR. Por mais que haja doze postos fixos 

espalhados pela cidade de São Luís e um em Imperatriz, fora os postos 

móveis, são incontestavelmente insuficientes para atender às necessidades da 

realidade maranhense. As dificuldades, portanto, para conduzir o material 

reciclável até o posto mais próximo é um fator desmotivador para a maioria da 

população, que não possui meios para fazê-lo. 

Ademais, o preço oferecido pelo material, reduzido provavelmente 

pelos custos com a necessária condução até outro Estado, é um fator que 
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corrobora para que o número de toneladas de resíduos sólidos não seja maior. 

Portanto, apesar da bonificação na fatura de energia elétrica que o cliente 

recebe pela coleta do material reciclável, no geral, é necessária muita 

consciência ecológica para que o mesmo mantenha essa prática, pois o valor 

dado não gera um desconto significativo na fatura.  

Nesse sentido, a estratégia de atração utilizada pelo Projeto 

ECOCEMAR para que o cliente troque o resíduo por bonificação na conta de 

energia é atraente à primeira vista, porém, ao verificar que não é muito 

rentável, o cliente muitas vezes deixa de participar. Por esse viés, pode-se 

compreender a falta de fidelidade da maioria dos clientes, uma das principais 

dificuldades do Projeto apresentada pelo entrevistado.  

Talvez o foco dado pela CEMAR ao atendimento às exigências de 

eficiência energética seja maior que à ênfase na sustentabilidade em si. 

Outrossim, as campanhas feitas não possibilitam uma modificação real de 

práticas rotineiras de despreocupação com o meio, o que não desenvolve uma 

cultura realmente sustentável. Prima-se pelo objetivo imediato, abatimento na 

fatura de energia, e deixa-se de lado o objetivo de preservar o meio ambiente. 

Para superar esse obstáculo, é necessário frisar mais uma vez a 

importância do processo de conscientização da população, pois “A difusão das 

informações trará melhorias na qualidade de vida, diminuição dos gastos 

públicos e o aproveitamento racional dos recursos”32.  

Dito isso, de extrema importância é a atuação de todos como 

agentes estratégicos para a mudança dessa realidade. É preciso que haja um 

processo que assimile na população os riscos da não destinação adequada 

dos resíduos sólidos para a sobrevivência da humanidade e a consciência dos 

impactos para as gerações futuras. 

 

Conclusão 
Buscou-se relacionar com esta pesquisa, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos com uma iniciativa privada local, o Projeto ECOCEMAR, 

                                                           

32 SILVA, Maria Rosalva. Sociedade civil, resíduos sólidos e conscientização. Revista do 
Direito Ambiental da Amazônia, nº 3, Jul-Dez 2004, p. 239. 
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enfatizando pontos consonantes e dissonantes. Para alcance dessa finalidade, 

inicialmente foram demonstrados como a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos segue diretrizes do desenvolvimento sustentável, este encarado numa 

perspectiva da pós-modernidade. Foi apontada a importância da participação 

do Estado e Sociedade Civil para efetivação da boa governança.  

O histórico da empresa CEMAR e o processo de construção do 

Projeto estudado foram trazidos no segundo capítulo. Os objetivos e o modo de 

utilização dos benefícios do ECOCEMAR pelos clientes também foram 

abordados para fins de esclarecimento do funcionamento do Projeto. Com os 

dados obtidos no site da CEMAR e as informações fornecidas por meio de 

entrevistas foi possível fazer o relacionamento do Projeto com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. 

Percebeu-se sobremaneira a importância da Gincana, vez que além 

do volume considerável de arrecadação de resíduos sólidos urbanos, carrega 

em sua essência a finalidade educativa. Como analisado, a conscientização é 

de grande importância para a eficácia de qualquer política relacionada ao meio 

ambiente, especialmente a de resíduos sólidos, pois a participação da 

população é direta.  

Comparando-se os números trazidos no Plano Estadual de Gestão 

dos Resíduos Sólidos do Maranhão e resultados do Projeto ECOCEMAR foram 

identificadas as contribuições para o gerenciamento dos resíduos sólidos 

urbanos no estado, bem como identificado que há um longo caminho a 

percorrer. 

É preciso que haja de fato a implementação da Política de Resíduos 

Sólidos tanto pelo que estabelece o Governo Federal e Estadual. Uma vez que 

a população maranhense é carente, no geral, de informações básicas de como 

dar uma finalidade aos resíduos sólidos, dificilmente ocupará um papel de 

agente ativo nesse processo. Ou mesmo pela inexistência de indústrias 

recicladoras no Maranhão, que poderiam facilitar o processo de coleta e 

dinamizar a economia local, gerando riqueza. Há muito a ser feito, dessa 

maneira, a iniciativa do Projeto ECOCEMAR é importante para a realidade 

local, mas é insuficiente. 
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Anexos 

PROGRAMA ECOCEMAR: ENTREVISTA 

 

1 Como e quando surgiu o Projeto ECOCEMAR? 

 

2 Qual a finalidade do Projeto? 

 

3 Qual a relação do Projeto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos? 
 

4 Para onde vão os resíduos sólidos coletados? Quais os agentes envolvidos 

nesse processo?  

 

 5 A CEMAR disponibiliza quantas pessoas diretamente para esse Programa? 

 

6 Quais meios de divulgação são utilizados? 

 

7 As expectativas de coleta são atingidas? 

 

8 Quais os dados das coletas por tipo de resíduo?  

 

9 Há perspectivas de implantação de novos pontos de coleta? 

 

10 Quais as dificuldades enfrentadas?  

 

11 Qual a contribuição do Projeto para o destino dos resíduos sólidos urbanos? 

 

12 Qual o número de clientes? 
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PROGRAMA ECOCEMAR: FOTOS 
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