SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE CONTINUA PROMOVENDO
O TRATAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS ATRAVÉS DA LOGÍSTICA
REVERSA

A

disposição

inadequada

dos

resíduos

sólidos

causa

impactos

socioambientais, tais como degradação do solo, comprometimento dos corpos d’água
e mananciais, intensificação de enchentes, contribuição para a poluição do ar e
proliferação de vetores de importância sanitária nos centros urbanos e catação em
condições insalubres nas ruas e nas áreas de disposição final.
A gestão de resíduos sólidos pode ser definida como uma disciplina associada
ao controle, produção, armazenamento, recolha, transferência e transporte,
processamento, tratamento e destino final dos resíduos sólidos, de acordo com os
melhores princípios de preservação da saúde pública, economia, engenharia,
conservação dos recursos, estética e outros princípios ambientais.
Para isto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente busca promover ações para
o tratamento de resíduos sólidos ao manter vínculos com empresas sérias na
promoção de logística reversa.
A logística reversa é um dos instrumentos para aplicação da responsabilidade
compartilhado pelo ciclo de vida dos produtos. A Política Nacional de Resíduos
Sólidos define a logística reversa como um "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.”
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente faz a destinação adequada de pilhas
e baterias, lâmpadas e pneus, que já não têm utilidade e precisam ser descartados

corretamente, uma vez que possuem compostos contaminantes em suas
composições.
Empresas como a GM&C Soluções em Logística Reversa e Reciclagem LTDA,
a ABINEE, a Eco 1000 Soluções em Resíduos, a Policarpo & Cia LTDA e a Reciclanip,
prestam serviço a Secretaria, onde realizam o transporte e destinação correta de
pilhas e baterias, lâmpadas e pneus.
Este ano, foram 292,30 kg de pilhas e baterias destinados para logística
reversa. Também foram destinadas para logística reversa 1500 lâmpadas
fluorescentes e estamos aguardando o acúmulo de outras 1500 lâmpadas para
também dar a destinação correta. E de janeiro a setembro foram destinados 4500
pneus, com uma média de dois carregamentos por mês.

Foto 1: Lixeira para descarte de pilhas e baterias que se encontra disponível na Secretaria.

Foto 2: Bombonas contendo pilhas e baterias que foram levadas pela empresa GM&C
Soluções em Logística Reversa e Reciclagem LTDA e destinadas a ABINEE.

Foto 3: Lâmpadas em estocagem antes de serem repassadas a empresa contratada.

Foto 4: Caminhão da empresa Policarpo & Cia LTDA, realizando o carregamento de pneus.

