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020. O ano que, além de demonstrar
a importância da ciência e da informação como fundamentais para a
formação de uma consciência crítica,
transformou o modo como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Não foi diferente
na Secretaria de Estado do Ambiente e no
Instituto Estadual do Ambiente. Aqui também
ocorreram muitas mudanças. Tivemos que
nos reinventar, nos adaptar, descobrir atalhos, formas diferentes de atuar.
Com a chegada da pandemia, o isolamento
social e o cuidado, conosco e com o ambiente, tornaram-se imperativos. Outra consequência dessa nova realidade foi o aumento do
volume de resíduos gerados no país. De acordo com estimativas da Associação Brasileira
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (ABRELPE), as medidas de distanciamento social geraram no país um aumento de 15% a 25% na quantidade de resíduos
residenciais. Em relação ao lixo hospitalar,
o volume cresceu de 10 a 20 vezes. Contudo, não é possível afirmar que esse aumento
tenha se traduzido em reciclagem, uma vez

que os serviços de coleta seletiva em algumas cidades foram suspensos devido ao risco iminente de contaminação dos catadores,
ou, ainda, os trabalhos de gerenciamento
de resíduos recicláveis nos galpões das cooperativas sofreram impactos consideráveis
pelo mesmo motivo.

artigo “Panorama da regulamentação de logística reversa de Resíduos Sólidos nos estados da Região Sudeste do Brasil” apresenta
um cenário do avanço dos instrumentos de
regulação dos sistemas de logística reversa
nos estados da Região Sudeste do país. O que
se demonstra é que, embora o assunto esteja
na pauta de discussões de todos os estados,
alguns ainda o tratam de maneira tímida, enquanto outros avançam mais. Outra conclusão do trabalho é que a assinatura de termos
de compromisso ou acordos setoriais, bem
como a publicação de instrumentos normativos, indica uma valorização e a discussão do
tema logística reversa nos estados.

Os efeitos adversos da disposição inadequada dos Resíduos dos Serviços de Saúde
(RSS) têm sido uma preocupação constante
dos órgãos ambientais, não só por causarem
riscos ao ambiente, como à saúde da população e, principalmente dos catadores. Sobre o
assunto, este número da Ineana traz o artigo
“Plano de Gestão Municipal de Resíduos de
Serviços de Saúde: riscos e estratégias para
os municípios do Estado do Rio de Janeiro".
O trabalho demonstra, por meio de pesquisa bibliográfica e levantamento de dados,
a importância do gerenciamento adequado
dos resíduos de serviços de saúde. Além disso, aponta os riscos associados à atividade
e procura definir estratégias para a elaboração de um Plano de Gestão Municipal dos
RSS e de uma proposta legislativa para a
regulamentação da disposição dos medicamentos e perfurocortantes de uso domiciliar
no Estado do Rio de Janeiro.

A respeito da qualidade do ar, outro tema
que ganhou destaque durante a pandemia,
o artigo “Poluição por veículos pesados: as
ações de controle efetuadas pelo INEA” mostra que a atuação do Instituto com relação
aos veículos pesados (ônibus e caminhões de
ciclo diesel) tem sido exitosa. De acordo com
o trabalho, os resultados dos indicadores
de desempenho no período de 2011 a 2018
evidenciam a evolução do Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por
Veículos Automotor do Ciclo Diesel (PROCON
Fumaça Preta): o número de empresas vinculadas ao programa cresceu progressivamente ao longo de oito anos (284%), ao mesmo
tempo em que os índices de opacidade caíram (-71%). Como consequência, diminuíram
os índices de reprovação dos veículos pesados (-97%), o que comprova que o PROCON
Fumaça Preta é uma importante ferramenta
de controle da poluição veicular no Estado
do Rio de Janeiro.

Tema afim ao gerenciamento de resíduos, a
logística reversa, conceito trazido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) do
Ministério do Meio Ambiente, representa a
aplicação prática da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. O

O quarto e último artigo desta edição da Ineana, “Governança de indicadores e metas de
desempenho no licenciamento ambiental do
Estado do Rio de Janeiro: uma avaliação de
impacto”, analisa o efeito da implantação da

Foto: Carlos Monteiro, série 'Amanhaceres'

editorial

governança de indicadores e metas de desempenho no procedimento de análise dos
requerimentos de licenciamento ambiental
recebidos pelo INEA. Adotando uma perspectiva descritiva quanto ao seu fim e uma perspectiva de pesquisa de campo e experimental
quanto aos seus meios, os resultados do trabalho demonstram que a governança produziu impacto positivo sobre os beneficiários. Ao
incrementar em 2,85 instrumentos, em média,
a produtividade mensal daquelas unidades
administrativas que sofreram a intervenção
do projeto, o artigo aponta caminhos para tornar a gestão ambiental pública mais eficiente
e dinâmica.
Que 2021 traga luz e conhecimento para todos.
Boa leitura!

Acervo/Autoras
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Resumo

Abstract

A produção dos resíduos sólidos, de maneira geral, está associada ao desenvolvimento da atividade humana, aos avanços tecnológicos e à
urbanização. Os efeitos adversos da disposição
inadequada dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) têm gerado preocupações ambientais,
por causarem risco aos ecossistemas e à saúde
humana. Dessa forma, a realização do gerenciamento adequado dos RSS é imprescindível para
a neutralização dessas possíveis ameaças. Por intermédio de pesquisa bibliográfica e levantamento de dados, o presente trabalho visa apontar os
riscos e definir estratégias para a elaboração de
um Plano de Gestão Municipal dos RSS e de uma
proposta legislativa para a regulamentação da
disposição dos medicamentos e perfurocortantes
de uso domiciliar no Estado do Rio de Janeiro.

Generall y, the generation of solid waste is associated with the development of human activity, technological advances and urbanization. The adverse
effects of improper disposal of Healthcare Waste
have generated environmental concerns, as they
cause a risk to human health and ecosystems, by
the leaching of chemical elements. Thus, the management of health care waste is essential to neutralize the possible risks to public health and the
environment. Through bibliographic research and
data collection, the present work aims to point out
the risks and define strategies to elaborate a Municipal Management Plan of SSR and a legislative proposal for regulation on the disposal of household medicines and cutting waste in the State of
Rio de Janeiro.

Palavras-chave

Keywords

Resíduos dos Serviços de Saúde. Gerenciamento.
Plano Municipal.

Waste from Health
Municipal Plan.

Services.

Management.
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Grupo

Descrição

GRUPO A (Biológicos)

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência
ou concentração, podem apresentar risco de infecção.

GRUPO B (Químico)

Resíduos contendo substâncias químicas que podem
apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

GRUPO C (Rejeito Radioativo)

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades
superiores aos limites de eliminação especificados
nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.

GRUPO D (Comum)

Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente,
podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

GRUPO E (Perfurocortante)

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais
como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas
diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos
capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no
laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e
placas de Petri) e outros similares.
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Tabela 1 - Grupos de Resíduos de Serviço de Saúde

Fonte: Adaptado de Resolução CONAMA nº 385/2005
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Tabela 2 - Fontes geradoras de RSS e componentes
Fontes

Composição de Resíduos

Administração

Papéis em geral; descartáveis.

Centro obstétrico

Roupas sujas; gazes; placentas; resíduos de ampolas,
incluindo cápsulas de nitrato de prata; agulhas, seringas e lancetas descartáveis; máscaras descartáveis;
absorventes; unidades descartáveis de lavagem intestinal; fraldas descartáveis; luvas descartáveis etc.

Sala de emergência e centros cirúrgicos

Roupas sujas; gazes; tecidos humanos, incluindo
materiais amputados; resíduos de ampolas; máscaras descartáveis; agulhas e seringas; gesso; lancetas
descartáveis; unidades descartáveis de lavagem
intestinal; conjuntos de drenagem; sondas; luvas
cirúrgicas etc.

Tabela 3 - 5W2H
5W2H

Descrição

What?

O que será feito (etapas)

How?

Como deverá ser realizado cada
tarefa/etapa (método)

How Much?

Quanto custa cada tarefa

Sala de isolamento ou quarto de pacientes

Papéis impregnados de secreções nasais e de mucosa inflamada; ataduras, curativos e faixas; máscaras
descartáveis; restos de alimentos etc.

Why?

Por que deve ser
executada a tarefa (justificativa)

Posto de enfermagem

Ampolas; agulhas e seringas descartáveis; papéis.

Where?

Onde cada etapa será
executada (local)

When?

Quando cada tarefa deverá
ser executada (tempo)

Áreas de serviço

Papelão; caixas; restos de embalagem; papéis,
recipientes metálicos, inclusive latas e tambores;
garrafas, inclusive frascos de alimentos e garrafas de
soluções; garrafas de produtos farmacêuticos; resíduos de salas de visitantes e pacientes; flores; restos
de alimentos das cozinhas e copas; trapos etc.

Who?

Quem realizará as tarefas
(responsabilidades)

Laboratório, salas de patologia e autópsia

12

Fonte: NASCIMENTO (2013)

Frascos de vidro descartáveis, inclusive pipetas;
placas de Petri, lâminas e recipientes de amostras;
tecido
humano, órgãos e ossos.

Fonte: REYES; VICINO, 1997
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Tabela 4 - Conteúdo mínimo sugerido para os Planos de Gestão Municipal de RSS

Aterro controlado de Teresópolis (2018)
Foto: Acervo/Autoras
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Conteúdo

Descrição

Apresentação

Breve relato do Plano e sua metodologia

Identificação, Descrição
e Localização

Contextualização do Município; situação atual e antecedentes;
objetivos gerais e específicos; justificativas do plano; localização;
projetos associados ou complementares.

Princípios do Plano de
Gestão Municipal de RSS

Pressupostos metodológicos; abrangência territorial, temporal
e tipologia de RSS; Legislação aplicável vigente

Diagnóstico

Coleta de dados; características populacionais consideradas;
estimativa de geração de RSS; Caracterização dos RSS; identificação dos geradores; tratamento e destinação final; agentes
envolvidos.
Identificação das questões significativas: impactos, fatores
ambientais relevantes;condicionantes.

Metas

Quadro de Metas para Gestão dos RSS.

Estratégias para o
atendimento das metas

Possibilidade de Não Geração, Redução, Reutilização e Reciclagem; Disposição Final Ambientalmente Adequada de Rejeitos;

Modelo de Gestão dos RSS

Modelos tecnológicos para o manejo dos RSS; logística reversa; regionalização e arranjos; viabilidade ecônomica-financeira; oportunidades; sistemas de informações gerenciais; controle social; regulação e fiscalização.

Monitoramento e Revisão

Previsão de avaliações períodicas das metas previstas no Plano,
avaliação do desempenho e revisão, se necessário.

Fonte: Elaborada pelas autoras
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O Quê? (What)

Redução dos
resíduos do
Grupo A
(Biológico)

Aterro controlado de Teresópolis (2018)
Foto: Acervo/Autoras

Tabela 5 - Metas e indicadores sugeridos para os Planos de Gestão Municipal de RSS
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Metas

Indicadores

Treinamento de funcionários para capacitação no descarte dos resíduos do Grupo
A (biológico) nos locais adequados

Treinamentos trimestrais nas unidades de saúde

Implentar programas de intercâmbio de
medicamentos entre unidades de saúde

Adesão de 100% das unidades de saúde

Reduzir o orçamento anual com aquisição
de medicamentos

A ser estimado pelo Plano de Gestão Municipal de
RSS em cada Município

Implementar campanhas de sensibilização
no uso e descarte adequado dos medicamentos, direcionados aos trabalhadores e
aos pacientes

A ser estimado pelo Plano de Gestão Municipal de
RSS em cada Município

Treinamento de funcionários para capacitação no descarte dos resíduos do Grupo C
(Ra jeitos Radioativos) nos locais adequados

A ser estimado pelo Plano de Gestão Municipal de
RSS em cada Município

Reduzir a geração de resíduos do Grupo D
(Comum)

A ser estimado pelo Plano de Gestão Municipal de
RSS em cada Município

Realizar campanhas de sensibilização
para os trabalhadores e pacientes com
intuito de minimizar o uso dos recursos,
com abordagem nos 5Rs

A ser estimado pelo Plano de Gestão Municipal de
RSS em cada Município

Treinamento dos funcionários para capacitação no descarte dos materiais do
Grupo E (perfurocortantes)

A ser estimado pelo Plano de Gestão Municipal de
RSS em cada Município

Fonte: Elaborada pelas autoras

Por quê?
(Why)

Evitar a contaminação
hospitalar e
ambiental

Quem? (Who)

Serviço Especializado em Medicina e Segurança
do Trabalho e
Gerências

Quando?
(When)

Onde? (Where)

30 dias
após a
aprovação
final

Centro Obstétrico e
Cirúrgico Geral. Posto
de Enfermagem. Sala
de Emergência. Banco
de Sangue. Laboratórios. Salas de patologia. Consultório.
Autópsia. Funerária.
Sala de
isolamento

Redução
dos Resíduos
do Grupo B
(Químico)

Evitar a contaminação
ambiental.
Reduzir os
custos financeiros

Serviço Especializado em Medicina e Segurança
do Trabalho e
Gerências

30 dias
após a
aprovação
final

Centro Obstétrico e
Cirúrgico Geral. Posto
de Enfermagem. Sala
de Emergência. Banco
de Sangue. Laboratórios. Salas de patologia. Consultório.
Autópsia. Funerária.
Sala de
isolamento

Redução dos
Resíduos do
Grupo C (Rejeitos Radioativos)

Evitar a contaminação
ambiental e
risco à saúde
pública.

Serviço Especializado em Medicina e Segurança
do Trabalho e
Gerências

30 dias
após a
aprovação
final

Radiologia e serviço
de radioterapia

Redução dos
resíduos do
Grupo D (Comum)

Para redução
do material
utilizado nos
hospitiais e
redução dos
custos financeiros associados

Setores administrativos, Gerência e Serviço
Especializado
em Medicina e
Segurança
do Trabalho

No prazo
de 60 dias
após a
aprovação
final

Administração
hospitalar

Redução dos
Resíduos do
Grupo E
(Perfurocortante)

Evitar a contaminação
ambiental e
risco à saúde pública e
assegurar a
saúde ocupacional dos
trabalhadores

30 dias
após a
aprovação
final

Centro Obstétrico e
Cirúrgico Geral. Posto
de Enfermagem. Sala
de Emergência. Banco
de Sangue. Laboratórios. Salas de patologia. Consultório. Autópsia. Funerária.
Sala de isolamento

Fonte: Elaborada pelas autoras

Serviço Especializado em Medicina e Segurança
do Trabalho e
Gerências
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Tabela 6 – Planejamento para reduzir a
geração de RSS com base na ferramenta 5W2H
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O Quê? (What)

Como? (HOW)

Quanto? (HOW MUCH)

Redução dos resíduos do
Grupo A (Biológico)

Realizar o treinamento de funcionários
para capacitação no descarte dos materiais nos locais adequados de acordo
com o grupo de resíduos. Disponibilizar
recipientes para coleta interna e externa
que devem utilizar símbolos, cores e frases
relacionados à identificação de conteúdo
específico de cada grupo de resíduos.

A ser estimados nos Planos de Gestão Municipal
de RSS, conforme realidade de cada Município

Redução dos Resíduos do
Grupo B (Químico)

Incentivar programas de intercâmbio de
fármacos entre unidades de saúde; incentivar o fracionamento do blister de medicamentos sólidos; Disponibilizar recipientes
para coleta interna e externa que devem
utilizar símbolos, cores e frases relacionados à identificação de conteúdo específico
de cada grupo de resíduos.Incentivar campanhas de sensibilização no uso e descarte
adequado dos medicamentos, direcionados
aos trabalhadores e aos pacientes.

A ser estimados nos Planos de Gestão Municipal
de RSS, conforme realidade de cada Município

Redução dos Resíduos
do Grupo C (Rejeitos
Radioativos)

Realizar o treinamento de funcionários para
capacitação no descarte dos materiais
radiotivos, conforme determinação CNEN.
Disponibilizar recipientes para coleta interna e externa que devem utilizar símbolos,
cores e frases relacionados à identificação
de conteúdo específico de cada grupo de
resíduos. Utilização de dosímetros.

A ser estimados nos Planos de Gestão Municipal
de RSS, conforme realidade de cada Município

Redução dos resíduos do
Grupo D (Comum)

Utilizar materiais não descartáveis; racionalizar o uso da impressora; realizar parcerias com instituições de troca de materiais
recicláveis por materiais de consumo (tonner, plástico e outros); realizar campanhas
de sensibilização para os trabalhadores e
pacientes com intuito de minimizar o uso dos
recursos, com abordagem nos 5Rs. Disponibilizar recipientes para coleta interna e externa
que devem utilizar símbolos, cores e frases
relacionados à identificação de conteúdo
específico de cada grupo de resíduos.

A ser estimados nos Planos de Gestão Municipal
de RSS, conforme realidade de cada Município

Redução dos Resíduos do
Grupo E (Perfurocortante)

Disponibilizar o EPI e capacitar no uso do
EPI; realização o treinamento dos funcionários para capacitação no descarte dos materiais. Disponibilizar recipientes para coleta
interna e externa que devem utilizar símbolos, cores e frases relacionados à identificação de conteúdo específico de cada grupo
de resíduos.

A ser estimados nos Planos de Gestão Municipal
de RSS, conforme realidade de cada Município

revista ineana v. 08 n.02 p.06 - 21 jul > jdez 2020

revista ineana v. 08 n.02 p.06 - 21 jul > jdez 2020

Tabela 7 - Propostas para reduzir a geração de RSS com base na ferramenta 5W2H

Fonte: Elaborada pelas Autoras
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Panorama da regulamentação
de logística reversa de resíduos
sólidos nos estados da Região
Sudeste do Brasil

Instituída como política em 2010, a logística
reversa na Região Sudeste avança mais em
alguns estados do que em outros

Resumo

Abstract

Um dos maiores problemas socioambientais observado nos dias de hoje está relacionado à quantidade
cada vez maior de resíduos sólidos gerados, decorrência
do crescimento populacional que tem se intensificado ao longo dos anos. Em agosto de 2020,
comemorou-se os dez anos de publicação da Lei
Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS). Esse grande marco legal
trouxe diversas inovações no que tange à gestão de resíduos no âmbito nacional. Entre os conceitos importantes
incluídos na PNRS, pode-se citar a logística reversa. Nesse contexto, o presente trabalho tem como
objetivo apresentar um panorama do avanço dos
instrumentos de regulação dos sistemas de logística
reversa de resíduos sólidos nos estados da Região
Sudeste do país. Como resultado, observou-se que,
além dos instrumentos normativos, os estados
apresentam como ato contratual de logística reversa
o seguinte quantitativo de termos de compromisso
vigentes, assinados entre governo e o setor empresarial: Rio de Janeiro, um termo; Minas Gerais, dois termos; São Paulo,12 termos; e Espírito Santo, um termo.
Conclui-se que, embora ainda tenha muito que se
avançar, a temática da logística reversa tem entrado na pauta de discussão nos estados da Região Sudeste, sendo São Paulo o mais avançado, e o Espírito
Santo, aquele com o avanço mais tímido.

One of the greatest socio-environmental problems
that has been observed is related to the increasing
amount of solid waste generated, due to the
population growth that has intensified over the
years. In August 2020, the 10th anniversary of the
publication of Federal Law No. 12,305/2010, which
instituted the National Solid Waste Policy (PNRS), this
great legal framework brought several innovations
regarding waste management at the national level.
Among the important concepts brought in the PNRS,
reverse logistics can be mentioned. In this context,
the present work aims to present an overview of
the progress of the instruments for regulating the
reverse logistics systems of solid waste in the states
of the southeast region of the country. As a result,
it was observed that, in addition to the normative
instruments, the states present as a contractual
reverse logistics act the following quantitative of
commitment terms in force, signed between the
government and the business sector: Rio de Janeiro
has 1 term, Minas Gerais 2 terms, São Paulo has
12 terms and Espírito Santo 1 term. It is concluded
that, although there is still much to advance, the
theme of reverse logistics has entered the agenda of
discussion in the states of the southeast region, with
São Paulo as the most advanced and Espírito Santo
with the most sensitive advance.

Palavras-chave

Keywords

Logística Reversa. PNRS. Resíduos. Sudeste. Termos
de Compromisso.

Reverse Logis tics. PNRS. Was te. Southeas t.
TermsofCommi tm ent.
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de Qualidade Ambiental nos
Assentamentos Humanos do MMA
-Encaminhado anteprojeto de
lei de “Política Nacional de
Resíduos Sólidos”,
-II Conferência Nacional de Meio
- I Congresso Latino-Americano

Ambiente,

de Catadores

-Realizados seminários regionais

Proposição Conama 259

- Grupo de Trabalho Interministerial

de resíduos sólidos,

“Técnicas para a Gestão

de Saneamento Ambiental

-Instituída nova Comissão Especial

de Resíduos Sólidos”.

- I Conferência de Meio Ambiente

na Câmara dos Deputados.

1991

1999

2001

2003

2004

2003

2005

PL 203 sobre manejo

- Comissão Especial da Política

-MMA promove grupos de discussões

Aprovado relatório

dos resíduos de serviços

Nacional de Resíduos.

interministeriais e de secretarias

que trata do PL 203/91

de saúde.

-1º Congresso Nacional

do ministério para a regulamentação

acrescido da liberação

dos Catadores de Materiais

dos resíduos sólidos.

da importação de pneus

Recicláveis

-Conama realiza o seminário

usados no Brasil.
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-Criado grupo interno na Secretaria

“Contribuições à Política Nacional
de Resíduos Sólidos”.
Figura 1 - Linha do tempo da gestão de resíduos em nível nacional
Fonte: Adaptada de BRASIL, 2020a
-Lei que cria a Política Nacional
de Resíduos Sólidos;
- Publicação no Diário Oficial
da União o Decreto nº 7.404,
que regulamenta a Lei nº 12.305;
- Publicação do Decreto nº 7405,
Realizadas audiências públicas,

que institui o Programa Pró-

com contribuição da CNI,

Catador, denomina Comitê

da representação de setores

Interministerial para

interessados, do Movimento Nacional

Inclusão Social e Econômica

de Catadores de Materiais Recicláveis

dos Catadores de Materiais

e dos demais membros do GTRESID.

Reutilizáveis e Recicláveis

2007

2008

2009

-O projeto de lei da Política Nacional de

Minuta do Relatório Final foi

Resíduos Sólidos (PL 1991) é proposto,

apresentada para receber

apresentando forte relação com

contribuições adicionais.

2010

outros instrumentos legais, como a
Lei de Saneamento Básico e a Lei dos
Consórcios Públicos;
-Texto é finalizado e enviado à Casa Civil;
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Figura 2 - Continuação da linha do tempo da gestão de resíduos em nível nacional
Fonte: Adaptada de BRASIL, 2020a
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Secretaria Executiva (MMA)

MMA

MS

MAPA

MDIC

MF

Mini stros
de Es tado

Grupo Técnico de Assessoramento - GTA (Coordenação MMA)

MMA

MS

MAPA

MDIC

MF

Outros

Técnic os
dos Mini stérios
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Comitê Orientador (Presidência MMA)

Grupo de Trabalho Temático - GTTs
(Coordenação: um membro do GTA)

Convidados (setores envolvidos, associações etc.)

Figura 3 - Estrutura do Comitê Orientador para a Implantação de Sistemas de Logística Reversa
Fonte: BRASIL, 2020b

Tabela 1 - Acordos setoriais assinados no Brasil
Data de
Produto

Assinatura do

Regulamentos Relacionados

Acordo Setorial

Embalagens
plásticas
de óleos

Chamamento

Resolução CONAMA nº 362/2005, que trata
19/12/2013

do recolhimento, coleta e destinação final

28/12/2011

de óleo lubrificante usado ou contaminado

lubrificantes
Lâmpadas

Edital de

27/11/2014

-

05/07/2012

Decreto nº 10.240/2020, que regulamenta o inciso VI do caput do art. 33 e o art.
Resíduos
Eletroeletrônicos

56 da Lei nº 12.305/2010, e complementa
31/10/2019

(REEEs)

o Decreto nº 9.177/2017 quanto à imple-

13/02/2013

mentação de sistema de logística reversa
de produtos el etroel etrônicos e seus
componentes de uso doméstico

26

Embalagens
em geral

25/11/2015

-

04/07/2012

Baterias
chumbo-ácido

14/08/2019

-

-

Fonte: BRASIL, 2020b
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Tabela 2 - Instrumentos legais e normativos para a regulação
e regulamentação dos resíduos de embalagens de agrotóxico
Instrumento

Descrição

Dispõe sobre a pesquisa, experimentação, produção, embalagem
e rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda
Lei nº 7.802/1989

comercial, utilização, importação, exportação, destino final dos resíduos
e embalagens, registro, classificação, controle, inspeção e fiscalização
de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.

Lei nº 9.974/2000

Altera a Lei nº 7.802/1989

Decreto nº 4.074/2002

Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989

Resolução CONAMA
nº 465/2014

28

Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para
o licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos

Resolução ANTT
nº 5232/2016

Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre

Resolução ANTT

Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Peri-

nº 5848/2019

gosos e dá outras providências

do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências

Fonte: BRASIL, 1989; BRASIL, 2000; BRASIL, 2002; CONAMA, 2014; ANTT, 2016; ANTT, 2019
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Produto

Embalagens plásticas
de óleos lubrificantes

Publicação do Edital de

Data de Assinatura do Termo de

Chamamento

Compromisso

-

Termo assinado em 05/06/2012,

21/12/2013

Previsão: 2021

Pilhas e baterias portáteis

19/9/2014

Previsão: 2021

industriais e de motocicletas
Lâmpadas
Resíduos Eletroeletrônicos
(REEEs)

19/9/2014

03/04/2019

12/02/2016

Previsão: 2021

28/04/2017

Produto

Embalagens de agrotóxicos

porém encontra-se vencido

Pneus

Baterias automotivas,

Tabela 4 - Termos de compromisso em vigor no estado de São Paulo

Filtros usados de óleo lubrificante automotivo

Óleo combustível

Pilhas e baterias portáteis

Previsão: 2020
Baterias inservíveis de chumbo-ácido

Data de Assinatura do Termo de Compromisso

21/12/2015
Termo Aditivo: 05/10/2018
21/12/2015
Termo Aditivo: 05/10/2018
21/12/2015
Termo Aditivo:29/12/2017
21/12/2016
Termo Aditivo:29/12/2017
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Tabela 3 - Termos de compromisso do Estado de Minas Gerais

21/12/2016
Termo Aditivo:17/12/2019

Fonte: FEAM, 2020

Embalagens plásticas usadas de lubrificantes
Embalagens vazias de saneantes, desinfestantes e
desinfetantes de uso profissional

21/12/2016
Termo Aditivo:15/10/2018
15/07/2016

Produtos eletroeletrônicos de uso doméstico

16/10/2017

Embalagens em geral*

23/05/2018

Embalagens em geral*

15/10/2018

Embalagens de óleo comestível

06/05/2019

Embalagens pós-consumo de aerossóis

09/10/2019

(*) São dois termos de compromisso para embalagens em geral, pois os signatários são distintos.
Fonte: CETESB, 2020
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control actions implemented by INEA
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Poluição por veículos
pesados: as ações de
controle efetuadas
pelo INEA

38
Nas metrópoles brasileiras, os ônibus
e caminhões são a principal fonte de
poluição do ar

Acervo Autores
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Fellipe de Oliveira Pinto, Marcio de Almeida D’agosto
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Para operar no Rio de Janeiro, as transportadoras são obrigadas a verificar periodicamente
as emissões das suas frotas de ônibus e caminhões
Foto: Lourenço Eduardo

Fonte: Elaborada pelos autores
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Estação de monitoramento da qualidade do ar na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro
Foto: André Carvalho
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Fonte: Adaptada por Ventura et al., 2019a

Estação de monitoramento da qualidade do ar no Campo dos Afonsos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro
Foto: André Carvalho
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Tabela 4 – Proposta de limites de
opacidade para o Estado do Rio de
Janeiro
Tabela 3 – Limites de
opacidade estabelecidos pela
Resolução CONAMA n° 418/09

Redução

Limite de

dos limites

opacida-

legais

de (m-1)

Antes de 1996 (NA* /
TLDA**)

18%

1,4

Ano de fabricação

Limite de

Ano de fabricação

opacidade
(m )
-1

48

Antes de 1996 (NA*. /TLDA**)

1,7

Antes de 1996
(Turboalimentado)

19%

1,7

Antes de 1996
(Turboalimentado)

2,1

1996 -1999

33%

1,4

1996 -1999

2,1

2000 – 2011

65%

0,6

2000 em diante

1,7

2012 em diante

76%

0,4

Fonte: Adaptada do CONAMA nº 418/09

Fonte: Elaborada pelos autores
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Governança de indicadores
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licenciamento ambiental do
Estado do Rio de Janeiro:
uma avaliação de impacto
Governance of indicators and performance
targets of the environmental licensing at
Rio de Janeiro State: an impact assessment
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Estudo mostra como a governança de
metas pode ajudar a administração
pública e torná-la mais eficiente

Carlos Alberto Couto da Silva Junior
Resumo

Abstract

Este artigo intenta avaliar o efeito da implantação da governança de indicadores e metas de
desempenho no procedimento de análise dos requerimentos de licenciamento ambiental recebidos pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA).
Os resultados aferem o impacto desse projeto na
produtividade mensal em termos de emissão dos
instrumentos de licenciamento ambiental expedidos pelo INEA no exercício 2016-2018. Este trabalho adota uma perspectiva descritiva quanto ao
seu fim e uma perspectiva de pesquisa de campo
e experimental quanto aos seus meios. A fim de
isolar os efeitos decorrentes das características da
população beneficiada, do momento no tempo em
que ele ocorre e da natureza do ambiente socioeconômico que o influencia, aplicou-se o método
de diferenças em diferenças, conjuntamente com
o método de pareamento por escore de propensão
(DD matching). De acordo com os resultados apresentados, pode-se afirmar que o referido projeto
produziu impacto positivo sobre os beneficiários,
incrementando em 2,85 instrumentos, em média,
a produtividade mensal daquelas unidades administrativas que sofreram a intervenção do projeto
no tempo (t2); isto é, posteriormente à sua adoção.
Portanto, o modelo de governança alcançou os
objetivos propostos, reforçando os benefícios da
sua continuidade ou até mesmo da expansão do
programa para as demais áreas administrativas.
Entretanto, não é possível garantir que o presente
estudo esteja isento das interferências decorrentes do viés de seleção, uma das principais críticas
ao uso de métodos quase-experimentais.

This paper intends to evaluate the effect of the implementation of the governance of indicators and
performance targets in the anal ysis process of
the environmental licensing requirements received by the Instituto Estadual do Ambiente (INEA).
The results of this research sought to assess the impact of this project on the monthly productivity
of the environmental licensing documents issued
by INEA in the years 2016-2018. This work adopted
a descriptive perspective regarding its end and
a perspective of field and experimental research
regarding its means. In order to isolate the effects
resulting from the characteristics of the benefited
population, the moment in time when it occurs
and the nature of the socioeconomic environment
that influences it, the method of differences in differences was applied together with the method of
matching by propensity score (DD matching).
According to the presented results, it can be affirmed
that this project had a positive impact on the beneficiaries, implying an increase of 2,85 documents
issued, on average, on the monthly productivity of
those sectors of the State System of Environmental
Licensing that suffered the intervention in time (t2),
that is, after its adoption. Therefore, the governance model achieved the proposed objectives, reinforcing its continuity or even the expansion of the
program to other administrative areas. However, it
is not possible to guarantee that the present study is free from interferences resulting from selection bias, one of the main criticisms of the use of
quasi-experimental methods.
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[...] emerge a avaliação de
programas com a finalidade
de medir, julgar e comunicar
o valor a respeito das iniciativas
governamentais em si ou,
ainda, de seus componentes,
de modo a comprovar, ou não,
a sua eficácia ou eficiência
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[...] tal esforço não
se restringe à coleta
e à análise dos dados
e informações disponíveis.
Pelo contrário, deve ir além
da produção de índices
relativos, escalas comparativas
e relatórios gerenciais, uma vez
que pretende indicar algumas
medidas preventivas ou
corretivas com vistas
à aprendizagem sistemática
e à melhoria contínua
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[...] espera-se que as
decisões relativas aos
programas públicos sejam
racionais. Para tanto,
é imperativa a aplicação
de procedimentos formais
de avaliação por parte dos
administradores públicos

A governança
é composta por quatro
principais etapas que,
em conjunto, correspondem
a um ciclo com duração
total de 12 meses:
(i)pactuação;
(ii) monitoração;
(iii) avaliação;
e (iv) publicização
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[...] este estudo fixou especial
atenção sobre os instrumentos
SLAM expedidos pelo INEA ao
longo dos períodos 2013-2015
(antes da intervenção) e 2016-2018 (depois da intervenção),
submetidos ou não à política
de Governança de Indicadores
e Metas de Desempenho
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A fim de minimizar o viés
em virtude de os elementos
da amostra não terem sido
coletados em função de
sorteio aleatório, o processo
de tratamento dos dados
se deu por intermédio da
conjugação entre dois
métodos de estimação
de impacto: diferenças em
diferenças e pareamento
por escore de propensão
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Variável

R múltiplo

R2 a justado

tcrítico

tobservado

Hipótese

Quadro funcional

-0,665937

0,443473

-1,658

-10,177*

Ha > 0

Requerimentos

0,491110

0,241189

1,658

6,428*

Ha > 0

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 1 – Critérios de classificação para fins de pareamento
Variável observável

Descrição

Indicador

Número mensal de instrumentos SLAM expedidos

Tratamento

1, se a unidade participou da governança;
0, caso contrário

Tempo

1, se o período depois da intervenção;
0, caso contrário

Digital

1, se a unidade integrou a plataforma digital;
0, caso contrário

Simples

1, se a unidade analisou instrumentos simples;
0, caso contrário

Ativo

1, se a unidade analisou instrumentos ativos;
0, caso contrário

Legislação

1, se a unidade sofreu mudança de regra;
0, caso contrário

Mutirão

1, se a unidade praticou mutirão de análise;
0, caso contrário
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Tabela 1 – Teste de Coeficiente R de Pearson: produtividade versus quadro funcional e
requerimentos

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 1 - Números de instrumentos SLAM expedidos: anterior e posterior à intervenção

64

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 2 – Efeito da intervenção sobre a produtividade mensal: métodos ingênuos
Método

Coef.

Erro padrão

Stat-t

P-valor

Hipótese

Antes e depois da
intervenção

9,5032

1,240

7,659

0,000*

μ1 ≠ μ2

Com e sem
intervenção

12,0790

1,456

8,291

0,000*

μ1 ≠ μ2

* significante a 1%.
Fonte: Elaborada pelo autor

Gráfico 2 - Tra jetória da variável independente (Y): momento anterior à intervenção
Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 4 – Teste de Coeficiente R de Pearson: variável independente (Y)
Tabela 3 – Efeito da intervenção sobre a produtividade mensal: método MQO
Método
Produtividade

Coef.
-1,633

Erro padrão
1,646

Stat-t
-0,991

P-valor
0,321**

Variável

R múltiplo

R2 a justado

tcrítico

tobservado

Hipótese

Produção mensal

0,423898

0,179689

1,6918

2,729*

Ha > 0

Hipótese

μ1 = μ2
* significante a 1%.

Tratamento

16,695

1,398

11,935

0,000*

μ1 ≠ μ2

Tempo

14,513

1,485

9,733

0,000*

μ1 ≠ μ2

Digital

-5,575

1,955

-2,941

0,003*

-

Simples

9,430

1,316

7,162

0,000*

-

Ativo

-11,373

1,805

-6,299

0,000*

-

Legislação

51,370

5,037

10,198

0,000*

-

Mutirão

2,073

2,705

0,766

0,443**

-

* significante a 1%.
** insignificante a 5%.
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Fonte: Elaborada pelo autor

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 5 – Teste de Coeficiente R de Spearman
Variável

Rs

tcrítico

tobservado

Hipótese

Controle

0,095238

2,030

0,5578*

Ha = 0

Tratamento

0,093822

2,030

0,5494*

Ha = 0

* insignificante a 20%.

Fonte: Elaborada pelo autor
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Momento no tempo

Escore de
propensão

Controle

Tratamento

Limite inferior

0,728844

0,728844

Limite superior

0,830452

0,830452

Limite inferior

- 0,117836

0,605794

Limite superior

0,947674

0,987477

Antes

Depois

Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 7 – Escores de propensão: limites superiores e inferiores

Tabela 6 – Coeficientes utilizados para o cálculo dos escores de propensão
Variável
observável

Coef.

Erro padrão

Stat-t

P-valor

Hipótese

Tratamento

0,8304

0,0239

34,717

0,000*

μ1 ≠ μ2

Tempo

-0,0550

0,0303

-1,812

0,070**

μ1 = μ2

Digital

0,2121

0,0396

5,353

0,000*

μ1 ≠ μ2

Simples

-0,1016

0,0268

-3,788

0,000*

μ1 ≠ μ2

Ativo

0,0618

0,0369

1,672

0,094**

μ1 = μ2

Legislação

-0,8534

0,1002

-8,509

0,000*

μ1 ≠ μ2

Mutirão

-0,0679

0,0554

-1,226

0,220**

μ1 = μ2

Gráfico 3 - Histograma dos escores de propensão
Fonte: Elaborado pelo autor

* significante a 1%.
** insignificante a 5%.

68

Fonte: Elaborada pelo autor
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Quadro 2 – Critérios de classificação para fins de diferenças em diferenças
Variável observável

Descrição

Indicador

Número mensal de instrumentos SLAM expedidos
(tratado e pareado)

Tratamento

1, se a unidade participou da governança;
0, caso contrário

Tempo

1, se o período depois da intervenção;
0, caso contrário

Interação

1, se a unidade participou da governança
e o período depois da intervenção;
0, caso contrário

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 9 – Efeito da intervenção sobre a produtividade mensal: comparativo de métodos

Tabela 8 – Efeito da intervenção sobre a produtividade mensal: métodos ingênuos
Método

Coef.

Erro padrão

Stat-t

P-valor

Hipótese

Produção mensal

6,1937

0,6787

9,124

0,000*

μ1 ≠ μ2

Tratamento

14,3511

0,9599

14,949

0,000*

μ1 ≠ μ2

Método

Coef.

Erro padrão

Stat-t

P-valor

Hipótese

Antes e depois da
intervenção

9,5032

1,240

7,659

0,000*

μ1 ≠ μ2

Com e sem
intervenção

12,0790

1,456

8,291

0,000*

μ1 ≠ μ2

Mínimos quadrados
ordinários

16,6950

1,398

11,935

0,000*

μ1 ≠ μ2

DD matching

2,8497

1,385

2,056

0,039**

μ1 ≠ μ2

* significante a 1%.
** significante a 5%.
Fonte: Elaborada pelo autor (2020)

Tabela 10 – Teste de hipótese sobre o impacto da governança

Tempo

6,6493

0,9797

6,786

0,000*

μ1 ≠ μ2

Interação
Tratamento_Tempo

2,8497

1,3855

2,056

0,039*

μ1 ≠ μ2

* significante a 1%.
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Fonte: Elaborada pelo autor

Critério estatístico

Critério de rejeição

Crítico

Obtido

Hipótese

Stat t

tcrítico < tobservado

1,960

2,056

μ1 ≠ μ2

P-valor

P-valor < α

0,05

0,03

μ1 ≠ μ2

0

[0,13;5,56]

μ1 ≠ μ2

IC
Fonte: Elaborada pelo autor

IC ⊅ μ
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