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Perspectivas”



REALIDADE BRASILEIRA

5,5% têm mais de 100 mil hab. (304 munic. dos 5.570).

Dos 304 municípios, 139 não possuem PMGIRS 

76 se valem de “lixões” e “aterros controlados” 76 se valem de “lixões” e “aterros controlados” 

72% da população brasileira reside nos 304 municípios.

A gestão dos RS está entre as 3 maiores despesas dos municípios.

1. https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/15007-nova-proposta-de-classificacao-territorial

REALIDADE BRASILEIRA

5,5% têm mais de 100 mil hab. (304 munic. dos 5.570).

139 não possuem PMGIRS – 45,7%.

76 se valem de “lixões” e “aterros controlados” – 25%.76 se valem de “lixões” e “aterros controlados” – 25%.

72% da população brasileira reside nos 304 municípios.

A gestão dos RS está entre as 3 maiores despesas dos municípios.

territorial-mostra-um-brasil-menos-urbano



Realidade Local

246 municípios – 159 declarantes.

100 não possui PMGIRS (62.9%).

106 lixões e 32 aterros controlados – 138

18 aterros sanitários.18 aterros sanitários.

13 municípios cobram pela gestão dos resíduos

24 coleta seletiva.

Diagnósticos do manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – 2017 (http://www.snis.gov.br/diagnostico-residuos-solidos/diagnostico

Realidade Local

138 (86%) ilegalidade.

resíduos – 1 com tarifa específica – 12 IPTU

/diagnostico-rs-2017). 159 mun. declarantes



(Grandes) Desafios Regionais

Elaboração e implementação de PMGIRS realístico 

Eliminação dos “lixões”.

19 – II) identificação de áreas favoráveis para disposição

sanitários) de rejeitos.sanitários) de rejeitos.

19-III) identificação das possibilidades de implantação

Municípios, considerando, nos critérios de economia

formas de prevenção dos riscos ambientais (55 municípios

(Grandes) Desafios Regionais

de PMGIRS realístico – Responsabilidade Municipal

disposição ambientalmente adequadas (implantação de aterros

implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros

economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos

municípios consorciados).



(Grandes) Desafios Regionais

Elaboração e implementação de PMGIRS realístico 

Grandes geradores e logística reversa.

19-IV) identificação dos resíduos sólidos e dos geradores19-IV) identificação dos resíduos sólidos e dos geradores

termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na

19-VII e VIII – regras para o transporte e manejo para

quanto à sua implementação e operacionalização ...

(Grandes) Desafios Regionais

Elaboração e implementação de PMGIRS realístico – Responsabilidade Municipal.

geradores sujeitos a plano de gerenciamento específicogeradores sujeitos a plano de gerenciamento específico

forma do art. 33, ...

para grandes geradores e definição das responsabilidades



(Grandes) Desafios Regionais

Elaboração e implementação de PMGIRS realístico 

Grandes geradores e logística reversa.

19-XIV) metas de redução, reutilização, coleta seletiva19-XIV) metas de redução, reutilização, coleta seletiva

quantidade de rejeitos encaminhados para disposição

19-XV) descrição das formas e dos limites da participação

reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras

ciclo de vida dos produtos;

(Grandes) Desafios Regionais

Elaboração e implementação de PMGIRS realístico – Responsabilidade Municipal.

seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzirseletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir

disposição final ambientalmente adequada;

participação do poder público local na coleta seletiva e na logística

outras ações relativas à responsabilidade compartilhada



(Grandes) Desafios Regionais

Elaboração e implementação de PMGIRS realístico 

Logística reversa.

33.§ 7º) Se o titular do serviço público de limpeza

..., encarregar-se de atividades de responsabilidade..., encarregar-se de atividades de responsabilidade

ações do poder público serão devidamente

entre as partes.

(Grandes) Desafios Regionais

Elaboração e implementação de PMGIRS realístico – Responsabilidade Municipal.

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos,

responsabilidade ... nos sistemas de logística reversa...responsabilidade ... nos sistemas de logística reversa...

devidamente remuneradas, na forma previamente acordada



Municípios Brasileiros com Coleta Seletiva
Prof. Dr. Tomas Mativienko-Sikar

Municípios Brasileiros com Coleta Seletiva



Municípios Brasileiros com Coleta Seletiva
Prof. Dr. Tomas Mativienko-Sikar

Municípios Brasileiros com Coleta Seletiva



Municípios Brasileiros com Coleta Seletiva

R$ 357 milhões de custos com a coleta seletiva

R$ 1,106 bilhão de custo do sistema de triagem

R$ 619 milhões de receitas com comercialização

R$ 1.719 bilhão de prejuízos aos municípios (

Média de R$ 1,369 milhão por município no ano

Municípios Brasileiros com Coleta Seletiva

seletiva (responsabilidade dos municípios).

triagem (responsabilidade setor privado).

comercialização (doação a cooperados).

(responsabilidade setor privado).

ano de 2015 (1.256 municípios c/ coleta seletiva)



“Um terço dos municípios do País não gera receita nem 

para pagar salário do prefeito.”

“Em cidades com menos de 20 mil habitantes, mais de 90% da receita vem de “Em cidades com menos de 20 mil habitantes, mais de 90% da receita vem de 

transferências da União e dos Estados, segundo dados da Firjan...”

//economia.estadao.com.br/noticias/geral,um-terco-dos-municipios-do-pais-nao-gera-receita-nem

“Um terço dos municípios do País não gera receita nem 

para pagar salário do prefeito.”

“Em cidades com menos de 20 mil habitantes, mais de 90% da receita vem de “Em cidades com menos de 20 mil habitantes, mais de 90% da receita vem de 

transferências da União e dos Estados, segundo dados da Firjan...”

nem-para-pagar-salario-do-prefeito,70002473456 -Renée Pereira, 26 Agosto 2018 – acesso 26.11.18



Anbev

Receita líquida: R$ 11, 640 bilhões no 1º trimestre de 2018

Principal operação é a do Brasil, que responde por 53% da receita

Fensa (Coca
Receita líquida: US$ 6,1 bilhões no 1º trimestre de 2018

1. https://www.valor.com.br/empresas/5512665/lucro-da-ambev-cresce-mas-vendas-encolhem-no-brasil (acessado em 26/11/2018)
2. https://www.valor.com.br/empresas/5484957/dona-da-coca-cola-latina-femsa-fecha-1-tri-com-lucro-em-queda (acessado em 26/11/20

Anbev:

Receita líquida: R$ 11, 640 bilhões no 1º trimestre de 20181.

Principal operação é a do Brasil, que responde por 53% da receita1.

(Coca-Cola - AL)
Receita líquida: US$ 6,1 bilhões no 1º trimestre de 20182

brasil (acessado em 26/11/2018)
queda (acessado em 26/11/2018)



Empresas Globais

UNILEVER 

Lucro líquido: US$ 4,00 bilhões no 1º semestre de 2018

NestlêNestlê
Lucro líquido: US$ 5,88 bilhões no 1º semestre de 2018

1. https://www.terra.com.br/economia/lucro-da-unilever-cai-a-304-bi-de-euros-no-1-semestre-prejudicado-por
2. https://www.valor.com.br/empresas/5689043/nestle-ve-lucro-avancar-no-primeiro-semestre - Cibele Bouças 

Empresas Globais

UNILEVER (global)

Lucro líquido: US$ 4,00 bilhões no 1º semestre de 20181.

NestlêNestlê (global)

Lucro líquido: US$ 5,88 bilhões no 1º semestre de 20182

por-brasil,f06006a3e936ff6d5ea5c5e3f91e98daqe7ly3eb.html (acessado em 26/11/2018)
Cibele Bouças - 26/07/2018 (acessado em 26/11/2018)















+ 2.800 itens

+ 12.000 itens

+ de 1.200 itens

+ de 1.200 itens

+ 2.800 itens2

+ 12.000 itens1

+ de 1.200 itens3

1 https://exame.abril.com.br/marketing/walmart-unifica-marcas-proprias-lanca-bom-preco-567176/ 
2 https://braziljournal.com/o-brasil-esnoba-as-marcas-proprias-no-gpa-um-alemao-quer-mudar-isso
3 https://www.dci.com.br/comercio/p-o-de-acucar-ja-contabiliza-15-lojas-exclusivas-da-marca
4 https://www.dci.com.br/comercio/makro-investira-35-mais-em-marcas-proprias-1.313439

+ de 1.200 itens4



lucro líquido 2ºT/2019 R$ 432 milhões

lucro líquido 1ºT/2019 US$ 3,69 bilhões

lucro líquido 2Tº/2019 R$ 419 milhões

lucro líquido 2018 R$ 6,9 bilhões

lucro líquido 2ºT/2019 R$ 432 milhões

lucro líquido 1ºT/2019 US$ 3,69 bilhões

lucro líquido 2Tº/2019 R$ 419 milhões

1 https://exame.abril.com.br/negocios/o-walmart-e-seu-superbalanco-mais-de-us-500-bi-em
2 https://forbes.uol.com.br/last/2019/07/gpa-lucro-liquido-consolidado-de-r-

3 https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/07/24/carrefour-tem-alta-de-11percent-no-lucro-ajustado-do-2o
4 https://www.gironews.com/atacado-cash-carry/ranking-abad-nielsen

lucro líquido 2018 R$ 6,9 bilhões4





ÁGUA MINERAL ENVASADA

Faturamento de + de R$ 10 bilhões ano 

50% (+-) do mercado está concentrado em 2 empresas:

 Coca-Cola: Crystal Coca-Cola: Crystal

 Grupo Edson Queiroz (Ceará):
São Lourenço, Petrópolis, e Pureza Vital, e as importadas 

Pellegrino e Acqua Panna

ÁGUA MINERAL ENVASADA

$ 10 bilhões ano (2015)

) do mercado está concentrado em 2 empresas:

Grupo Edson Queiroz (Ceará):Minalba ...  
São Lourenço, Petrópolis, e Pureza Vital, e as importadas premium Perrier, S. 



OBRIGADO

José Eduardo Ismael Lutti
lutti@mpsp.mp.br

Goiânia, 3 de outubro de 2019.
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