
2517427885849
 

ISBN 9788584251742

ISBN 978-85-8425-144-5

Edson de Oliveira Braga Filho [Org.]

Prefácio por Toshio Mukai

SUSTENTABILIDADE:
UMA NOVA ORDEM MUNDIAL

SUSTENTABILIDADE: UM
A NOVA ORDEM

 M
UNDIAL

A Sustentabilidade é uma Nova Ordem Mundial, que 
transgride os votos de uma Ordem Mundial Nova.
A mudança é real e existente! 
É quântica! 
E tem o objetivo de servir a sociedade.
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Somos refugiados “ambientais, sociais, econômicos e 
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da miséria do livre arbítrio e da ignorância intelectual.
O quântico caminha no processo cognitivo
A evolução é a cooperação que nasce no renascer da maestria.
Cooperar é sustentável! 
Sustentável é cooperar!
A maestria está no saber, no conhecer, no ser, no pesquisar, no 
estudar, nas novas tecnologias e nos avanços de infraestrutura 
com gestão e planejamento, onde a interação é parte da 
integração dos povos na evolução da sustentabilidade.
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Manifesto dos Mineiros

“para que a democracia produza frutos, é necessário que o homem 
de rua e o das classes dirigentes possuam o mesmo apurado sentido de 

bem comum e a mesma ardente e abnegada ambição de servir”
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O nosso agradecimento a TV Assembléia, na pessoa da 
Patrícia Helena Salazar Porto e a sua equipe, pelo carinho, 
atenção, disponibilidade e parceria, ao aceitar o nosso con-
vite para a exibição do excelente documentário Na Lei ou 

na Marra:1964, um combate antes do Golpe.

NA LEI OU NA MARRA: 1964, um combate antes do Golpe1

30 de março de 1964: milícias lideradas por fazendeiros de Gover-
nadores Valadares (MG) atacam o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
destroem o jornal que apoiava a luta pela reforma agrária e instauram 
um clima de perseguição e medo na cidade, com mortes e perseguições. 
A cidade mineira sente, dois dias antes do Golpe Militar, a escuridão 
que viria se abater sobre o país. Esse episódio, pouco conhecido, re-
trata a intensidade do conflito rural no país, decisivo na deposição do 
presidente João Goulart.

O objetivo é resgatar esse fato pela voz dos principais líderes na 
luta pela reforma agrária no Vale do Rio Doce: o sapateiro e líder rural 
Francisco Raymundo da Paixão, o Chicão, o jornalista Carlos Olavo da 
Cunha Pereira, editor do jornal local O Combate, além de historiadores 
e testemunhas. O documentário procura mostrar a extensa articulação 
dos proprietários rurais contra as reformas de base propostas por Jango 
e a violência dos conflitos agrários que sacudiam a região. Trata-se de 
exemplo significativo da tensão político-social no campo em todo o país, 
com protestos e marchas organizados por associações, sindicatos, ligas dos 
camponeses e a violenta reação dos latifundiários.

1 Vencedor do 36º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos (2014), na 
categoria documentário de TV
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Artigo. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.(Constituição da República Fe-
derativa do Brasil de 1988)

Homenagem Especial
Este livro é uma homenagem ao meu maior amigo, companheiro, 

confidente, parceiro de músicas de viola, frango ao molho pardo no 
velho do taipá, em Pitangui, terra nascente, nas estradas da vida, na 
cervejinha gelada e um trago para limpar a garganta das poeiras alegres 
no mercado central e nos jogos da “antigo” minerão, no cantar do Galô 
(...) de um homem humilde e fraterno, generoso e de uma personali-
dade ímpar na ética e na postura, um fiel mensageiro de Deus, o meu 
saudoso Pai, Edson de Oliveira Braga, que hoje habita outra morada, 
tendo desencarnado no dia 05 de junho de 2013, Dia do Meio Am-
biente, na coincidência desta vida!
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CONVERSA AO  
PÉ DO OUVIDO

Este livro é fruto de uma semente plantada com muito carinho, 
amor, fé e determinação no coração da Cultura do Bem, para ultrapassar 
os limites da vida e mergulhar pelas asas do empreender na construção 
com ação de uma Nova Ordem Mundial, que é a Sustentabilidade.

Sustentabilidade – Uma Nova Ordem Mundial é o paradigma 
do quântico!

Este processo teve a sua história iniciada em 2006, na minha mente 
do IBPEAC – Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais e 
Cooperativos e na elaboração seqüencial do seu organograma, estatuto 
e regimento interno, acrescido ao longo de sua existência, do conselho 
de ética e de seu código, do CEAC – Centro de Estudos Ambientais 
e Cooperativos, do IBPEAC Jovem, ambos frutos da ânsia de novos 
conhecimentos, caminhos e abrangências, em sua biblioteca, no Selo 
Verde, oportunidade perfeita para os micro, pequenos e médios empre-
endedores e por fim na Revista Sinal Verde, impressa e digital.

A idéia central foi e continua sendo a integração com interação 
entre as áreas ambientais e cooperativas, notadamente nas pesquisas e 
estudos, objetivando a excelência na criatividade e execução de seus 
ideais e princípios, norteados pela ética e profissionalismo.

Decorridos oito anos de seu registro, o IBPEAC tem em seus 
quadros profissionais de alto nível em suas respectivas áreas de atuação, 
estando presente em todas as regiões do Brasil e executando neste 
pouco tempo de existência uma série de eventos notáveis, com vistas 
à concretização de seus objetivos propostos e inovadores.

A realização do seu I Congresso Internacional em 2010, na cidade 
de Vitória, Espírito Santo e do seu II Congresso Internacional em 2014, 
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na cidade de Belo Horizonte, é a congruência do todo alcançado em 
sua conectividade do mundo quântico atual.

Nós, temos a responsabilidade de participar efetivamente na socie-
dade como instrumento positivo e concreto, transparente e verdadeiro 
de seus anseios ambientais e cooperativos, em conjunto com o social 
em sua maior tangibilidade.

Assim, nasceu o nosso IBPEAC – Instituto Brasileiro de Pesquisas 
e Estudos Ambientais e Cooperativos, ousado em suas preliminares 
e na certeza da vitória.

E trazemos carinhosamente a você leitor(a), um momento entre 
amigos e amigas para prosear com a sociedade sobre sustentabilidade 
ao pé do ouvido, mineiramente...

Tenham uma excelente leitura!

Edson de Oliveira Braga Filho
Graduação em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de 

Minas Gerais (1987);  Pós-graduação em Direito Ambiental pela UNIVES/Con-
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SEBRAE e Curso de Defesa do Consumidor, pelo CDL de Belo Horizonte; Sócio 
fundador da Braga Advogados Associados, com atuação em consultoria e direito nas 
áreas de meio ambiente, sustentabilidade, urbanismo e terceiro setor; Fundador e di-
retor presidente do IBPEAC - Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais 

e Cooperativos. Conferencista; Palestrante; Autor e coordenador de obras jurídicas; 
Professor e coordenador de pós-graduação; Integrante do Conselho Editorial da 
FDUA, Editora Fórum, Belo Horizonte; Consultor da BVRIO - Bolsa Verde do 

Rio de Janeiro; Integrante da Câmara de Sustentabilidade da ASEVILA - Associação 
dos Empresários de Vila Velha, ES; Presidente do Conselho Editorial da Revista Sinal 
Verde.” Vice-Presidente da Comissão da Meio Ambiente da OAB/ES.Secretário Ge-
ral da Comissão de Direitos Humanos da OAB/ES.Representante da OAB/ES nos 
Conselho de Segurança Pública de Vitória.Representante da OAB/ES na Comissão 
de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo.Representante da OAB/ES na I 

Conferência Nacional de Segurança Pública.

Contato: edsonbragafadv@gmail.com
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19

ABERTURA

No mundo atual, onde o capitalismo, a urbanização e o crescente 
número de países industrializados dominam, tornou-se difícil a pre-
servação do meio ambiente, algo tão essencial e que infelizmente, é 
esquecido pela grande massa da sociedade.

Desde pequena convivo com a natureza da maneira mais excêntrica 
e muitas vezes inesperada.Quando criança tinha uma cadela na minha 
casa, seis pássaros, vários peixes, um jabuti e um coelho, uma horta, uma 
trepadeira, ou seja, era bicharada que reinava, mesmo minha mãe nunca 
sendo fá de animais.Eu era, e ainda sou, encantada com o cheiro da 
terra úmida e fico hipnotizada com a dança das folhas quando o vento 
forte bate sobre elas na famosa brisa da primavera, coisas que com vá-
rios anos de viagem pelo Brasil me ensinou, a amar, a cultivar, a cuidar.

Não, que a conscientização ou o amor pela natureza seja algo 
muito comum esses dias, a poluição presente no nosso dia a dia já ex-
pressa perfeitamente que “o mundo perfeito” é pura utopia daqueles 
que sonham com um mundo melhor.

A tecnologia parece ter abduzido a mente e a falta de informação 
transformando a sociedade em um grupo de porcos sem um pingo de 
consciência na mente, mas com o tempo, depois de eventos como a 
Rio + 20, etc., foi possível mudar essa mentalidade precária e arcaica 
que reinava na mente de grande parte dos cidadãos, incluindo a massa 
jovem da sociedade.

Mas quem disse que sonhar é expressamente proibido?
Quem disse que sonhos não podem se tornar realidade?
Ou que uma utopia, com esforço, dedicação e uma pitada de 

paixão pode se transformar em uma realidade desejada e aspirada por 
tantos anos?
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Eu não aspiro ser só mais um tijolo no muro, como dizia Pink 
Floyd.Quero ter o poder de dizer “Farei a mudança”, ter a consciência 
que unidos, desde a nascente da juventude, há uma possibilidade de 
um mundo limpo, verdadeiro, correto que parece escorregar de nossas 
mãos tão rápido com o tempo faz.

É como dizem, o tempo cura tudo, ou pode acabar indo o que nos resta.
Vejo que a visão antiquada, obsoleta, de que você não faz a dife-

rença, começa a se despregar das pessoas, especialmente dos jovens ao 
meu redor, sem contar com o grande incentivo dos lugares que convivo, 
como as inúmeras lixeiras na escola, os projetos que vejo pelas ruas, as 
propagandas, mas não, isso ainda não é suficiente, pois através da minha 
dedução, após estudar o básico sobre meio ambiente e sustentabilidade 
na escola e com o meu pai(que nunca se cansa de me ensinar sobre o 
seu ofício e seus princípios) que se não houver uma mudança drástica, 
chegará um momento que não haverá volta.

Não é necessário seguir carreira por  tal ramo, não é necessário 
querer ser um herói, muito menos achar que salvará o mundo sozinho, 
pois só há um jeito de nos trazer a salvação, nos unindo, informando 
vossos filhos, cuidando do que nos resta, para que não nos percamos 
na ambição humana.

Ana Carolina Pimenta Braga
Cursando o 9º ano do ensino fundamental, no Centro Educacional Leonar-

do Da Vinci, Vitória, ES, 2015; Ações Acadêmicas / Educativas: Fórum FAAP, 
São Paulo, SP., 2015;  Fórum Da Vinci, Vitória, ES., 2014 / 2015; Olímpia da FDV, 

Vitória, ES., 2013;  Vencedora no concurso de redação do Centro Educacional 
Leonardo Da Vinci, Vitória, ES., 2014; Abertura do II Congresso Internacional do 
IBPEAC – Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais e Cooperativos, 
Belo Horizonte, MG, 2015;  Abertura do I Congresso Internacional do IBPEAC 

– Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais e Cooperativos, Vitó-
ria, ES, 2010;  Participação no Livro dos Anais do I Congresso Internacional do 

IBPEAC  - Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais e Cooperativos, 
Ed. Fórum, Belo Horizonte, MG., 2011; Participação no Livro Animais...Rimas...

Poemas, publicado pelo Centro Educacional Leonardo Da Vinci, Vitória, ES., 2007. 
Atividades do 3º Setor: Diretora Presidente do IBPEAC Jovem, Vitória, ES., 

2013; Prêmios: Troféu Sinal Verde IBPEAC, edição 2015; Idiomas:  Inglês – Pro-
ficiência Plena; Espanhol - Intermediário
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PREFÁCIO

Com muita honra e gratidão recebo do Dr. Edson Braga Filho a 
missão de apresentar um prefácio para este livro oportuníssimo, que 
nos apresenta conclusões muito corretas e sábias sobre diversos assuntos 
relacionados com o cooperativismo e o meio ambiente, todos enfocados 
no tema da sustentabilidade.

Sustentabilidade é o assunto do momento evolutivo das economias 
mundiais. Embora a crise econômica porque passamos, não podemos nos 
esquecer que a nossa vida depende dessa manutenção da sustentabilidade.

Mas para entendermos esse condicionamento, ou seja, a busca do 
progresso, a luta por melhorias econômicas e sociais, sem que preju-
diquemos os nossos pontos de apoio à própria vida, ou seja, o meio 
ambiente, temos que entender antes de mais nada o que devemos 
esperar da expressão sustentabilidade.

Muitos autores já se debruçaram sobre esse tema, sempre buscando 
que o desenvolvimento econômico e social não aniquile a sustentabilidade.

Porém, um estudo mais profundo sobre o seu conceito, seu sig-
nificado, suas condições de existência e de manutenção foram pouco 
explorados até o momento.

Foi o ínclito jurista Juarez Freitas quem mais se preocupou com 
o dissecar o tema em si, mostrando-nos, enfim, o que se deve entender 
por sustentabilidade (Editora Fórum, 1ª reimpressão, 2011, onde de-
senvolve em 10 (dez) capítulos, diversos aspectos relacionados com o 
tema, desde o seu Conceito até o tema da responsabilidade do Estado 
e a “Nova Interpretação Jurídica”),

Salientaremos os aspectos mais significativos, para os fins deste 
prefácio, de sua excelente obra.
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Em primeiro lugar, observamos o seu conceito de sustentabilidade: 
“1.6 – Conceito de Sustentabilidade – trata-se do princípio constitucional que 
determina, independentemente de regulamentação legal, com eficácia direta e 
imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária 
do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável, e equâ-
nime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, 
preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o 
direito ao bem-estar físico, psíquico e espiritual, em consonância homeostática 
com o bem estar de todos.” (pp. 40/41).

Completa o autor: “Como se infere, assim entendido, o desenvolvimento 
sustentável não é mais uma contradição em termos, tampouco se confunde com 
o delírio do crescimento econômico como fim em si.

Numa frase: a sustentabilidade, bem assimilada, consiste em assegurar, hoje, 
o bem estar físico, psíquico e espiritual, sem inviabilizar o multidimensional 
bem-estar futuro.” (p. 41).

Mais à frente o autor observa: “Desde logo, contudo, impõe-se pôr em 
realce, como reconhece o próprio Antony Giddens, que a sustentabilidade im-
plica que, ao lidarmos com problemas ambientais, estamos em busca de soluções 
duradouras, não jeitinhos a curto prazo.” (p. 43).

Outro alerta fundamental vem à p. 44: “1.7. – Se o homem insistir 
em destruir o planeta, antes a espécie humana será extinta.

O crescimento econômico, sem respeito ao direito fundamental ao ambiente 
limpo e ecologicamente sadio, provoca danos irreparáveis ou de difícil reparação: 
é chegada a hora de precificar a inércia.”

À p. 55 o autor nos demonstra que há dimensões da sustentabili-
dade: social, ética, jurídico-política, econômica e ambiental.

Para nós, interessa aqui salientar a dimensão ambiental da susten-
tabilidade, já que o livro traz palestras dedicadas ao meio ambiente.

Aqui, o autor escreve: “Desse modo como a degradação ambiental pode 
inviabilizar a vida humana (e já inviabilizou civilizações), incontornável o seu 
enfrentamento hábil e tempestivo.

Não faz sentido persistir nessa matriz comportamental da destruição ili-
mitada e do poder neurótico sobre a natureza, não somente porque os recursos 
são finitos, mas porque tal despautério faz milhões de vítimas no caminho.

É sem sentido e falacioso tentar escapar da responsabilidade, di-
zendo que a culpa é da natureza.” (p. 61).

Assim, este livro, em suas diversas palestras, registra a preocupação 
com a sustentabilidade ambiental, além da socioeconômica.
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Parabéns ao IBPEAC, que, sob o comando sempre oportuno, lúci-
do e inteligente do Dr. Edson Braga, vem, todos os anos, promovendo 
Congressos que buscam soluções para a preservação e recuperação 
ambiental, com o foco sempre sensível na sustentabilidade.

Toshio Mukai
Mestre e Doutor em Direito do Estado (USP); Conferencista;  

Palestrante; Autor de vários obras no direito ambiental e urbanístico.
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APRESENTAÇÃO

Honra-me o Dr. Edson de Oliveira Braga Filho, presidente do 
Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais e Cooperativos, 
ao solicitar prefácio para esta obra, oriunda das conferências e palestras 
proferidas no II Congresso Internacional do Instituto, e que é resultado 
do esforço de construção coletiva de especialistas brasileiros nos campos 
temáticos debatidos no evento.

O tema central do congresso, “Sustentabilidade e Cooperativis-
mo – Uma Nova Ordem Mundial”, guarda afinidades explícitas com 
minha trajetória e experiência no exercício da política. O aprendizado 
acumulado ao longo dos mandatos eletivos exercidos por mim, na  pre-
feitura e, atualmente, no parlamento estadual de Minas Gerais, ampliou 
minha compreensão sobre caminhos pelos quais a atuação política pode 
interferir de modo mais eficiente e positivo na realidade social.

O cooperativismo é, sem dúvida, um desses caminhos. A Organi-
zação Internacional do Trabalho – OIT – define a figura da sociedade 
cooperativa: uma associação de pessoas que se congregam voluntaria-
mente para a consecução de objetivos comuns, constituída por uma 
organização administrada e controlada de maneira democrática, e que 
prevê que os cooperados realizem contribuições equitativas para o capital 
necessário e aceitem assumir de forma igualitária os riscos e benefícios 
do empreendimento.Minha experiência como empreendedor privado, 
no setor agropecuário, mostrou-me, desde cedo, a importância de se 
adotar o paradigma cooperativista como modo de ação propulsor de 
crescimento econômico e dignidade social.

Por essa razão, elegi o tema como prioritário em minha atuação 
como político. Notadamente, como parlamentar estadual, considero 
fundamental buscar identificar as potencialidades de aderência da ação 
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cooperativista a determinadas políticas públicas, notadamente as que 
produzem impactos positivos no domínio da economia.

Ao mesmo tempo, é certo que o princípio econômico da escas-
sez de recursos naturais nos impõe urgente reflexão: como combinar 
crescimento e sustentabilidade. Entendo sustentabilidade como um 
conceito de desenvolvimento que promove a satisfação das necessidades 
presentes e, ao mesmo tempo, garante às gerações futuras a capacidade 
do suprimento de suas próprias necessidades.

Assim, parece-me uma tendência irreversível a gradual e crescente 
vinculação entre as relações econômicas e as relações ambientais. Nesse 
contexto, o paradigma cooperativista pode assumirimportante prota-
gonismo, dado o seu evidente potencial multiplicador em termos de 
capacidade de disseminação devalores, princípios e ações consensuais 
relativos ao binômio economia – meio ambiente.

É certo, portanto, que no contexto da ordem econômica brasilei-
ra, fundada constitucionalmente na valorização do trabalho humano, 
na livre iniciativa e na justiça social, caberá à atividade estatal regular 
eficientemente essa complexa rede de relações entre os domínios da 
produção econômica e da sustentabilidade ambiental, por meio de 
políticas públicas que incentivem um pacto social fundado em relações 
de cooperação economicamente sustentáveis.

Este livro é um convite às reflexões aqui propostas.

Belo Horizonte, junho de 2015.

Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual em seu quarto mando, foi o presidente da Comissão que 

originou a Lei 20.922/2013, o Novo Código Florestal Mineiro.Preside a Comissão 
de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo.Presidente da Frencoop, Silvi-

cultura, Defesa do Setor Sucroenegético e em Defesa da Cadeia Produtiva do Leite. 
Produtor rural. Foi prefeito de Jacuí por três mandatos (1989-1992, 1997-2000 e 

2001-2002). Foi presidente do Clube dos Jovens 4S - Emater (1977-1983) e da 
Associação de Produtores Rurais do Mato Dentro e Jacuí. Foi assessor do deputado 
federal e ex-ministro Carlos Melles (1994-1996) e do ex-governador Aécio Neves 
(2005-2006). Atuou como diretor-geral da Prefeitura de São Sebastião do Paraíso 

na gestão Marilda Melles (2003-2004).Presidiu o Consórcio Intermunicipal de 
Preservação das Bacias dos Rios São João e Santana e a Agência de Desenvolvimento 
Sustentável do Sudoeste Mineiro (Adebras). Foi ainda coordenador do Programa de 

Renovação da Cafeicultura Regional e conselheiro administrativo da Cooparaíso. 
Membro titular do Conselho Integrado de Desenvolvimento (Coind) junto à Secre-

taria de Estado de Desenvolvimento Econômico e ao Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (BDMG) e do Conselho Estadual de Turismo.

BOOK_Sustentabilidade_141015.indb   26 15/10/15   17:28



27

1

A NOVA ECONOMIA NA  
GESTÃO DO LIXO URBANO

Antonio Fernando Pinheiro Pedro1

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (“PNRS”), instituída 
pela Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, determina a gestão 
integrada dos resíduos sólidos e impõe responsabilidade compartilhada 
entre Poder Público e geradores.

A gestão dos resíduos sólidos urbanos foi diretamente afetada 
por conceitos novos, como a diferenciação entre resíduos e rejeitos, 
a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a 
logística reversa. 

Passados mais de cinco anos da entrada em vigor da Lei, no entanto, 
ela ainda não foi, de fato, implementada e isso se deve a dois fatores: 
falta de capacitação técnico-jurídica para lidar com a matéria e falta de 
recursos financeiros para programar toda a engenharia do novo processo.

O Governo Federal não concluiu seu primeiro Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos e não avançou no financiamento e implantação dos 
sistemas de destinação dos resíduos e disposição dos rejeitos. 

O prazo de quatro anos para a disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos, a partir da publicação da lei, não foi obedecido. 
Tampouco foi prorrogado. Significa dizer que consequências poderão 
advir para prefeituras e seus gestores, por conta do não cumprimento 

1 Graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, com especialização em 
Direito Privado e Processo Civil (1984); Consultor ambiental; Consultor do Banco 
Mundial e PNUD; Sócio do escritório Pinheiro Pedro Advogados; Membro do 
Comitê de Energia e Desenvolvimento Sustentável e da ICC Green Economy 
Task Force, da Câmara de Comércio Internacional (CCI).
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da obrigação – de multas e autuações, até a perda de benefícios e res-
ponsabilização por improbidade dos agentes envolvidos.

A saída, no entanto, está na nova economia advinda do novo marco 
legal, senão vejamos: 

 Rejeitos são os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 
possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 
disponíveis e tecnicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade 
que não a disposição final ambientalmente adequada. Para que se chegue 
ao rejeito, o processamento prévio do que for coletado e a segregação 
do que for destinado incumbirá aos Municípios. 

Associações de classe, patronais e setoriais, Federações de Indústrias 
e Associações de Municípios, no entanto, não constataram até agora o 
óbvio: O Poder Público Municipal será o GRANDE PRESTADOR 
DE SERVIÇOS remunerados para a execução dos acordos setoriais, 
nos mais variados rincões do país, bem com os sistemas de destinação 
de resíduos e disposição final de rejeitos. 

A logística reversa compete aos fabricantes, importadores, distribui-
dores e comerciantes dos produtos, elencados na Lei (pilhas e baterias, 
pneus e produtos eletroeletrônicos) e no seu Decreto regulamentador 
(produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de 
vidro, e aos demais produtos e embalagens, “considerando-se priori-
tariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio 
ambiente dos resíduos gerados”).

Com efeito, os aterros sanitários, estações de transbordo, cen-
tros de reciclagem e os serviços de coleta estão vocacionados para 
dispor de tecnologias de tratamento, beneficiamento, segregação e 
inertização - fonte de receita acessória bastante atraente a serviço 
das prefeituras e geradores.

A lei estabelece hierarquia nas ações e no manejo dos resíduos 
sólidos - não geração, redução, reutilização, reciclagem, trata-
mento e disposição final adequada dos rejeitos.

Essa hierarquia implica no inventário e na criação de mecanismos 
de fluxos do material destinado. Caberá aos Municípios criar taxas 
para manter um sistema permanente de declaração de volume e tipo 
de resíduos gerados. 

Esse controle não deve estar restrito aos grandes geradores. Deve 
destinar-se ao setor de serviços, o qual deve arcar com os custos dos 
resíduos comerciais - neles inseridas embalagens, material eletroeletrô-
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nico e material de escritório. Esses resíduos, hoje descartados de forma 
difusa, quando vistos em escala, engrossam o fluxo da logística reversa. 
Assim, é imperativo que sejam segregados dos resíduos domésticos, 
gerando receita adicional para o Município.

O Município deve fazer uso das Parcerias Público- Privadas, mas, 
também, receber parcela da taxa de administração do fluxo de materiais 
da logística reversa, pois, na coleta dos resíduos domésticos, necessaria-
mente colherá material destinado a esse fluxo

Haverá necessidade de ajustar uma política de preços mínimos, para 
catadores e gestores dos fluxos de materiais de reciclagem e logística 
reversa. Esse sistema de preços é que irá garantir o funcionamento do 
sistema, impedindo a sazonalidade prejudicial á continuidade e segu-
rança do serviço. 

Essa política de preços mínimos deve ser gerida por um sistema 
de ENTIDADES GESTORAS dos resíduos, nos moldes europeus, 
integradas aos acordos setoriais de logística reversa. Doutra forma, 
difícil será evitar fugas, especulações e abandonos de resíduos por falta 
de interesse econômico momentâneo. A resistência observada à criação 
dessas entidades no Brasil, revela ignorância do seu papel na economia 
resultante da nova gestão dos resíduos.

Os Planos oficiais de Resíduos Sólidos, portanto não podem virar 
uma cartinha de boas intenções urdidas por meio do “corta-e-cola” 
digital.  Deverão ser verdadeiros planos econômicos, instituindo instru-
mentos de gestão de fluxos de materiais, geração de energia e metas. 

Há ainda que se implementar atividades de recuperação de mate-
riais, mineração de aterros antigos e instalação de sistemas de tratamento 
de cogeração de energia.

Assim, por que correr o risco de sanções, quando pode e deve o 
Município inovar administrativamente, para usufruir com vantagem a 
nova economia advinda da gestão dos resíduos sólidos?

Se houver inteligência, o futuro em breve o dirá...
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A Sustentabilidade é uma Nova Ordem Mundial, que 
transgride os votos de uma Ordem Mundial Nova.
A mudança é real e existente! 
É quântica! 
E tem o objetivo de servir a sociedade.
Desenvolver é o sustentável da produtividade incomum!
Somos refugiados “ambientais, sociais, econômicos e 
espirituais” de uma tragédia moderna escrita nos escombros 
da miséria do livre arbítrio e da ignorância intelectual.
O quântico caminha no processo cognitivo
A evolução é a cooperação que nasce no renascer da maestria.
Cooperar é sustentável! 
Sustentável é cooperar!
A maestria está no saber, no conhecer, no ser, no pesquisar, no 
estudar, nas novas tecnologias e nos avanços de infraestrutura 
com gestão e planejamento, onde a interação é parte da 
integração dos povos na evolução da sustentabilidade.
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Advogado; Sócio fundador da Braga Advogados Associados; Fundador 

e diretor presidente do IBPEAC; Conferencista; Palestrante; Autor e coor-
denador de obras jurídicas; Professor e coordenador de pós-graduação; 

1. A nova economia na gestão  
do lixo urbano 
Antonio Fernando Pinheiro Pedro 

2. A questão do meio ambiente e o 
“marco regulatório” da nanotecnologia 
no Brasil: Avanços e desafios 
Bernardo Dantas Barcelos 

3. O direito ambiental e a nova ordem 
mundial: Pontos relevantes à 
sustentabilidade
Bruno Campos Silva 

4. Mata Atlântica: Regime supressivo e 
medidas compensatórias 
Cecília Bicalho Fernandes 
Ricardo Carneiro 

5. Sustentabilidade: Uma Nova  
ordem mundial
Edson de Oliveira Braga Filho

6. La minería ilegal en el Perú: Fuente de 
alarmante degradación ambiental y 
pobreza extrema
Genaro Uribe Santos

7. Crimes contra a administração 
ambiental: Considerações gerais 
Gilberto Passos de Freitas
Roberto Lemos dos Santos Filho

8. Análise conceitual da governança para 
o avanço da sustentabilidade ambiental
Hildelano Delanusse Theodoro

9. Desenvolvimento humano e empreendi-
mentos econômicos solidários: Discus-
são sobre a possibilidade de um mode-
lo viável de trabalho no Brasil
Leandro Carvalho Nascimento

10. As medidas de urgência nas  
ações ambientais 
Luiz Fernando Valladão Nogueira 

11. A forma econômica cooperativa como 
mecanismo de ação social e ambiental
Marco Aurélio Bellato Kaluf

12. Extrafiscalidade e o nióbio brasileiro
Paulo Adyr Dias do Amaral

13. Regime jurídico da zona  
de amortecimento 
Talden Farias
Pedro Henrique Sousa de Ataíde

14. A dimensão cultural da sustentabilida-
de como elemento sinérgico da tríade 
ambiental, social e econômica 
Renata Rodrigues de Castro Rocha
Suyene Monteiro da Rocha

15. Impactos das alterações ambientais sobre 
os direitos das comunidades tradicionais
Sandra Cureau

16. Preservação ambiental e infraestrutura 
Sylvio Toshiro Mukai 

17. Parâmetros jurídicos e legais a serem 
observados em uma O.S (Organização 
Social) regida pela Lei nº 9.637, de 15 
de maio de 1998 
Toshio Mukai 

Edson de Oliveira Braga Filho [Org.]

CAPA_Sustentabilidade_151015_Leticia.indd   1 15/10/15   17:26




