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JUSTIFICATIVA 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) está assentada sobre o conceito da 
responsabilidade compartilhada. O princípio é fazer da coleta seletiva e da reciclagem um 
compromisso conjunto do governo, da população, das empresas, de organizações não 
governamentais e associações para que todos entendam - e exerçam - seu papel para 
assegurar a destinação adequada dos materiais recicláveis. 

Esse compromisso passa por tornar a coleta seletiva mais acessível a todos. A 
presença de PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) pode fazer a diferença para que as 
embalagens pós- consumo sejam corretamente encaminhadas à reciclagem, em vez de 
acabarem ocupando espaços indevidos em aterros sanitários. 

O desenvolvimento econômico, o crescimento populacional, a urbanização e a 
revolução tecnológica vêm sendo acompanhados por alterações no estilo de vida e nos modos 
de produção e consumo da população. 

Como decorrência direta desses processos, vem ocorrendo um aumento na produção 
de resíduos sólidos, tanto em quantidade como em diversidade, principalmente nos grandes 
centros urbanos. 

A busca por soluções na área de resíduos reflete a demanda da sociedade que 
pressiona por mudanças motivadas pelos elevados custos socioeconômicos e ambientais. 

Se manejados adequadamente, os resíduos sólidos adquirem valor comercial e 
podem ser utilizados em forma de novas matérias-primas ou novos insumos. 

A implantação de novos dispositivos trará reflexos positivos no âmbito social, 
ambiental e econômico, pois não só tende a diminuir o consumo dos recursos naturais, como 
proporciona a abertura de novos mercados, gera trabalho, emprego e renda, conduz à 
inclusão social e diminui os impactos ambientais provocados pela disposição inadequada dos 
resíduos. 

Neste sentido, um programa de fidelidade que incentiva os consumidores a retornar 
o material pós-consumo é de fundamental importância para Município, vistas a implantação 
do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos em voga. 
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