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1. INTRODUÇÃO 
À CETESB, como Centro Regional da Convenção de Estocolmo para a América Latina 
e Caribe foi solicitada a participação de especialista na área de resíduos sólidos para 
integrar o Grupo de Trabalho de Especialistas em Gestão Ambientalmente Adequada 
de resíduos da Convenção da Basiléia. A Convenção da Basiléia foi criada para 
proteger a população e o meio ambiente dos efeitos negativos causados pelo manejo 
inadequado de resíduos perigosos ao redor do mundo. É considerado o tratado global 
mais abrangente no que diz respeito a resíduos perigosos em todo o seu ciclo de vida, 
da produção e transporte até seu uso e disposição final. 
Neste contexto, a indicação para integrar o grupo de especialistas foi formalizada por 
meio do Ministério das Relações Exteriores junto ao Secretariado da Convenção da 
Basiléia e o Grupo dos países da América Latina e do Caribe nas Nações Unidas – 
GRULAC. Assim, o interessado iniciou o trabalho junto ao grupo participando de 13 a 
15 de julho de 2016 no 5º Encontro do Grupo de Trabalho de Especialistas em Gestão 
Ambientalmente Adequada (Experts Working Group – EWG on Environmentally Sound 
Management – ESW) organizado pelo Centro Regional da Convenção da Basiléia para 
a Europa Central, na cidade da Bratislava, na República da Eslováquia. 
Em continuidade aos trabalhos realizados pelo EWG foi realizado o 6º encontro 
presencial do grupo de 17 a 19 de janeiro de 2017, na cidade de Mechelen, na 
Bélgica, no qual foi discutido o desenvolvimento dos trabalhos definidos a partir da 
reunião anterior que foram executados durante o período entre as reuniões. 
Os integrantes do grupo que participam das reuniões representam diversos países 
signatários da Convenção da Basiléia, bem como representantes de Centros 
Regionais da Convenção. A dinâmica de trabalho deste grupo é deliberar durante as 
reuniões presenciais e produzir o material técnico correspondente a essas 
deliberações no tempo decorrido entre encontros. As minutas de textos são 
encaminhadas por e-mail ao grupo para apreciação e sugestões e, eventualmente, 
vídeo conferências são realizadas, quando necessário. 
 
2. ASSUNTOS ABORDADOS NA REUNIÃO 
Seguindo o mesmo padrão da reunião anterior, inicialmente o representante que 
preside o grupo (Chair), seu suplente (Co-chair) e representantes do Secretariado das 
Convenções da Basiléia, Roterdã e Estocolmo propuseram a organização dos 
assuntos a serem discutidos durantes os três dias de trabalho. 
Nesta oportunidade, o objetivo principal do grupo foi finalizar os três documentos a 
serem encaminhados para apreciação da Conferência das Partes - COP-13 a ser 
realizada em 2017, a saber: 



 Guia prático para auxílio às partes no desenvolvimento de estratégias para 
prevenção e minimização da geração de resíduos perigosos e outros resíduos 
e sua disposição final; 

 Manual prático sobre Responsabilidade Estendida ao Produtor – REP; 

 Manual prático sobre financiamento de projetos para gestão ambientalmente 
adequada de resíduos. 

O desenvolvimento desses documentos teve início na 5ª reunião, onde o grupo se 
dividiu em dois subgrupos (small group) e definiram seu escopo, sendo que na 6ª 
reunião os grupos foram mantidos para finalização dos trabalhos. Um dos subgrupos 
trabalhou com o Guia prático (prevenção e minimização de resíduos perigosos e 
outros resíduos) e o outro grupo trabalhou com os dois manuais (REP e financiamento 
de projetos). A participação do representante da CETESB, Thiago Campi, se deu no 
subgrupo que trabalhou com o Guia prático de prevenção e minimização de resíduos 
perigosos e outros resíduos. Houve a participação de representante do Ministério do 
Meio Ambiente – MMA, Sabrina Andrade, a qual trabalhou junto ao segundo subgrupo. 
O Guia trata-se de um extenso documento cuja demanda iniciou-se no 4º encontro do 
EWG e tem o intuito de assistir às partes no desenvolvimento de estratégias para 
alcançar os preceitos da Declaração de Cartagena para Prevenção, Minimização e 
Recuperação de Resíduos Perigosos e Outros Resíduos. O Guia foi revisado pelo 
OEWG e continuou sendo desenvolvido pelo EWG para discussão no 5º encontro e 
finalização na 6ª reunião. 
Durante o período depreendido entre a 5ª e 6ª reuniões foram encaminhadas ao 
Secretariado diversas manifestações sobre a minuta do guia. Austrália, Canadá, 
China, Índia, Representantes das Indústrias, Myanmar e Uzbequistão enviaram 
manifestações. 
Assim, o subgrupo apreciou as manifestações recebidas, discutiu sua relevância e, 
eventualmente, as incorporou ao Guia. Ademais, todos os parágrafos do documento 
foram numerados e seus conteúdos apreciados individualmente, discutidos e alterados 
quando atingido o consenso sobre o assunto. 
Os representantes do Brasil (Thiago Marcel Campi – CETESB e Marília Viotti – 
Ministério do Meio Ambiente) elaboraram fichas em formato padronizado pelo 
subgrupo, a partir de casos relacionados à produção mais limpa disponíveis na página 
eletrônica da CETESB. Tais documentos foram incorporados ao Guia em capítulo 
específico contendo exemplos de boas práticas de prevenção e minimização de 
resíduos. 
 
Outros assuntos 

Além das discussões dos documentos mencionados anteriormente, a situação relativa 
à continuidade do grupo também foi abordada ao final da reunião. Os representantes 
entendem que o grupo terá continuidade, haja vista que existem diversas demandas 
ainda não finalizadas, tais como a criação do portal eletrônico e os projetos pilotos e 
eventuais novas demandas que possam ser solicitadas face à COP a ser realizada em 
2017. 
 
3. RETORNO DA EXPERIÊNCIA PARA A COMPANHIA 

A indicação do interessado para integrar o EWG possibilita um intercâmbio de forma 
contínua, enquanto houver atividade deste grupo, com especialistas em resíduos 
sólidos nas esferas governamental e do setor privado de diversos países signatários 
da Convenção da Basiléia. A amplitude dos problemas e das possibilidades de gestão 



de resíduos observadas nas reuniões é muito grande em função das realidades dos 
diversos países. Por esse motivo, a negociação de termos e conteúdo de documentos 
para estabelecer diretrizes e criar mecanismos de financiamento de projetos para 
gestão ambientalmente adequada de resíduos é muito complexa e possibilita o 
conhecimento dos entraves dos países em desenvolvimento e das facilidades dos 
países desenvolvidos. O cenário brasileiro e, especificamente paulista, situa-se em um 
meio termo, no qual observamos situações nas quais são aplicadas tecnologias 
avançadas e, por outro lado, existem exemplos de gestão inadequada. Além disso, as 
especificidades brasileiras no que diz respeito à grande economia associada a uma 
grande desigualdade social criam situações ímpares como a questão da magnitude da 
atuação dos catadores nas cadeias de resíduos, seja de maneira formal ou informal. 
Compartilhar esse tipo de especificidade com os representantes dos outros países e 
discutir os problemas e soluções a ela vinculados enriquecem o trabalho do EWG e 
incrementa os conhecimentos sobre gestão ambientalmente adequada de resíduos 
que podem ser utilizados nas atividades da Companhia. 
 
4. MATERIAL TÉCNICO RECEBIDO 

Previamente ao 6º encontro foi disponibilizado pelo Secretariado das Convenções da 
Basiléia, Roterdã e Estocolmo uma série de documentos em diversas fases de 
elaboração por meio da página eletrônica da Convenção da Basiléia1, os quais foram 
utilizados durantes as reuniões para discussão, revisão e aprovação. 
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1http://www.basel.int/Implementation/CountryLedInitiative/Meetings/EWG6onESM/Overview/tabid/5
356/Default.aspx 
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