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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 (Experts Working Group – EWG on Environmentally 
Sound Management – ESW) de resíduos perigosos e outros resíduos, no âmbito 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. 
O grupo de especialistas foi criado por demanda da Conferência das Partes – COP 11, no intuito de 
aprimorar a efetivação dos termos da Convenção da Basiléia, propondo ações e iniciativas de curto prazo. 
Assim, as reuniões do grupo tiveram início em dezembro de 2013 na Argentina. 
A indicação do interessado 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 (EWG-5), 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 
(EWG-6), 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. 
Nesta oportunidade atual foi empreendida a participação do interessado no 7º encontro do grupo (EWG-7), 
de 13 a 15 de novembro de 2017 na cidade de Acra, capital da República de Gana, no qual foi discutido o 
desenvolvimento dos trabalhos definidos a partir do EWG- 6 e intersecionalmente no 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, teleconferências são 
realizadas, quando necessário. 
 
2. ASSUNTOS ABORDADOS NA REUNIÃO 
Nesta ocasião o grupo considerou os resultados relevantes da COP 13, realizada em abril deste ano, na 
qual foram apreciados os produtos criados pelo grupo anteriormente, além da solicitação de novas 
demandas, para o que ficou conhecido como Environmental Sound Management – ESM Tollkit. Dentre os 
documentos apreciados e aprovados para integrar o ESM Tollkit na COP 13, destaco o que participei mais 
ativamente que foi o Guia para minimização e prevenção da geração de resíduos perigosos e outros 
resíduos, no qual propus, redigi e consegui que fossem inseridos nos anexos do guia vários casos 
paulistas relacionados à Produção mais Limpa (P+L). 



Segundo a representante do Secretariado das Convenções, os documentos encaminhados pelo grupo 
foram bem recebidos e elogiados na COP 13, sendo demandada a continuidade dos trabalhos do grupo e 
a elaboração de três novos documentos:  

. Manuais práticos em: Responsabilidade Estendida ao Produtor (REP) e Financiamento e garantias 
de que os movimentos transfronteiriço de resíduos estão de acordo com o gerenciamento 
ambientalmente adequado; 

. Guia para reciclagem e recuperação de resíduos perigosos e outros resíduos e; 

. Guia sobre como direcionar o gerenciamento ambientalmente adequado no setor informal. 

Assim, a discussão do escopo que deveria ser desenvolvido nesses documentos foi o principal foco deste 
7º encontro. Os integrantes do grupo se dividiram em pequenos grupos para trabalhar as propostas em 
separado para cada tema e ao final de cada dia todos se reuniam para trazer as propostas elaboradas e 
ouvir as sugestões dos outros especialistas. Nesta ocasião fiquei envolvido principalmente com o Guia 
para reciclagem e recuperação de resíduos perigosos e outros resíduos, auxiliando na definição do 
escopo deste documento, bem como sugerindo e redigindo um caso de boa prática a ser inserido nos 
anexos do guia, sobre o sistema Campo Limpo de gerenciamento de contêineres de pesticidas, um dos 
casos de maior sucesso sobre recuperação e reciclagem no Brasil. Ressalto o auxílio fundamental que 
obtive do InpEV (Instituto nacional de processamento de Embalagens Vazias), na pessoa da Sra. Renata 
Nishio, a qual forneceu relevante material para que o caso pudesse ser redigido. 

 
Figura 1: EWG-7 

 
Figura 2: EWG-7 

O Ministério do Meio Ambiente do Brasil também tem membro indicado para o grupo (Eng. Marília Moreira 
Viotti), a qual convidou para participação nesta reunião como observador o Sr. Vilmar Simion, um dos 
idealizadores e coordenadores do Projeto Metareciclagem1, o qual gerou um exemplo de boa prática de 
inclusão do setor informal no gerenciamento ambientalmente adequado a ser inserido nos anexos do Guia 
que tratará deste tema. O projeto em questão recupera e faz o upgrade de computadores descartados 
para posterior doação a escolas públicas. 

O representante da Agência de Proteção Ambiental de Gana (EPA), Sr. Sam Adu-Kumi, membro do grupo 
de especialistas, inseriu na programação uma visita a um vazadouro de resíduos em Acra chamado 
Agbogbloshie, que recebe primordialmente resíduos eletroeletrônicos para desmonte e segregação de 
materiais. Segundo o jornal The Guardian, Agbogbloshie é o maior vazadouro de e-waste de todo o 
mundo2. 

As atividades desenvolvidas neste local são realizadas sem quaisquer controles tanto ambientais quanto 
ocupacional. O desmonte de refrigeradores, incluindo seus compressores que contém CFCs, monitores 
antigos com tubos de raios catódicos (que contém chumbo dentre outras substâncias perigosas) é 
realizado ao ar livre, assim como a queima do revestimento de fios de cobre para recuperação deste 
metal. Televisores, computadores, motocicletas, eixos de caminhões e até um bico de aeronave puderam 
ser observados durante nossa visita. Segundo conversas informais que tive com membros do grupo e 
residentes, a expectativa de um homem adulto que trabalha neste local não ultrapassa os 30 anos devido 

                                                           
1 https://metareciclagem.github.io/ 
2 https://www.theguardian.com/environment/gallery/2014/feb/27/agbogbloshie-worlds-largest-e-waste-dump-in-pictures 

https://metareciclagem.github.io/
https://www.theguardian.com/environment/gallery/2014/feb/27/agbogbloshie-worlds-largest-e-waste-dump-in-pictures


às muitas doenças decorrentes do manuseio de substâncias perigosas sem a devida proteção, 
principalmente o desenvolvimento de cânceres. Mulheres e crianças também estão presentes no local e 
há comércio de alimentos e bebidas. 

 
Figura 3: Agbogbloshie 

 

 
Figura 4: Motocicletas 

 
Figura 5: Eixos de caminhões 

 

 
Figura 6: Desmonte de desktop e monitor 

 
Figura 7: Agbogbloshie 

 



 
Figura 8: Cobre recuperado de fios elétricos 

Há uma setorização no local, observada fisicamente pelo armazenamento de certos resíduos em torno de 
barracas de diferentes portes locadas sobre o vazadouro. Uma área reservada aparentemente recebe 
resíduos orgânicos e/ou semelhantes aos resíduos domiciliares e, provavelmente, os rejeitos da 
segregação. Nesta área há a presença de animais se alimentando do material depositado. 

 
Figura 9: Barraca 

 
Figura 10: Barracas 

 

 
Figura 11: Área de depósito de rejeitos 

 

O local conta com uma espécie de gestor, que nos recebeu e nos acompanhou ao longo da visita. Não foi 
possível compreender se trata-se de um gestor institucionalizado ou de uma posição informal. 



Não se falou abertamente sobre a origem dos dispositivos e equipamentos enviados a este vazadouro, no 
entanto, as dimensões do local e a quantidade de resíduos deixam muito claro não se tratar apenas de 
produtos pós-consumo oriundos de Gana. 

 
Figura 12: Conversa com o gestor de Agbogbloshie 

 
Figura 13: Conversa com o 

gestor de Agbogbloshie 

 

É importante ressaltar que de fato, dentre os vários temas que permeiam os assuntos abordados nas 
reuniões e também nas atividades intersecionais do grupo, a questão dos eletroeletrônicos sempre é um 
assunto recorrente de muita discussão e algumas vezes gera controvérsia. Os apontamentos vão desde a 
questão do gerenciamento adequado destes resíduos até assuntos mais complexos relacionados aos 
hábitos de consumo e carência de estruturas adequadas para promover o gerenciamento ambientalmente 
adequado (comumente denominado pelo grupo como ESM - Environmental Sound Management) em 
certos países. Entendo que a fase na qual o Estado de São Paulo se encontra com relação a este assunto 
é muito bem vinda, pois estamos desenvolvendo ferramentas e procedimentos para lidar com o 
gerenciamento deste tipo de resíduo. Acredito que conforme nosso envolvimento com o assunto aumentar, 
será possível estabelecer diálogos mais complexos com os interlocutores dos outros países, o que nos 
será benéfico do ponto de vista técnico, bem como permitirá maior colaboração no grupo. 

Ao final da reunião, a representante do Secretariado apresentou os resultados do evento, abriu o espaço 
para comentários finais dos membros do grupo e manifestações sobre o local de realização da próxima 
reunião, com previsão para setembro de 2018. Na qualidade de representante do Centro Regional e, após 
consultar a Divisão de Acordos Multilaterais da CETESB, sugeri que as tratativas poderiam ser para que 
São Paulo sediasse o EWG-8, o que foi recebido com entusiasmo pelo Secretariado. Até esta data, o 
grupo trabalhará intersecionalmente por meio de teleconferências e e-mails na elaboração dos guias e 
demais assuntos correlatos. 

 
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 7º 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 Basiléia3, os quais foram utilizados durantes as reuniões para discussão, revisão e 
aprovação. 
 

 

 

Eng. THIAGO MARCEL CAMPI 
Setor de Avaliação de Sistemas de Tratamento de Resíduos – 
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3http://www.basel.int/Implementation/CountryLedInitiative/Meetings/EWG7onESM/Overview/tabid/6118/Default.aspx 
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