Missão
O Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos tem por missão
criar condições para que a sociedade civil possa monitorar a implementação da PNRS,
promovendo transparência aos resultados obtidos e também assegurando que seus
princípios, diretrizes, objetivos e metas sejam cumpridos.

Objetivos do Observatório
São objetivos do Observatório:


Criar instrumentos de monitoramento da implementação da PNRS;



Aprofundar os dados sobre gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no
Brasil;



Facilitar e garantir transparência no acesso a dados e informações sobre
resíduos sólidos no Brasil;



Promover a implantação eficiente da Política, o exercício da cidadania e a
ética na implantação da PNRS.

Atividades do Observatório
O Observatório executará as seguintes atividades:


Viabilizar pesquisas de monitoramento e dar publicidade aos dados e
estatísticas do setor.



Avaliar os impactos socioambientais obtidos com a implementação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos a nível nacional, estadual e municipal.



Outras atividades que vierem a ser estabelecidas, em conformidade com a
Missão e os Objetivos do Observatório.

Eixos temáticos a serem monitorados


Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – nas esferas nacional;
estaduais & capitais.

•

Desativação dos lixões.

•

Implantação dos sistemas de coleta seletiva.



Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos - SNIR.



Avaliação da participação das cooperativas de catadores na cadeia da
Logística Reversa.



Sistemas de Logística Reversa, bem como, seus respectivos acordos
setoriais, especialmente embalagens pós consumo e descarte de eletro
eletrônicos.



Ações em educação ambiental

Projetos em curso


Seminário de desoneração da cadeia de resíduos: Como aumentar a
arrecadação cobrando menos impostos – parceria com a ABREPET – Rio de
Janeiro - julho 2016



Intercâmbio de práticas e ferramentas de gestão em organizações de
catadores: próximas edições USP outubro de 2016



Análise da implantação dos planos de gestão integrada de resíduos sólidos nas
27 capitais, com uma avaliação mensal sendo publicada – UFTP: em curso.



Cartilha de padronização dos fardos de recicláveis por material: vidro, pet, etc.



Estruturação dos relatórios temático sobre os principais eixos temáticos: captando
recursos



Projeto para uma pesquisa qualitativa sobre logística reversa de embalagens, sob
supervisão do IPEA: captando recursos



Disponibilizar os indicadores de sustentabilidade da logística reversa no site –
parceria IEE/USP & IDS : capando recursos



Colaboração com o Instituto Venturi para a pesquisa: O Estado da Arte da
Educação Ambiental no Brasil
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