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1. Introdução

Uma das características inerentes à sociedade de consumo é a que diz respeito à
imensa produção de resíduos decorrente das mais diversas atividades humanas. O
descarte inadequado de lixo é prejudicial à saúde pública e extremamente prejudicial
ao meio ambiente.
No último decênio, a população brasileira aumentou 9,65%, enquanto que, no
mesmo período, o volume de lixo cresceu mais de 20%1. Esta expressiva geração
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Segundo informações do Ministério do Meio Ambiente, 299 municípios brasileiros, que
correspondem a cerca de 5% do total e abrigam aproximadamente 55% da população, respondem
pela produção de 111 mil toneladas por dia, quase 50% do que é produzido em todo o País. Os
municípios de pequeno porte, abaixo de 20 mil habitantes, possuem tratamento específico na lei,
sendo facultada a elaboração de planos simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos. Além
disto, o governo federal tem apoiado a formação de consórcios públicos, como forma de tornar viável
a gestão integrada de resíduos sólidos para esses municípios.

de lixo, todavia, não se fez acompanhar de mecanismos adequados de descarte 2.
De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais (Abrelpe), em 2012, a população nacional produziu 64 milhões
de toneladas de resíduos, sendo certo que mais da metade desse resultado foi
descartado de forma inadequada.
Atento à necessidade de gerir essa importante questão, a qual possui evidentes
desdobramentos de cunho econômico, ambiental e social, relativamente ao manejo
de resíduos sólidos sem adequado e preliminar planejamento de ordem técnica,
instituiu-se no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), tendo como
marco legal orientador a Lei nº 12.305 de 20103.
Esta política preconiza a adoção de práticas associadas ao consumo sustentável,
sendo dotada de múltiplos instrumentos para proporcionar o estímulo à reciclagem,
ao reaproveitamento e à reutilização dos resíduos sólidos, assim também a
destinação ambientalmente adequada dos dejetos.
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O problema está distribuído por todo o País, quase sem exceções. Só no Nordeste a existência de
lixões ainda é uma realidade em mais de 1.500 municípios. A situação também é grave entre algumas
capitais como Porto Velho, Belém e Brasília. O Distrito Federal representa um caso vergonhoso, pois
tem o chamado Lixão da Estrutural, o maior da América Latina, com uma extensão correspondente a
170 campos de futebol e altura equivalente a 50 metros de lixo. (CANTO, Reinaldo. A Lei dos
Resíduos Sólidos não foi cumprida. Revista Carta Capital, 2014).
3
A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é bastante atual e
contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos
principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos
resíduos sólidos. Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a
prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento
da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser
reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não
pode ser reciclado ou reutilizado).Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de
resíduos: dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de
serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens
pós-consumo e pós-consumo. Cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões
e institui instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, intermunicipal e
metropolitano e municipal; além de impor que os particulares elaborem seus Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Também coloca o Brasil em patamar de igualdade aos
principais países desenvolvidos no que concerne ao marco legal e inova com a inclusão de catadoras
e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, tanto na Logística Reversa quando na Coleta
Seletiva. Além disso, os instrumentos da PNRS ajudarão o Brasil a atingir uma das metas do Plano
Nacional sobre Mudança do Clima, que é de alcançar o índice de reciclagem de resíduos de 20% em
2015. (site do Ministério do Ambiente da república Federativa do Brasil, 2016).

Alguns destes dejetos, identificados como absolutamente inaproveitáveis, são em lei
definidos como rejeitos, ou seja, os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas
as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos
disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não
a disposição final ambientalmente adequada.
2. Do objeto e campo de aplicação da Lei nº 12.305 de 2010
O marco legal que define a Política Nacional de Resíduos Sólidos4, dispõe sobre os
seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à
gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às
responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos
aplicáveis.
Sujeitam-se ao seu alcance todas as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público
ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos
e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento
de resíduos sólidos; este mesmo diploma legal, contudo, não se aplica aos
denominados “rejeitos radioativos”, os quais se fazem regulados por legislação
específica
3. A Política Nacional de Resíduos Sólidos
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) reúne o conjunto de princípios,
objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal,
isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, com o Distrito Federal,
Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.
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A crescente preocupação com a preservação dos recursos naturais e com a questão de saúde
pública associada a resíduos sólidos indica que políticas públicas para tratar desses temas tendem a
ser cada vez mais demandadas pela sociedade. Reflexo exatamente dessas demandas, foi
sancionada em agosto e regulamentada em dezembro de 2010 a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, que reúne o conjunto de diretrizes e ações a ser adotado com vistas à gestão integrada e ao
gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. O estabelecimento de um marco regulatório nessa
área deve ser entendido como um instrumento indutor do desenvolvimento social, econômico e
ambiental. A relevância do tema, portanto, justifica a 2ª edição deste título da série Legislação, que
pretende facilitar o acesso da sociedade às leis do país, como importante passo para que o Brasil
atinja novos patamares de consciência ambiental, de tecnologia limpa e de crescimento sustentável.
(Exposição de Motivos da Lei nº 12.305 de 2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Dentre os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos podem ser
assinalados os princípios da prevenção e da precaução; os princípios do poluidorpagador e do protetor-recebedor; o princípio da visão sistêmica, na gestão dos
resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica,
tecnológica e de saúde pública; o princípio do desenvolvimento sustentável; o
princípio da ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a
preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam

as

necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto
ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à
capacidade de sustentação estimada do planeta; o princípio da cooperação entre as
diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da
sociedade; o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos; o princípio do reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável
como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor
de cidadania; o princípio do respeito às diversidades locais e regionais; o princípio
do direito da sociedade à informação e ao controle social, bem como os princípios
da razoabilidade e o da proporcionalidade.
Já os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos se apresentam na
seguinte conformidade:
a) proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;
b) não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos,
bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
c) estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e
serviços;
d) adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de
minimizar impactos ambientais;
e) redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;
f) incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matériasprimas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;

g) gestão integrada de resíduos sólidos;
h) articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor
empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada
de resíduos sólidos;
i) capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;
j) regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção
de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos
dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e
financeira;
l) prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para produtos
reciclados e recicláveis, bem como para bens, serviços e obras que considerem
critérios

compatíveis

com

padrões de

consumo

social e

ambientalmente

sustentáveis;
m) integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
n) estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;
o) incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial
voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos
resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético;
p) estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.
São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dentre outros, os
planos de resíduos sólidos; os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos
sólidos; a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa5 e outras ferramentas
relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
5

O Decreto 7.404. de 23/12/2010, regulamenta a Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos
Sólidos, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política
Nacional e o Comitê Orientador para implantação dos Sistemas de Logística Reversa.

dos produtos; o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; o
monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; a cooperação
técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de
pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão,
reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos; a pesquisa científica e tecnológica; a educação ambiental; os
incentivos fiscais, financeiros e creditícios; o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; o Sistema Nacional
de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir); o Sistema Nacional de
Informações em Saneamento Básico (Sinisa); os conselhos de meio ambiente e, no
que couber, os de saúde; os órgãos colegiados municipais destinados ao controle
social dos serviços de resíduos sólidos urbanos; o Cadastro Nacional de Operadores
de Resíduos Perigosos; os acordos setoriais.

4. Diretrizes Aplicáveis aos Resíduos Sólidos

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, a lei determina a observância da
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos.
O mesmo diploma legal autoriza a adoção de tecnologias visando à recuperação
energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua
viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento
de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental.
Integra a competência dos estados-membros promover a integração da organização,
do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum
relacionadas

à

gestão

dos

resíduos

sólidos

nas

regiões

metropolitanas,

aglomerações urbanas e microrregiões, bem como a responsabilidade por nos
termos da lei complementar estadual prevista no § 3º do art. 25 da CF;
Encontram-se na seara de atribuições dos municípios a denominada “gestão
integrada” dos resíduos sólidos gerados em seus territórios, sem prejuízo das
competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do
Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade por controlar e
fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão
estadual do Sisnama.

5. Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
Compete à União elaborar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, mediante
processo de mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências
e consultas públicas, tudo sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, com
vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, a ser atualizado a cada 4
anos.
Integra o conteúdo mínimo do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o diagnóstico da
situação atual dos resíduos sólidos; a proposição de cenários, incluindo tendências
internacionais e macroeconômicas; as metas de redução, reutilização, reciclagem,
entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados
para disposição final ambientalmente adequada; as metas para o aproveitamento
energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos
sólidos; as metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão
social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis; os programas, projetos e ações para o atendimento das metas
previstas; as normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União,
para a obtenção de seu aval ou para o acesso a recursos administrados, direta ou
indiretamente, por entidade federal, quando destinados a ações e programas de
interesse dos resíduos sólidos; as medidas para incentivar e viabilizar a gestão
regionalizada dos resíduos sólidos; as diretrizes para o planejamento e demais
atividades de gestão de resíduos sólidos das regiões integradas de desenvolvimento

instituídas por lei complementar, bem como para as áreas de especial interesse
turístico; as normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber,
de resíduos, assim como os meios a serem utilizados para o controle e a
fiscalização, no âmbito nacional, de sua implementação e operacionalização,
assegurado o controle social.
A esse planejamento de alcance nacional, devem se somar os Planos Estaduais de
Resíduos Sólidos e os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos6.
6. Da Responsabilidade dos Geradores e do Poder Público
O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela
efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de
Resíduos Sólidos; destarte, o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou
indireta desses serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos.
As pessoas físicas ou jurídicas geradoras de resíduos sólidos são responsáveis pela
implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos
sólidos aprovado pelo órgão competente.
A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo,
tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos,
não isenta as pessoas físicas ou jurídicas da responsabilidade por danos que vierem
a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou
6

As providências tomadas pelos municípios fazem parte de um novo conceito: o gerenciamento
integrado do lixo, que envolve diferentes soluções, como a reciclagem e a disposição dos rejeitos em
aterros que seguem critérios ambientais. Pela nova lei, os governos municipais e estaduais têm prazo
de dois anos para elaborar um plano de resíduos sólidos, com diagnóstico da situação lixo e metas
para redução e reciclagem, além de dar um fim aos lixões e buscar soluções consorciadas com
outros municípios. Devem também identificar os principais geradores de resíduos, calcular melhor os
custos e criar indicadores para medir o desempenho do serviço público nesse campo. A existência
desse plano, que será simplificado nas cidades com menos de 20 mil habitantes, é condição para o
acesso a recursos da União. Terão prioridade às fontes financeiras do governo federal os municípios
que implantarem coleta seletiva com participação de cooperativas de catadores. No caso do governo
federal, a lei obriga a elaboração de um plano nacional com horizonte de duas décadas, atualizado a
cada quatro anos, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente. O trabalho, previsto para ser
executado a partir da mobilização e participação popular em audiências públicas, inclui metas para
melhorar o cenário dos resíduos no país, normas para acesso a recursos federais e meios de
fiscalização. (“Política Nacional de Resíduos Sólidos - Agora é lei”. Publicação do Compromisso
Empresarial para Reciclagem - CEMPRE, 2016)

rejeitos; ademais, as etapas sob responsabilidade do gerador que forem realizadas
pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou
jurídicas responsáveis.
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos afirma que o gerador de resíduos sólidos
domiciliares

tem

cessada

sua

responsabilidade

pelos

resíduos

com

a

disponibilização adequada para a coleta ou, em determinados casos, com a
devolução.
Integra a competência do poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a
minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio
ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos.

7. Da Responsabilidade Compartilhada
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos institui a responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e
encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes,
os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo
de resíduos sólidos.
A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por escopo
compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de
gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo
estratégias

sustentáveis7; promover

direcionando-os

para

a

sua

o

cadeia

aproveitamento
produtiva

ou

de
para

resíduos

sólidos,

outras

cadeias

produtivas; reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a
poluição e os danos ambientais; incentivar a utilização de insumos de menor
agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade; estimular o
desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de
7

“A responsabilidade compartilhada faz dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes,
consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos
responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. A lei visa melhorar a gestão dos resíduos sólidos com
base na divisão das responsabilidades entre a sociedade, o poder público e a iniciativa privada”.
(www.portaldosresiduossolidos.com).

materiais reciclados e recicláveis; propiciar que as atividades produtivas alcancem
eficiência e sustentabilidade, bem como

incentivar as boas práticas de

responsabilidade socioambiental.
Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos
sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos,
os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade
que abrange investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no
mercado de produtos: que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização,
à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada ou cuja
fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível.
Integra igualmente a responsabilidade compartilhada dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes a divulgação de informações relativas às formas de
evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos
produtos; o recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso,
assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso
de produtos objeto de sistema de logística reversa, bem como o compromisso de,
quando firmados acordos ou termos de compromisso com o Município, participar das
ações previstas no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, no caso
de produtos ainda não inclusos no sistema de logística reversa.

8. Conclusão
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305 de 2010, se
descortina como um importante marco legal na tutela do meio ambiente, em especial
pelo fato de trazer novas disciplinas incidindo sobre a reversibilidade de bens
descartados, no que se denomina de “lógica reversa”.
Apresentada como um dos instrumentos mais importantes da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, a Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos
não pode mesmo ser restrita a uma entidade ou pessoa. O ambiente é direito difuso,
de uso comum do povo, e também responsabilidade comum de toda a coletividade.

Assim, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o Estado, o cidadão e
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos são
todos responsáveis pela minimização do volume de resíduos sólidos e rejeitos
gerados, bem como pela redução dos impactos causados à saúde humana e à
qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos.
Ao lado da responsabilidade compartilhada há o Acordo Setorial, um contrato
firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou
comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida do produto; e a Logística Reversa, um conjunto de ações destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento ou outra destinação final adequada.
A lei ainda cria metas importantes para a eliminação dos lixões; determina a
elaboração de um Plano Nacional de Resíduos Sólidos com ampla participação
social, contendo metas e estratégias nacionais sobre o tema; prevê a criação de um
Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR),
com o objetivo armazenar, tratar e fornecer informações que apoiem as funções ou
processos de gestão do resíduos; prevê a criação de planos de gestão integrada de
resíduos sólidos e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos nos níveis
estadual, municipal e regional; além de impor que empresas elaborem seus Planos
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
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