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APRESENTAÇÃO 
Olá, Estrategista!  

Aqui é o André Rocha, professor das áreas de meio ambiente e segurança do trabalho aqui do 
Estratégia Concursos. 

É com muito prazer que estou disponibilizando este e-book para você! 

Aqui você encontrará tudo o que você precisa saber sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
instituída pela Lei nº 12.305/10, uma das mais importantes leis do Direito Ambiental brasileiro. 

Caso não saiba, trata-se de um dos temas mais cobrados em provas da área ambiental, então a ideia 
é que você destrinche tudo o que este e-book tem a oferecer, ok? 

Com este documento, espero poder ajudar você nessa jornada rumo à aprovação. Qualquer dúvida ou 
necessidade, seguem meus canais de contato. Espero seu contato para me dizer o que achou deste material, 
ok? 

Forte abraço e bons estudos!  

Prof. André Rocha 

 

Instagram: @profandrerocha 

 

    E-mail: andrerochaprof@gmail.com 

 

 Telegram: t.me/meioambienteparaconcursos 

 

  Canal do Youtube: Eu Aprovado
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POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMENTADA E 
ESQUEMATIZADA 

1 - Introdução  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é instituída pela Lei nº 12.305/10, que dispõe sobre 
princípios, objetivos e instrumentos da PNRS, 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.  

Trata-se de uma lei considerada moderna e bastante importante na área ambiental do país como um 
todo, dada a anterior ausência de regulamentação mais detalhada acerca dos resíduos sólidos. 

Vale dizer que a PNRS integra a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e articula-se com a 
Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída pela Lei nº 9.795/99, com a Política Federal 
de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445/07, e com a Lei dos Consórcios Públicos (Lei nº 
11.107/05), por expressa previsão do art. 5º da Lei nº 12.305/10.  

Como a PNRS aborda muitos aspectos relacionados aos resíduos sólidos, nada mais importante do 
que conhecermos logo a definição desse termo trazida pela própria Lei nº 12.305/10 (art. 3º, XVI): 

resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 
a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível 

Alguns destaques podem ser feitos acerca dessa definição: 

1) os resíduos sólidos são resultantes de atividades humanas em sociedade; 

2) os resíduos sólidos normalmente estão nos estados sólido ou semissólido (os lodos de estações de 
tratamento de água e esgoto podem ser considerados semissólido, por exemplo). Todavia, os gases 
contidos em recipientes também são considerados resíduos sólidos, como é o caso, por exemplo, dos gases 
contidos em recipientes aerossóis. Isso foi previsto diante da inviabilidade técnica e operacional de retirada 
dos gases contidos em recipientes.  

Ademais, os líquidos também podem assim ser considerados, se obedecerem a uma das seguintes 
condições: 

 a) possuam particularidades que tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou em 
corpos de água; 
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b) exijam soluções técnica ou economicamente inviáveis para serem descartados na rede pública de 
esgotos ou em corpos de água. 

Assim, é possível que líquidos perigosos que não possam ser descartados na rede pública de esgotos 
ou em corpos de água sejam acondicionados em tambores e dispostos em aterros de resíduos industriais, 
por exemplo.  

 

 

Frise-se que a PNRS reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações 
adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, 
Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado 
dos resíduos sólidos (art. 4º). 

Em termos de abrangência, a PNRS se aplica a 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 (art. 1º, § 1º).  

Resíduos nos estados 
sólidos e semissólidos

Gases contidos em 
recipientes

Líquidos inviáveis de 
lançamento na rede 

pública de esgotos ou 
em corpos de água 

RESÍDUOS 
SÓLIDOS
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Geradores de resíduos sólidos são pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo 
(art. 3º, IX).  

Nesse contexto, qual seria a diferença entre gerenciamento e gestão integrada de resíduos sólidos? 

Segundo definições da própria Lei nº 12.305/00, gerenciamento de resíduos sólidos é o conjunto de 
ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano 
de gerenciamento de resíduos sólidos (art. 3º, X). 

Por sua vez, a gestão integrada de resíduos sólidos é o conjunto de ações voltadas para a busca de 
soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 
cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável (art. 3º, XI). 

Então, gerenciamento de resíduos sólidos tem mais a ver com ações operacionais para que esses 
materiais sejam coletados, transportados, tratados, destinados e dispostos de maneira ambientalmente 
correta, enquanto gestão integrada tem mais a ver com as ações estratégicas e de planejamento, 
articulando diversos aspectos, como os políticos, econômicos, ambientais, culturais e sociais.  

Por isso, o art. 10 da Lei nº 12.305/10 estabelece que a gestão integrada dos resíduos sólidos é uma 
responsabilidade do Distrito Federal e dos Municípios correspondente aos resíduos gerados nos 
respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e 
estaduais do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
(SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), bem como da 
responsabilidade do gerador pelo gerenciamento dos resíduos. 

 

 

A gestão integrada dos resíduos sólidos é uma responsabilidade do Distrito Federal e dos 
Municípios correspondente aos resíduos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo 
das responsabilidades dos geradores de resíduos pelo gerenciamento de seus próprios 
resíduos! 
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Dois termos que são mencionados no conceito de gerenciamento de resíduos sólidos são o de 
disposição final ambientalmente adequada e o de destinação final ambientalmente adequada. Você sabe a 
diferença entre eles? 

A disposição final ambientalmente adequada é distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança 
e a minimizar os impactos ambientais adversos (art. 3º, VIII).  

Os rejeitos são 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 (art. 3º, XV). Ou seja, o rejeito não possui 
outra forma de tratamento ou recuperação, devendo necessariamente ir para aterro sanitário. 

 

 

O rejeito não tem jeito! Vai para aterro! 

O rejeito não tem erro, vai para aterro! 

 

Já a destinação final ambientalmente adequada inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, 
a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes 
do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos (art. 3º, VII).  

• Ações voltadas para a busca de soluções para os 
resíduos, de forma a considerar as dimensões 
política, econômica, ambiental, cultural e social.

GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

• Conjunto de ações nas etapas de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento, destinação final 
e disposição final dos resíduos.

GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS
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Deu para perceber a diferença? A disposição final relaciona-se exclusivamente à destinação em 
aterros de rejeitos, enquanto a destinação final inclui diversas formas de destinação possíveis aos resíduos, 
como a reciclagem, a reutilização e a própria disposição final, quando necessário. 

 

 

Ainda no contexto da destinação final ambientalmente adequada, a PNRS prevê que as embalagens 
devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem (art. 32, caput). No 
entanto, essa exigência não se aplica às embalagens de produtos destinados à exportação, devendo o 
fabricante atender às exigências do país importador, nos termos do art. 8º do Decreto nº 7.404/10, que 
regulamenta a PNRS. 

De qualquer modo, neste ponto cumpre diferenciar reciclagem de reutilização.  

A reciclagem é o processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos 
produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes (art. 3º, XIV). 

 Já a reutilização é o processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação 
biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 
competentes (art. 3º, XVIII). 

De modo mais concreto, podemos diferenciar reciclagem de reutilização diante do seguinte exemplo: 
os pneus inservíveis, isto é, aqueles que não mais podem ser recauchutados, podem sofrer processos de 
alteração de suas propriedades físico-químicas para que o material resultante seja utilizado em outros 
processos, como as gramas sintéticas ou artefatos de borracha em geral, como tapetes de carros e asfalto-
borracha. Nesse caso, diz-se que o pneu foi reciclado. Caso o pneu inservível não tenha suas propriedades 
alteradas e seja simplesmente aproveitado para utilização de outra maneira, como na decoração com o uso 
de plantas ou na contenção de encostas, então se diz que ele foi reutilizado. 

DISPOSIÇÃO FINAL 
AMBIENTALMENTE ADEQUADA

Distribuição ordenada de 
rejeitos em aterros

DESTINAÇÃO FINAL 
AMBIENTALMENTE ADEQUADA

Reutilização, reciclagem, 
compostagem, recuperação, 
aproveitamento energético e 
disposição final de resíduos
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1.1 - Classificação dos resíduos quanto à origem 

Feitas as considerações iniciais, vejamos de modo mais específico as possíveis classificações de 
resíduos sólidos quanto à origem, apresentadas pelo art. 13, I, da Lei nº 12.305/10: 

Þ resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas. 
 

Þ  resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e 
outros serviços de limpeza urbana. 

 
Þ resíduos sólidos urbanos (RSU): os resíduos domiciliares mais os resíduos de limpeza urbana. 

 
Þ resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, 

excetuados os resíduos de limpeza urbana, os de serviços públicos de saneamento, os de saúde, os da 
construção civil e os agrossilvopastoris, que são classificados separadamente. 

Deve-se ter atenção ao fato de que os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviço considerados não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser 
equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal (art. 13, parágrafo único). 

Þ resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os 
referidos sólidos urbanos. 

 

RECICLAGEM

Processo de transformação dos 
resíduos sólidos

Altera as propriedades físicas, 
químicas ou biológicas dos materiais

REUTILIZAÇÃO

Processo de aproveitamento dos 
resíduos sólidos

Não altera as propriedades físicas, 
químicas ou biológicas dos materiais
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Þ resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais. Os resíduos 
industriais variam de indústria a indústria, a depender do tipo de processo produtivo existente, mas 
normalmente em uma mesma indústria eles possuem uma homogeneidade maior do que os resíduos 
sólidos urbanos, por exemplo. 

 
Þ resíduos de serviços de saúde (RSS): os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em 

regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(SISNAMA) e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).  

 
Þ resíduos da construção civil (RCC): os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de 

obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras 
civis.  
 

Þ resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os 
relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  

 
Þ resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 

rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  
 

Þ resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de 
minérios. 

Perceba que em todos esses tipos de resíduos tratados pela PNRS não estão inclusos os rejeitos 
radioativos. Isso porque a Lei nº 12.305/10 não se aplica a tais rejeitos, que são regulados por legislação 
específica, da competência da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), nos termos do art. 1º, § 2º, 
da Lei nº 12.305/10. 

 

A Lei nº 12.305/10 não se aplica aos rejeitos radioativos! 
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2 - Princípios e objetivos da PNRS 

O art. 6º da Lei nº 12.305/10 elenca os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vejamos 
quais são eles, um a um, com respectivos comentários quando for pertinente. 

Art. 6º  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

I - a prevenção e a precaução;  

Não vou me alongar muito na questão da diferença entre prevenção e precaução para o Direito 
Ambiental. Uma parcela minoritária da doutrina considera esses dois princípios como sinônimos, mas a 
doutrina majoritária os considera diferentes. 

Nesse sentido, o que você deve saber é que ambos os princípios visam a evitar um dano ambiental, 
mas a prevenção está mais relacionada às situações em que há certeza técnica ou científica do dano e a 
precaução está mais relacionada às situações em que não houver essa certeza. 

Quando, por exemplo, exige-se que as embalagens de agrotóxicos devam passar por procedimentos 
especiais de limpeza antes de serem descartadas, aplica-se o princípio da prevenção, pois há constatação 
científica dos danos ambientais que esses produtos podem causar em termos de contaminação do solo e 
dos corpos hídricos. 

CLASSIFICAÇÃO DOS RS QUANTO À ORIGEM

Resíduos domiciliares

Resíduos de limpeza urbana

Resíduos sólidos urbanos

Resíduos comerciais e de prestadores de serviços

Resíduos de serviços públicos de saneamento básico

Resíduos industriais

Resíduos de serviços de saúde

Resíduos da construção civil

Resíduos agrossilvopastoris

Resíduos de serviços de transporte

Resíduos de mineração
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Já quando se exige uma série de estudos científicos antes da aprovação de um certo princípio ativo 
que pretende ser utilizado em um agrotóxico, aplica-se o princípio da precaução, pois não há informação 
científica de que a liberação desse princípio possa ou não causar danos ambientais. 

Art. 6º  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  

Novamente, aqui a ideia não é aprofundar tanto esses dois outros princípios do Direito Ambiental, 
mas fornecer os principais aspectos e diferenças entre eles. 

O princípio do poluidor-pagador é previsto no art. 4º, VII, Lei nº 6.938/81, que assevera que a Política 
Nacional de Meio Ambiente visa à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados. 

Assim, de modo bastante simplificado, o poluidor, que é a pessoa física ou jurídica, de direito público 
ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, deve 
arcar com os custos dessa poluição, dado o caráter coletivo do meio ambiente. Ou seja, aquele que poluir, 
deve pagar para recuperar o ambiente! 

Já o princípio do protetor-recebedor seria uma aplicação inversa do princípio do poluidor-pagador, 
isto é, aquele que ajudar a proteger o meio ambiente pode receber para isso, sob a forma, por exemplo, de 
incentivos fiscais e tributários. Esse princípio é o que dá base, por exemplo, ao chamado Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA).  

Continuemos com os princípios da PNRS. 

Art. 6º  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, 
cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;  

IV - o desenvolvimento sustentável;  

Esses dois princípios (visão sistêmica e desenvolvimento sustentável) estão bastante relacionados 
pois englobam aspectos que extrapolam a visão limitada ao meio ambiente, atingindo aspectos econômicos 
e sociais, por exemplo. 

Todas as necessidades humanas interferem no meio ambiente, direta ou indiretamente. Nas últimas 
décadas, essa relação se intensificou ainda mais em virtude da do modo de vida da sociedade, da 
maximização dos processos produtivos, do aumento populacional, entre outros fatores. 

Assim, equacionar os impactos ambientais com o desenvolvimento tem sido um dos maiores 
desafios da humanidade e, em muitos aspectos, pode-se afirmar que a sociedade não tem sido muito 
exitosa nessa tarefa. 
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Surge então a ideia de desenvolvimento sustentável, termo notabilizado pela primeira vez no 
Relatório Brundtland, publicado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. Nesse documento, também conhecido por "Nosso Futuro Comum", o desenvolvimento 
sustentável é definido como o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. 

Art. 6º  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

V - a 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 próprio inciso V traz um detalhamento acerca da ecoeficiência. Na prática, trata-se de estabelecer 
um processo produtivo mais eficiente em termos ambientais, ou seja, que careça de menos 
insumos/recursos e gere menos resíduos/impactos. 

Art. 6º  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais 
segmentos da sociedade;  

VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

No decorrer deste e-book, você notará que a Política Nacional de Resíduos Sólidos é enfática ao 
envolver a iniciativa privada na responsabilidade para o gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Nesse contexto, a chamada responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 
consiste no conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e 
de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como 
para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida 
dos produtos (art. 3º, XVII).  

Art. 6º  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor 
social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;  

Já vimos neste e-book que a diferença entre reciclagem e reutilização é que a primeira consiste num 
processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-
químicas ou biológicas, enquanto a segunda consiste num processo de aproveitamento dos resíduos sólidos 
sem sua transformação biológica, física ou físico-química. 

Nessa seara, é importante o reconhecimento de que, como esse bem é passível de outros processos 
de transformações e utilizações, ele possui um grande potencial econômico e social.  
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Art. 6º  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

IX - o respeito às diversidades locais e regionais;  

Diante da imensa extensão do Brasil e sua variabilidade regional, resta evidente a importância de se 
respeitarem as diversidades de cada local em termos de desenvolvimento econômico e social, cultura, 
capacidade organizativa, recursos financeiros da administração pública etc.  

Art. 6º  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;  

XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.  

Assim como toda política pública, a PNRS deve possibilitar a transparência e o direito à informação 
por parte de toda a sociedade. Segundo a PNRS, esse controle social consiste no conjunto de mecanismos 
e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos processos de formulação, 
implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos (art. 3º, VI).  

Em relação aos termos razoabilidade e proporcionalidade, dentro da administração pública, eles 
estão relacionados à obediência de uma proporção adequada entre os meio utilizados e os fins almejados. 
Em termos de PNRS, por exemplo, deve-se observar a razoabilidade/proporcionalidade quando se propõe 
determinada tecnologia adequada ao modelo de gestão de resíduos sólidos proposto. 

 

PRINCÍPIOS 
DA PNRS

Prevenção e precaução

Poluidor-pagador e protetor-recebedor

Visão sistêmica

Desenvolvimento sustentável

Ecoeficiência

Cooperação entre poder público, empresários e sociedade

Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos protutos

Resíduo sólido reutilizável e reciclável como bem econômico

Respeito às diversidades locais e regionais

Direito à informação e ao controle social

Razoabilidade e proporcionalidade
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Vejamos agora quais são os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, descrito pela Lei nº 
12.305/10. 

Art. 7º  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  

II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;  

O objetivo trazido pelo inciso II supramencionado menciona uma ordem prioritária de conduta com 
os resíduos sólidos que deve ser observada. Então, a medida mais prioritária é a não geração de resíduos, 
ou seja, se for possível mudar os processos produtivos ou repensar a utilização do produto, melhor! 

Caso isso não seja possível, deve-se, ao menos, buscar a redução de utilização do material. Uma vez 
utilizado, deve-se buscar a reutilização desse material em vez do descarte, para que o resíduo não seja 
gerado. Caso a reutilização não seja possível, deve-se buscar a reciclagem do material, ou seja, a 
transformação de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em 
insumos ou novos produtos. 

Por fim, caso a reciclagem não seja possível ou viável, deve-se tratar os resíduos sólidos gerados e 
dispor adequadamente os rejeitos formados que não podem mais ser tratados (em aterros, por exemplo). 
Observe, então, que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (aterro) deve ser a última 
etapa de um processo que envolve diversas tentativas prioritárias de adequação dos resíduos.  

Nesse cenário, a PNRS permite que sejam utilizadas tecnologias visando à recuperação energética 
dos resíduos sólidos urbanos, como é o caso da queima dos resíduos para geração de energia elétrica e 
térmica. Para tanto, deve comprovada a viabilidade técnica e ambiental desse aproveitamento e a 
implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental 
(art. 9º, § 1º). 
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Art. 7º  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;  

IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar 
impactos ambientais;  

Segundo o XIII do art. 3º, os padrões sustentáveis de produção e consumo são a produção e o 
consumo de bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores 
condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das 
gerações futuras. 

Continuemos com os objetivos da PNRS. 

Art. 7º  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  

Lembre-se que se deve buscar sempre a não geração ou redução de todo e qualquer resíduo. Assim, 
essa ideia é ainda mais significativa quando se trata de resíduos perigosos, diante do seu potencial de 
contaminação ambiental. Sigamos. 

Art. 7º  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e 
insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  

Não utilização

Redução

Reutilização

Reciclagem

Tratamento

Disposição final dos rejeitos
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VII - gestão integrada de resíduos sólidos;  

VIII - 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;  

IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 

 Esses objetivos são bastante autoexplicativos ou já foram explanados, como é o caso da gestão 
integrada de resíduos sólidos, que é o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 
sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle 
social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. 

Art. 7º  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

X - 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; 

XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:  

a) produtos reciclados e recicláveis;  

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e 
ambientalmente sustentáveis;  

XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

Assim como todos os serviços de saneamento básico, os serviços de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos são essenciais à qualidade de vida da população e devem ser prestados com regularidade, 
continuidade, funcionalidade e na busca de uma universalização, ou seja, de atendimento a 100% da 
população. 

Lembre-se, também, que a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é o 
conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os 
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 

Art. 7º  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  
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De acordo como o IV do art. 3º da Lei nº 12.305/10, o ciclo de vida do produto consiste numa série de 
etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo 
produtivo, o consumo e a disposição final.  

Nesse cenário, a avaliação do ciclo de vida (ACV), que deve ser incentivada, conforme 
supramencionado, é uma técnica para análise dos possíveis impactos ambientais causados como resultado 
da fabricação e utilização de determinado produto ou serviço, indo desde as etapas mais primitivas de 
produção até as etapas finais de reuso, reciclagem ou destinação final. 

Vejamos agora os últimos dois objetivos da PNRS. 

Art. 7º  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

XIV - 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;  

XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.  

A rotulagem ambiental possui o objetivo de trazer informações relevantes para os consumidores, 
disponibilizando-as nos rótulos dos produtos sob a forma de símbolos, marcas, textos ou gráficos. Assim, a 
ideia é garantir um consumo consciente e que esteja em harmonia com o meio ambiente e com a 
preservação ambiental. 

Este tipo de rotulagem pode ser bastante vantajoso para as empresas, pois diferencia o produto ou 
serviço por meio de um aspecto positivo, ainda mais considerando o aumento da consciência ambiental dos 
consumidores. 
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3 - Instrumentos da PNRS 

Para alcançar os objetivos mencionados na seção anterior, com base nos princípios também já citados, 
a Lei nº 12.305/10 prevê uma série de instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu art. 8º. 
Vejamos cada um deles, já com o detalhamento que a lei apresenta para cada um. 

3.1 - Planos de resíduos sólidos 

Art. 8º  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 

I - os planos de resíduos sólidos;  

• Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental
• Não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 
resíduos sólidos, e disposição final adequada dos rejeitos

• Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo 
• Tecnologias limpas
• Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos
• Incentivo à indústria da reciclagem
• Gestão integrada de resíduos sólidos 
• Articulação entre poder público e setor empresarial
• Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos 
• Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos

• Prioridade governamental para aquisição de produtos 
reciclados/recicláveis e de bens, serviços e obras que considerem 
critérios compatíveis com padrões ambientalmente sustentáveis

• Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
• Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto
• Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 
empresarial

• Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável

OBJETIVOS DA PNRS
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta os aspectos gerais que devem ser observados para 
a adequada gestão e gerenciamento desses materiais no nosso país. Todavia, ela não traz aspectos 
detalhados a respeito da operacionalização do sistema para que suas disposições sejam obedecidas. 

Por isso, existem os planos de resíduos sólidos, que são instrumentos aplicados a determinada 
região, de modo a especificar melhor as ações a serem tomadas no respectivo âmbito. Desse modo, há os 
seguintes planos de resíduos sólidos (art. 14):  

I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;  

II - os planos estaduais de resíduos sólidos;  

III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões 
metropolitanas ou aglomerações urbanas;  

IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos;  

V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;  

VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.  

Para todos esses planos, deve ser assegurada ampla publicidade ao seu conteúdo, bem como 
controle social em sua formulação, implementação e operacionalização. 

Vejamos cada um desses planos de modo mais aprofundado. 

3.1.1 - Plano Nacional de Resíduos Sólidos  

No âmbito nacional, a PNRS prevê que a União deve elaborar, sob a coordenação do Ministério do 
Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte 
de 20 anos, a ser atualizado a cada 4 anos (art. 15). 

Além disso, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos deve ser elaborado mediante processo de 
mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas.  

Em termos de conteúdo mínimo, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos deve conter: 

I - diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos;  

II - proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas;  

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de 
resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de 
resíduos sólidos;  
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V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação 
econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;  

VII - 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;  

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos;  

IX - 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;  

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos;  

XI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua 
implementação e operacionalização, assegurado o controle social.  

Note que um dos itens a serem considerados no Plano Nacional de Resíduos Sólidos são as metas para 
a eliminação e recuperação de lixões. Embora inicialmente a PNRS tenha previsto que os lixões devessem 
ser extintos em até 4 anos após a data da publicação da lei (ou seja, até 2014), esse prazo já foi estendido 
algumas vezes e ainda há muitos municípios que não cumprem a lei adequadamente. 

 

3.1.2 - Planos Estaduais, Microrregionais e de Regiões Metropolitanas de Resíduos Sólidos  

Partindo do âmbito nacional e indo ao âmbito estadual, é importante que você, Estrategista, saiba 
que a elaboração de plano estadual de resíduos sólidos é condição para os estados terem acesso a recursos 
da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de 

PLANO NACIONAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

Elaborado pela 
União (coordenação 

do MMA)

Vigência por 
prazo 

indeterminado
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social
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resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de 
crédito ou fomento para tal finalidade (art. 16). 

Nesse contexto, é válido mencionar o art. 25, § 3º, da Constituição Federal, que determina: 

Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

Corroborando a disposição constitucional, o art. 11 da Lei nº 12.305/10 determina que é incumbência 
dos estados 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 controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a 
licenciamento ambiental pelo órgão estadual do SISNAMA. 

 

 

A PNRS prevê que o acesso aos recursos da União por parte dos Estados deve ser disponibilizado 
prioritariamente aos estados que instituírem as microrregiões para integrar a organização, o planejamento 
e a execução das ações a cargo de municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos (art. 16, § 1º). 

Essas microrregiões abrangem atividades de coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e 
destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a gestão de resíduos de construção civil, de serviços de 
transporte, de serviços de saúde, agrossilvopastoris ou outros resíduos, de acordo com as peculiaridades 
microrregionais (art. 16, § 3º). 

COMPETE AOS ESTADOS
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Assim, além do plano estadual de resíduos sólidos, os estados podem elaborar planos 
microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas 
ou às aglomerações urbanas (art. 16, § 1º). 

Nessa conjuntura, a elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais de 
resíduos sólidos, ou de planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas deve ocorrer com a 
participação dos municípios envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo 
dos municípios (art. 16, § 2º).  

De qualquer modo, o plano microrregional de resíduos sólidos deve atender ao previsto para o plano 
estadual e estabelecer soluções integradas para a coleta seletiva, a recuperação e a reciclagem, o 
tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos e, consideradas as peculiaridades 
microrregionais, de outros tipos de resíduos (art. 16, § 3º). 

De modo análogo ao previsto para o Plano Nacional, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos deve ser 
elaborado para vigência por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com horizonte 
de atuação de 20 anos e revisões a cada 4 anos (art. 17). 

Em termos de conteúdo mínimo, tais planos estaduais devem conter:  

I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos 
socioeconômicos e ambientais;  

II - proposição de cenários;  

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de 
resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de 
resíduos sólidos;  

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação 
econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;  

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado, para a obtenção de seu 
aval ou para o acesso de recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade estadual, 
quando destinados às ações e programas de interesse dos resíduos sólidos;  

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada dos resíduos 
sólidos;  

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;  
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X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos, respeitadas 
as disposições estabelecidas em âmbito nacional;  

XI - previsão, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, 
especialmente o zoneamento ecológico-econômico e o zoneamento costeiro, de:  

a) zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de 
disposição final de rejeitos;  

b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos a serem 
objeto de recuperação ambiental;  

XII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito estadual, de sua 
implementação e operacionalização, assegurado o controle social.  

De modo geral, esse conteúdo mínimo é muito similar ao conteúdo mínimo exigido para o Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos, obedecidas às particularidades do âmbito estadual. 

A principal diferença, pode-se dizer, está prevista nos incisos XI e XII supracitados, que estabelecem 
mais específicos aplicáveis ao âmbito estadual, como a previsão de zonas para a localização de unidades 
de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos e os meios a serem utilizados para o 
controle e a fiscalização, uma vez que os estados possuem grande responsabilidade na fiscalização 
ambiental do país. 
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3.1.3 - Planos Municipais e Intermunicipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

Reduzindo cada vez mais a área de atuação, falemos agora dos Planos Municipais de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos. 

Primeiramente, deve-se saber que, analogamente ao que é previsto para os estados, a elaboração 
desses planos municipais é condição para o Distrito Federal e os municípios terem acesso a recursos da 
União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e 
ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades 
federais de crédito ou fomento para tal finalidade (art. 18). 

Nesse cenário, devem ser priorizados no acesso aos recursos mencionados os municípios que:  

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a 
elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos 
microrregionais de resíduos sólidos; 

II - implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação 
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. 

Nesse contexto, o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 12.305/10 determina que os estados devem 
apoiar e priorizar as iniciativas dos municípios de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 ou mais 
municípios.  

Além disso, o município que optar por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos 
resíduos sólidos pode ser dispensado da elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos, assegurado que o plano intermunicipal preencha os requisitos de conteúdo mínimos mencionados 
nos termos do art. 19, § 9º. 

Também é importante mencionar que a PNRS permite que o plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos esteja inserido no plano de saneamento básico previsto na Lei nº 11.445/07, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico (art. 18, § 1º).  

Cumpre frisar que a existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não exime 
o município ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras 
infraestruturas e instalações operacionais integrantes do serviço público de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos pelo órgão competente do SISNAMA.  

No caso, esse serviço consiste no conjunto de atividades previstas no art. 7º da Lei nº 11.445/07, quais 
sejam as de coleta, triagem, transbordo e transporte dos resíduos domésticos e do lixo originário da 
varrição, capina, poda e limpeza de logradouros e vias públicas. 

Não obstante, a inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não pode ser 
utilizada para impedir a instalação ou a operação de empreendimentos ou atividades devidamente 
licenciados pelos órgãos competentes (art. 19, § 8º).  
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Em termos de conteúdo mínimo, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos deve 
conter (art. 19):  

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, 
o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas;  

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, 
observado o plano diretor e o zoneamento ambiental, se houver;  

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas 
com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais 
estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;  

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico 
ou a sistema de logística reversa; 

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos 
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos;  

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e 
de manejo de resíduos sólidos;  

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos; 

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas 
as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos; 

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e 
operacionalização;  

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a 
reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;  

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas 
ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por 
pessoas físicas de baixa renda, se houver;  

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização 
dos resíduos sólidos;  

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços; 

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir 
a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  
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XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e 
na logística reversa e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos;  

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação 
e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos e dos sistemas de logística 
reversa;  

XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento;  

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas 
contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;  

XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano 
plurianual municipal.  

Percebam que o conteúdo mínimo dos planos municipais é ainda mais específico do que o dos planos 
estaduais, dado o âmbito de atuação dos municípios nesse processo. 

Desse modo, além desse conteúdo mínimo supramencionado, o plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos também deve contemplar ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos 
órgãos da administração pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao combate a 
todas as formas de desperdício e à minimização da geração de resíduos sólidos (art. 19, § 6º). 

Nesse contexto, também é muito importante que você saiba que os municípios com menos de 20.000 
habitantes podem elaborar um plano municipal com conteúdo simplificado. Todavia, isso não se aplica aos 
seguintes municípios, ainda que com menos de 20.00 habitantes: 

I - integrantes de áreas de especial interesse turístico;  

II - inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 
ambiental de âmbito regional ou nacional;  

III - cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação. 
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3.1.4 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

Finalizando os planos de resíduos sólidos, vejamos agora as principais disposições acerca dos planos 
de gerenciamento de resíduos sólidos, que devem ser elaborados pelos geradores dos seguintes tipos de 
resíduos (art. 20): 

Þ resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, excetuados os resíduos sólidos urbanos 
(resíduos domiciliares e de limpeza urbana); 
 

Þ resíduos industriais; 
 

Þ resíduos de serviços de saúde; 
 

Þ resíduos de mineração; 
 

Þ resíduos perigosos ou que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição 
ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal, gerados 
por estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços; 

 
Þ resíduos de empresas de construção civil;  
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Þ resíduos de serviços de transportes (portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários etc.); 
 

Þ resíduos agrossilvopastoris. 
 

Notem, portanto, que os planos de gerenciamento de resíduos sólidos devem ser elaborados por 
geradores de resíduos específicos, não aqueles domiciliares, por exemplo. É caso das diversas indústrias e 
estabelecimentos comerciais que produzem esses tipos de resíduos.  

Desse modo, o Decreto nº 7.404/10, que regulamenta a PNRS, determina que as microempresas e 
empresas de pequeno porte que gerem apenas resíduos sólidos domiciliares ou equiparados pelo poder 
público municipal estão dispensadas de apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos (art. 60). 

Considera-se o plano de gerenciamento de resíduos sólidos parte integrante do processo de 
licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do SISNAMA (art. 24). 
Assim, nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, a aprovação do plano 
de gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autoridade municipal competente. Ademais. caso o processo 
de licenciamento ambiental seja responsabilidade de órgão federal ou estadual do SISNAMA, deve ser 
assegurada a oitiva do órgão municipal competente, em especial quanto à disposição final ambientalmente 
adequada de rejeitos (art. 24, § 2º). 

Como o plano de gerenciamento de resíduos sólidos normalmente é elaborado por empresas e 
instituições em geral, o art. 22 da Lei nº 12.305/10 exige que deve ser designado um responsável técnico 
devidamente habilitado para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas 
as fases do plano. 

Assim, os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos devem manter atualizadas e 
disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do SISNAMA e a outras autoridades, 
informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade, 
nos termos do art. 23. Para tanto, deve ser implementado um sistema declaratório com periodicidade, no 
mínimo, anual.  

É muito importante você saber que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos deve atender ao 
disposto no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do respectivo município, sem prejuízo 
de outras normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA. 

Todavia, se não houver plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos na localidade, isso 
não inviabiliza a elaboração, a implementação ou a operacionalização do plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos (art. 21, § 2º). 

Em termos de conteúdo mínimo, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos deve conter (art. 21):  

I - descrição do empreendimento ou atividade;  

II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a 
caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;  
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III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do SUASA e, se 
houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  

a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;  

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos 
sólidos sob responsabilidade do gerador;  

IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;  

V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou 
acidentes;  

VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, 
observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do SUASA, à reutilização 
e reciclagem;  

VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;  

IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença de 
operação a cargo dos órgãos do Sisnama.  
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3.2 - Outros instrumentos 

Já estudamos os importantes instrumentos que são os planos de resíduos sólidos. Continuemos agora 
com os demais instrumentos da PNRS. 

Art. 8º  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 

II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;  

Já falamos sobre o sistema declaratório anual de resíduos sólidos que os responsáveis por plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos devem manter, com informações atualizadas e disponíveis ao órgão 
municipal competente, ao órgão licenciador do SISNAMA e a outras autoridades. 

Nesse sentido, um inventário é um conjunto de informações sobre a geração, características, 
armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos 
resíduos sólidos gerados pelos estabelecimentos, principalmente pelas indústrias, nos termos da 
Resolução Conama nº 313/02. 

Art. 8º  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 

III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à 
implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação 
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

Segundo definição da própria Lei nº 12.305/10, a coleta seletiva é a coleta de resíduos sólidos 
previamente segregados conforme sua constituição ou composição (art. 3º, V). Observe, portanto, que os 
resíduos devem estar previamente separados conforme suas características para serem coletados 
seletivamente (papel, plástico, metal etc.). 

Normalmente, a coleta seletiva é realizada por cooperativas ou associações de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis. Daí o incentivo à criação de tais organizações ser considerado outro 
instrumento da PNRS. 

Conforme previsto no art. 9º, § 1º, do Decreto nº 7.404/10, que regulamenta a PNRS, a implantação 
do sistema de coleta seletiva é instrumento essencial para se atingir a meta de disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Ademais, o sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos deve priorizar a participação de 
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
constituídas por pessoas físicas de baixa renda (Dec. 7.404/10, art. 11). 

Já a logística reversa consiste em um importante instrumento de desenvolvimento econômico e 
social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
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restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 
ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (art. 3º, XII). 

Em outras palavras, a logística reversa institui a necessidade de que o setor empresarial que produz 
ou comercializa os materiais receba os resíduos provenientes desses materiais para reaproveitamento ou 
outra destinação final adequada.  

 

Um fabricante ou importador de pilhas as disponibiliza para comercialização em lojas e 
comércio em geral. Após a utilização das pilhas, o público em geral (consumidores) não 
deve jogá-las no lixo doméstico, em razão do potencial poluidor de tais materiais.  

Assim, esses consumidores devem devolver as pilhas aos comerciantes e distribuidores 
que, por sua vez, devolverão aos fabricantes ou importadores para reaproveitamento ou 
destinação ambientalmente adequada, estabelecendo uma logística reversa.  

 

 

O art. 33 da Lei nº 12.305/10 especifica diretamente aqueles que são obrigados a estruturar e 
implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, 
quais sejam os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  

LOGÍSTICA REVERSA

Consumidores

Comerciantes e 
distribuidores

Fabricantes e 
importadores
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I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 
estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

 

Muita atenção a essa lista pois é tema de prova de forma recorrente! 

Art. 8º  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 

V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;  

Como toda legislação ambiental, deve haver uma fiscalização e um monitoramento por parte, 
sobretudo, do poder público para que as disposições da lei, no caso da PNRS, sejam cumpridas. 

Art. 8º  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 

VI - 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; 

VII - a pesquisa científica e tecnológica;  

VIII - a educação ambiental;  

A ciência está à frente de praticamente toda inovação existente em nossa sociedade. Então, se se 
quer melhorar os métodos, processos e tecnologias de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve-
se incentivar o desenvolvimento de pesquisas nessa área, tanto no setor público quanto no privado.  
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Em relação à educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos, fixe que ela é parte integrante da 
PNRS e tem como objetivo o aprimoramento do conhecimento, dos valores, dos comportamentos e do 
estilo de vida relacionados com a gestão e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 
sólidos, nos termos do art. 77 do Decreto nº 7.404/10, que regulamenta a PNRS. 

Art. 8º  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 

IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;  

X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico; 

Esses dois instrumentos estão muito relacionados aos aspectos econômicos e financeiros de 
implementação da PNRS. Com efeito, a gestão e o gerenciamento adequados dos resíduos sólidos possuem 
custos que devem ser muito bem planejados. 

Art. 8º  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 

XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir);  

XII - o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa);  

Ambos esses sistemas possuem o intuito de compilar todas as informações relativas aos resíduos 
sólidos, no caso do SINIR, ou de saneamento básico, no caso do SINISA, existentes em nosso país.  

Particularmente em relação ao SINIR, o Decreto nº 7.404/10, que regulamenta a PNRS, prevê que ele 
deve tem as finalidades de coletar e sistematizar dados relativos à prestação dos serviços públicos e 
privados de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, promover o adequado ordenamento para a 
geração, armazenamento, sistematização, compartilhamento, acesso e disseminação dos dados e 
informações, classificar os dados e informações de acordo com a sua importância e confidencialidade, 
disponibilizar estatísticas, indicadores, entre outras (Dec. 7.404/10, art. 71). 

Frise-se que o SINIR é mantido e organizado pela União, estados, Distrito Federal e municípios de 
forma conjunta, devendo este sistema estar articulado com o SINISA e o Sistema Nacional de Informações 
sobre Meio Ambiente (SINIMA), nos termos do art. 12. 

Nesse contexto, incumbe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios fornecer ao órgão federal 
responsável pela coordenação do SINIR todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera 
de competência. 

Art. 8º  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 

XIII - os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde;  

XIV - os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos 
urbanos;  
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Evidentemente, deve haver uma integração dos órgãos públicos para a adequada gestão dos resíduos 
sólidos. Por isso tanto os conselhos de meio ambiente e de saúde quanto os órgãos colegiados municipais 
destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos urbanos são também considerados 
instrumentos da PNRS. 

Art. 8º  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 

XV - o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;  

XVI - os acordos setoriais;  

Devem se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos as pessoas jurídicas 
que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento (art. 38). Cuidado: são as 
pessoas jurídicas que devem se cadastrar, não as físicas! 

Em relação aos acordos setoriais, trata-se de atos de natureza contratual 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 (art. 3º, I).  

Assim, quando os acordos setoriais forem iniciados pelo Poder Público, devem ser serão precedidos 
de editais de chamamento. Já quando os acordos forem iniciados pelas empresas, devem ser serão 
precedidos da apresentação de proposta formal pelos interessados ao Ministério de Meio Ambiente (Dec. 
7.404/10, art. 19, § 2º). 

Ressalte-se que os acordos setoriais ou termos de compromisso podem ter abrangência nacional, 
regional, estadual ou municipal, mas os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito 
nacional têm prevalência sobre os firmados em âmbito regional ou estadual, e estes sobre os firmados em 
âmbito municipal (art. 34, § 1º). 

Outrossim, na aplicação de regras concorrentes, os acordos firmados com menor abrangência 
geográfica podem ampliar, mas não abrandar as medidas de proteção ambiental constantes nos acordos 
setoriais e termos de compromisso firmados com maior abrangência geográfica.  
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Art. 8º  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 

XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles:  

a) os padrões de qualidade ambiental;  

b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais;  

c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;  

d) a avaliação de impactos ambientais;  

e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima);  

f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;  

Nesse inciso, o art. 8º da Lei nº 12.305/10 prevê alguns instrumentos da Política Nacional de Meio 
Ambiente (PNMA) como instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Art. 8º  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 

XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta;  

• Acordos 
setoriais 
nacionais

Têm prevalência 
sobre os demais

• Acordos 
setoriais 
estaduais ou 
regionais

Têm prevalência 
sobre os 

municipais • Acordos 
setoriais 
municipais
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XIX - o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes 
federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos.  

Esses são os dois últimos instrumentos da PNRS. Os termos de compromisso e os termos de 
ajustamento de conduta são instrumentos com eficácia de título executivo extrajudicial para que se firme 
um compromisso entre o poder público e as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por atividades 
suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental. 

3.3 - Instrumentos econômicos  

Além dos instrumentos discriminados no art. 8º da Lei nº 12.305/10, também se prevê para a PNRS 
alguns instrumentos econômicos que podem ser aplicados. 

Nesse sentido, o art. 42 assevera que o poder público pode instituir medidas indutoras e linhas de 
financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas de:  

I - prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo;  

II - desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à qualidade ambiental 
em seu ciclo de vida;  

III - implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras 
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 
baixa renda;  

IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter intermunicipal ou 
regional;  

V - estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa;  

VI - descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs;  

VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos resíduos sólidos;  

VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos 
processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos.  

Frise-se que, no fomento ou na concessão de incentivos creditícios destinados a atender diretrizes da 
Lei nº 12.305/10, as instituições oficiais de crédito podem estabelecer critérios diferenciados de acesso dos 
beneficiários aos créditos do Sistema Financeiro Nacional para investimentos produtivos (art. 43). 

Além disso, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no âmbito de suas competências, 
podem instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, 
respeitadas as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00), a:  

I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos 
produzidos no território nacional;  
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II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em 
parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda;  

III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas.  

Nesse cenário, é importante destacar que os consórcios públicos constituídos, com o objetivo de 
viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, têm 
prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal, nos termos do art. 45.  

4 - Responsabilidades dos geradores e do poder público  

Nesta seção, veremos algumas importantes disposições que a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
traz acerca da divisão de responsabilidades no âmbito da gestão e do gerenciamentos de resíduos. 

Primeiramente, deve-se salientar que 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 e das diretrizes e demais determinações estabelecidas na Lei nº 12.305/10 e no Decreto nº 
7.404/10, que a regulamenta, nos termos do art. 25. 

Ademais, 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 (art. 26). Outrossim, as pessoas físicas ou jurídicas 
que devem elaborar os planos de gerenciamento de resíduos sólidos são responsáveis pela 
implementação e operacionalização integral desse plano (art. 27).  

Frise-se que pode haver contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, 
tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, mas isso não isenta 
as pessoas físicas ou jurídicas que elaborem os planos de gerenciamento de resíduos sólidos da 
responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos 
resíduos ou rejeitos. 

Caso haja alguma etapa sob responsabilidade do gerador que seja realizada pelo poder público, este 
deve ser devidamente remunerado pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis. 

É muito importante saber que o gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua 
responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos 
pela logística reversa, com a devolução do resíduo (art. 28).  

De qualquer modo, sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos e na aplicação da logística reversa, os consumidores são obrigados a 
(art. 35):  

I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados;  
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II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou 
devolução.  

Nesse cenário, o poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que 
participam do sistema de coleta seletiva, na forma de lei municipal.  

Outra importante disposição é que, caso o poder público tome conhecimento de evento lesivo ao 
meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos, deve atuar 
subsidiariamente com vistas a minimizar ou cessar o dano, nos termos do art. 29. Destarte, os responsáveis 
pelo dano devem ressarcir integralmente o poder público pelos gastos decorrentes das ações 
empreendidas. 

 

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 que elaborem os planos de gerenciamento de resíduos sólidos 
da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento 
inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos. 

Caso haja alguma etapa sob responsabilidade do gerador que seja realizada pelo poder 
público, este deve ser devidamente remunerado pelas pessoas físicas ou jurídicas 
responsáveis. 

4.1 - Responsabilidade compartilhada  

Uma das principais inovações da Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituir a chamada 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos que, conforme já mencionado, consiste 
no conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os 
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos (art. 
3º, XVII).  

Destarte, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem os seguintes 
objetivos (art. 30, parágrafo único):  

I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão 
empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;  
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II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou 
para outras cadeias produtivas;  

III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos 
ambientais;  

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior 
sustentabilidade;  

V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de 
materiais reciclados e recicláveis;  

VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;  

VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental.  

Desse modo, com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange os seguintes 
aspectos (art. 31):  

I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos:  

a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de 
destinação ambientalmente adequada;  

b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível;  

II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos 
associados a seus respectivos produtos;  

III - 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;  

IV - 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.  

Já vimos que a PNRS exige que as embalagens sejam fabricadas com materiais que propiciem a 
reutilização ou a reciclagem, nos termos do art. 32. Essa responsabilidade é atribuída àquele que 
manufatura embalagens, fornece materiais para a fabricação de embalagens, ou ainda que coloca em 
circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou produtos embalados, em qualquer 
fase da cadeia de comércio.  

Dessa maneira, cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam:  
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I - restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização 
do produto;  

II - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as 
exigências aplicáveis ao produto que contêm;  

III - recicladas, se a reutilização não for possível. 

 

Umas das principais facetas da responsabilidades compartilhada é retratada nos processos de 
logística reversa. Já trouxemos o significado desse termo com exemplos, mas agora cumpre salientar que 
os sistemas de logística reversa devem ser estendidos a produtos comercializados em embalagens 
plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o 
grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados (art. 33, § 1º). 

Assim, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de materiais sujeitos à 
logística reversa tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização 
do sistema sob seu encargo, podendo, entre outras medidas (art. 33, 3º):  

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;  

II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;  
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III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis. 

Outra particularidade prevista na Lei nº 12.305/10 é que o titular do serviço público de limpeza urbana 
e de manejo de resíduos sólidos pode firmar acordo setorial ou termo de compromisso com o setor 
empresarial para se encarregar de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa. Nesse caso, as ações do poder público 
devem ser devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes (art. 33, § 7º).  

Ademais, com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística reversa 
devem manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades 
informações completas sobre a realização das ações sob sua responsabilidade (art. 33, § 8º).  

Finalizando os aspectos acerca da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 
cumpre salientar que o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos tem 
a competência de (art. 36): 

I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

II - estabelecer sistema de coleta seletiva;  

III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo 
produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e 
de manejo de resíduos sólidos;  

IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso, mediante a 
devida remuneração pelo setor empresarial;  

V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes 
econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;  

VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.  

Nesse contexto, para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV supracitados, o titular dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos deve priorizar a organização e o funcionamento 
de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação.  

Fixe que a contratação prevista no dessas cooperativas ou associações é dispensável de licitação, nos 
termos da inciso XXVII do art. 24 da Lei no 8.666/93, a famosa Lei de Licitações e Contratos.  
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5 - Resíduos perigosos 

Acerca dos resíduos perigosos, a primeira coisa que devemos compreender é o conceito de resíduo 
perigoso trazido pela PNRS, nos termos do art. 13, II, "a":  

resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de 
acordo com lei, regulamento ou norma técnica;  

Desse modo, um resíduo que possua qualquer das características supracitadas é considerado 
perigoso, sendo que ele somente não o será se não apresentar nenhuma dessas características. 

É importante mencionar que a instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que 
gere ou opere com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades 
competentes se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições 
para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos (art. 37).  

Por isso, as pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu 
gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos 
(art. 38), conforme já mencionado neste e-book. 

Esse cadastro deve ser coordenado pelo órgão federal competente do SISNAMA e implantado de 
forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e municipais. Para o cadastramento, as pessoas 
jurídicas necessitam contar com responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, de seu 
próprio quadro de funcionários ou contratado, devidamente habilitado, cujos dados devem ser mantidos 
atualizados no cadastro (art. 38, § 2º).   

Titular dos serviços públicos deve priorizar a organização e o 
funcionamento de cooperativas e associações de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis formada por pessoas de 
baixa renda

É dispensável a licitação para contratação das 
cooperativas ou associações
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Frise-se que esse cadastro a é parte integrante do Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) e do Sistema Nacional de 
Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR).  

Cumpre destacar também que as pessoas jurídicas que operem com resíduos perigosos são obrigadas 
a elaborar um plano de gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente do 
SISNAMA e, se couber, do SNVS (art. 39).  

Nesse contexto, algumas competências são atribuídas a essas pessoas, quais sejam (art. 39, § 2º): 

I - manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos relacionados à 
implementação e à operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos perigosos; 

II - informar anualmente ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, sobre a 
quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob sua responsabilidade;  

III - adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos sob sua 
responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento;  

IV - informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de acidentes ou outros 
sinistros relacionados aos resíduos perigosos.  

Ademais, sempre que solicitado pelos órgãos competentes do SISNAMA e do SNVS, deve ser 
assegurado o acesso para inspeção das instalações e dos procedimentos relacionados à implementação e à 
operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos perigosos.  

Particularmente em relação ao licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que 
operem com resíduos perigosos, o órgão licenciador do Sisnama pode exigir a contratação de seguro de 
responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras 
sobre cobertura e os limites máximos de contratação fixados em regulamento (art. 40). Essa exigência, diga-
se, deve considerar o porte da empresa!  

Para finalizar esta seção, saiba que o Governo Federal deve estruturar e manter instrumentos e 
atividades voltados para promover a descontaminação de áreas órfãs, sem prejuízo das iniciativas de 
outras esferas governamentais, nos termos do art. 41.  

 

Uma área órfã contaminada é uma área contaminada cujos responsáveis pela disposição 
não sejam identificáveis ou individualizáveis (art. 3º, III). 
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Todavia, se, após descontaminação de sítio órfão realizada com recursos do Governo Federal ou de 
outro ente da Federação, forem identificados os responsáveis pela contaminação, estes devem ressarcir 
integralmente o valor empregado ao poder público! 

6 - Proibições e penalidades 

A PNRS prevê diversas proibições no âmbito dos resíduos sólidos em nosso país. Assim, são proibidas 
as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos (art. 47):  

I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos. Neste caso, deve-se esclarecer que 
as bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração que sejam devidamente 
licenciadas pelo órgão competente e que tenham sua impermeabilização assegurada não são consideradas 
corpos hídricos! 

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;  

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa 
finalidade;  

IV - outras formas vedadas pelo poder público.  

A despeito de tais vedações, a queima de resíduos a céu aberto pode ser realizada quando for 
decretada emergência sanitária e desde que autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do 
SISNAMA, do SNVS e, quando couber, do SUASA. 

Ademais, note que o último inciso menciona outras formas vedadas pelo poder público, ou seja, essa 
breve lista consiste em um rol meramente exemplificativo de atividades que são vedadas. 

Para garantir o cumprimento dessas determinações da PNRS, a Lei nº 12.305/10 também alterou o 
art. 56 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), que passou a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, 
armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à 
saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos 
seus regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem: 

I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as 
normas ambientais ou de segurança;  

II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a 
resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. 
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§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de um sexto a 
um terço.  

§ 3º Se o crime é culposo: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Outrossim, o Decreto 6.514/08, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 
ambiente, prevê uma sanção de multa de R$ 5.000,00 a R$ 50.000.000,00 a quem: 

(...) 

V - lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em 
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos; 

VI - deixar, aquele que tem obrigação, de dar destinação ambientalmente adequada a produtos, 
subprodutos, embalagens, resíduos ou substâncias quando assim determinar a lei ou ato normativo; 

IX - lançar resíduos sólidos ou rejeitos em praias, no mar ou quaisquer recursos hídricos; 

X - lançar resíduos sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; 

XI - queimar resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instalações e 
equipamentos não licenciados para a atividade; 

XII - descumprir obrigação prevista no sistema de logística reversa, consoante as 
responsabilidades específicas estabelecidas para o referido sistema; 

XIII - deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta seletiva, quando a 
referida coleta for instituída pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos; 

XIV - destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em desconformidade com a Lei 
nº 12.305/10 e respectivo regulamento; 

XV - deixar de manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras 
autoridades informações completas  sobre a realização das ações do sistema de logística reversa 
sobre sua responsabilidade; 

XVI - não manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do 
SISNAMA e a outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a 
operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos sob sua responsabilidade; 

XVII - deixar de atender às regras sobre registro, gerenciamento e informação relativas aos resíduos 
perigosos. 



46 

 

Além disso, deve-se ressaltar que os consumidores que descumprirem as respectivas obrigações 
previstas nos sistemas de logística reversa e de coleta seletiva estão sujeitos à penalidade de advertência 
(Dec. 6.514/08, § 2º). Se houver reincidência, pode ser aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 50,00 
a R$ 500,00. 

Não obstante, essa multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente.      

Além dessas proibições, algumas outras são previstas no âmbito das áreas de disposição final de 
resíduos ou rejeitos, onde são vedadas as seguintes atividades (art. 48):  

I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;  

II - catação; 

III - criação de animais domésticos;  

IV - fixação de habitações temporárias ou permanentes;  

V - outras atividades vedadas pelo poder público.  

Por fim, saiba que é proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de 
resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade 
vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso, reutilização ou recuperação, nos termos do art. 49. 

Quem descumprir essa proibição, está sujeito à sanção de multa de R$ 500,00 a R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais), nos termos do art. 71-A do Decreto 6.514/08. 
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