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ras, como o presente livro de Sidney 
.rios da Lei - virtualmente, todos os 
las Ciências Jurídicas o novo mundo 
Brasil, um mundo no qual a preven 
zação material em segundo, segu ida 
, apenas quando não existam mais 

ão possível. 

JSOS a chegada ao mercado de mais 
I, com o mérito de analisar, explicar 
)plexo como o Direito dos resíduos, 
a a todos nós. 

Alexandra Aragão 
Professora da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra. 

i aplicado integralmente nesta obra. 

índice Sistemático 


Introdução ........ .. .... .. .... .. ... .... .... ... .. ....... ......... .. .... .. ..... ..... .... .... .. .. .. ....... ......... . 23 


Capítulo 1 - Risco, Meio Ambiente e os Res íduos Sólido ' 

I. 	Considerações gerais. 29 


2. 	Sociedade de ri co .. 31 


3. 	Indivíduo x consumo .1' rt:si duos X risco na sociedade pós-moderna 37 


4. A Lei 12.305/20 10..... .. ....... ..................................... 	 41 


5. 	 Disposições normativas ge ra Is e interdependência da PN RS com outros 


diplomas legais .... .. . . ............. . .... ...... ... ............. . 45 


6. 	Conceitos gerais aplicáve is a PNRS 50 


6. I. Acordo se toriaL ................ .. ... .. 	 50 


6.2. Área contaminada .... .. ....... ... ... ... .... .... .. .. .. ....... .. .. .. ......... .. ....... .. ... ..... . 54 


6.3. Área órfã contaminada ...... ......... .. .. 	 55 


6.4. C iclo de vida dos produtos ... . 	 56 


6.5. Coleta seletiva .. 	 57 


6.6. Controle soc ial 	 60 


6.7. Destinação final ambientalmente adequada .............................. . 66 


6.8. D is posição final ambientalmente adequada ....... ........ .. ... .. .......... .... ... . 69 


a) Lixão...... . ...... .. ..... ........ ...... ... ..... .. . .......... .. ....... . 71 


b) Aterros sanitários.... ..................... ............ .............. . .. 71 


c) Áreas de "bota-fora" ......... . 72 


6.9. Gerado res de resíduos sólidos 	 73 


6.10. Gere nciamento de resíduos sólidos ........ .. ....... .. ................... .. ..... .. ... . 75 


6. li. estão integrada de resíduos sólidos ................................................ 75 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESiDUOS SOLlDOS - Sidney Guerra 

6.12. 	Logística reversa .. ........................ .......... ............. .... ..... ......... ........ .. 76 


6.13 . Padrões sustentáve is de produção e consumo ............. ........... ...... . .. 80 


6.14. 	Rec iclage m ........... ......... ........... .... .. .......... . 8 1 


6.15. Rejeitos .............. . ..................................... .. . 	 83 


6.16. Resíduos sólidos .. . 	 83 


6.16.1. Quanto ao processo ou à ativ idade que lhes deu origem .... 84 


6.16.2. Quanto ao risco à saúde pública e ao meio ambiente ou 


quanto à periculosidade ............................. .. 86 


6.16.3. Quanto à sua composição química ..... .. 	 87 


6.17. 	Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de \ ida dos jlrodu tos ... 88 


6.18. 	Reutilização ........ 92 


6.19. 	Serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos 93 


Capítulo 2 - Os ResíduOs Sólidos e a Política Nacional Aplicada 

I . Princípios ........ 	 97 


I. I. 	Prevenção e precaução ....... ........ .......... .... .... .. ........... .. 100 


1.2. 	 Poluidor-pagador e protetor-recebedor .................. .. .... . 104 


1.3. Visão sistê mica. ................... ............. .. ... ... .. .. ... .. ...... ....... .. . 105 


IA . Desenvolvimento sustentável 106 


1.5. 	 Lcoeficiência ....... 108 


1.6. 	Cooperação en tre os diferentes setores.. ............... .. ..... ... ....... . 109 


1.7. 	Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos ... I I I 


1.8. 	Reconheci mento do resíduo sólido reutil izá" ,: 1 e reciclável como 


um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda 


e promotor de cidadania ......................... . 111 


1.9. 	 Respe ito às diversidades loca is e regionais ............. .. 114 


1.10. Direi to da sociedade à informação e ao controle social ....... .. ....... . 115 


1.11. 	Razoabi I idade e a proporcionalidade..................... .............. .. 11 7 


2. Objetivos ............................................................. .. 	 121 


2.1. 	Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental ............... .. 121 


2.2. 	Ações institu ídas na implementação de uma política de gestão e 


gerenciamento de resíduos ................................ .... ........................ . 124 


2.3. 	Estímulo à adoção de padrões sustentávei de produção e consumo 


de bens e serviços. ...... ......... .. ........ .. .. 125 


2A. 	Adoção, desenvolvim 

2.5. 	Redução do volume 

2.6. Incentivo à indústria 

2.7. 	Gestão integrada de 

2.8. Articulação entre as ( 

empresarial ............. .. 

2.9. 	Capacitação técnica ( 

2. 10. Regularidade, contir 

prestação dos serviçc 

resíduos sólidos ....... 


2.11. 	 Prioridade nas aqui~ 

2.12. 	Integração dos catar 

nas ações que envo 

ciclo de vida dos pl 

2.13. 	Estímulo à impleme 

produto .................. .. 

2.14. 	Incentivo ao desenv 

empresarial ........ .... .. 

2.15. 	Estímulo à rotulagel 

3. Instrumentos ........................ . 


3.1. 	Planos de resíduos se 

3.2. 	Inventários e o sisten 

3.3. Ferramentas relacione 

3A. Incentivo à criação e 
outras formas de assoe 

recicláveis .................. 

3.5. 	 Monitoramento e fisc, 

3.6. 	Cooperação técnica e 

3.7. 	Pesquisa científica e 

3.8. 	Educação ambiental .. 

3.9. 	Incentivos fiscais , fin 

3. 10. Fundo Nacional do 

Desenvolvimento Ci 

3.11. 	Sistema Nacional de 

Sólidos (Sinir) .......... 

3.12. Sistema Nacional de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDOS - Sidney Guerra 

ção e cons umo 

à atividade que lhes deu origem .. .. 

Ide pública e ao meio ambiente ou 

je ..... .... .. ... . 


ição química ................ .... . .. . 


a pelo ciclo de vida dos produtos 


bana e manejo de resíduos .. .. .. ...... . 

Política Nacional Aplicada 

ebedor ... . .............. ....... . 


setores .. .... . ........ .... . 

~ pelo cic lo de vida dos produtos .... 

lido reutilizáve l e rec icláve l como 
social. gerador de lrabalho e renda 

c regionais ... 

ação e ao controle soc ial .... ......... ... . 

t li dade 

I qualidade ambiental 

.ação de uma políti ca de gestão e 

sustentáve is de prod ução e consumo 

76 


80 


81 


83 


83 


84 


86 


87 


88 


92 


93 


97 


100 


104 


105 


106 


108 


109 


III 


III 


114 


11 5 


11 7 


l2 1 


12l 


124 


125 


INDICE SISTEMÁTICO 

2.4. Adoção, desenvo lvimento e aprimoramento de tecnologias limpas .. . J26 

2.5. Redução do vo lume e da pe ricu los idade dos resíd uos perigosus .. .. . 127 


2.6. Incentivo à indúst ria da reci clagem 	 128 


2.7. Gestão integrada de resíd uos só lidos 119 


2.8. Articulação entre as di feren \\: ' esferas do poder público e do setor 

empresar ial..... ... ..... ..... ..... ....... . ............... .. ............. .......... ......... . 130 


2.9. Capacitação técnica continuada na área de resíd uos sól idos .. . 130 


2.10. Regularidad . co ntinuidade. fu ncio nalidade e universa li zação da 

prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de ma nejo de 

resíd uos só li dos. 131 


2. 11. 	 Prio ridade nas aq ui :, içõcs e contratações governamentais 132 


2.12. Integração dos 	cntadorL's de materia is reutili záveis e rec icláve is 

nas ações ([Ué envo lvam a responsabi I idade comparti I hada pe lo 

ciclo de vida dos prod utos .... .......... . . ........... ... . 133 


2. 13 . Estímulo à impl eme ntação da avaliação do cic lo de vida do 

prod uto ...... . . ................... ..... ... . 135 


2. 14. 	 Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de ges tão amb ien tal e 
empresaria l ....... ....... ..... . . ..... ..... .... .... . 135 


2.l5. Estímu lo à rot ul agem ambienta l e ao consumo sustentável .. 135 


3. Instrumentos ...... . 	 137 


3.1. Planos de res íduos sólidos 	 137 


3.2 . In ventári os e o sistema declamtório anual de residuos só lidos J38 

3.3. Ferramentas re lacionadas à re sponsabilidade compartilhada. 138 


3.4. Incenti vo à cri ação e ao desenvo lvimento de cooperati vas ou de 

outras formas de assoc iação de catadores de materia is reutilizáve is e 

rec icláveis ..... . ........ ...... . . 140 


3.5. Munitoramento e fiscalização ambiental. san itári a e agropecuári a ..... . 140 


3.6. Cooperação técnica e tlnanceira en tre os setores público e privado ... . . 143 


3.7 . Pesquisa cicntífi ca e tecno lógica ...... ..... . 	 144 


3.8 . Educação ambienta I... ................................. .. .... .... ... .......... . 145 


3.9. Incentivos fi sca is, tinanceiros c creditíci os .............. . 147 


3. 10 . Fundo Nacional do Meio Amb iente e o Fundo l'<aciona l de 

Desenvol vimcnlu Cicntítico e ;,xnológico. 148 


3. 11. Sistema Nacional de Inla rmações sobre a estão dos Resíduos 

Sólid os (Sin ir). ....... . .............................................. ..... .. ...... . 150 


3. 12. 	 Sistema acionai de In lannaçõcs em Saneamento Básico (Sinisa) ... 152 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.. 	 RESiouos SOLlOOS - Sidney Guerra 

3, 13, Conse lhos de meio ambiente e de saúde"." .. ,,, "',",,"" 15 3 

3.14. Órgãos colegiados mun icipais destinados ao controle socj;Ji dos 

serviços de resíd uos sólidos urbanos ". ",,,. ,,, i55 

3. 15 . Cadastro Nacional de Operadores de Res íduos Pe rigosos 156 

3.16. Acordos setoriais "" . , ...... ' ...... "" ...... ,,, .,, .. ,.. " .... """, .. ". i57 

3. 17, Instrumentos da Política aciona i de Meio Ambiente comuns à 
Politi ca acionai de Resíduos Sólidos ...... "."". ,,,,,,,,, .. ,, .... ,,,, .. ,, 157 

3.18. Termos de compromisso e termos de ajusta men to de conduta .. " .. . 158 

3,19 , 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 red ução dos custos envo lvidos".,. 159 

Capítulo 3 - Das Diretrizes Aplicáveis e dos Órgãos da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos 

I. Planos de 	res íduos só lidos " ... "" .. .. ' 16 1 

1.1, Âmb ito federal i62 

1,1.1. Plano N aciona l de Resíduos Sólidos ... "" .... .. .. " .. " , ,, .. " .... .. ,, 162 

1,2. Âm bito estad ual ...... "" .... "."""""". 163 

1.2.1. 	 Planos estaduais de resíduos sólidos 164 

1.2.2. Planos micro rregio nais de resíduos só ] idos e pla nos de 

resíduos só lidos de regiões metropolitanas ou aglomerações 

urbanas .......... .. , .... , ........... . 164 

1.3. Âmbito m unicipal (municíp io e Distnto Federa l),,,,, ,, .. ,, . 166 

i.3.1. 	 Pl anos intermunicipai s de resíduos sólidos, ",,, ,,,,,, ,,,,,,,,,,.,, ... 166 

1.3.2. 	 Planos municipa is de gestão integrada de resíduos só lidos 166 

14. Âmbito do seto r privado (plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos) " " .. ..... ", .... ....... " ... ,......... .""",.".,.,.,. 170 

2. Responsabilidades dos ge radores, do poder púb lico e dos cons umidores .. 173 

3, Resíduos perigosos" ...... ,. ,,, ,,,,,,. ,, ... 178 

4. Instrumen tos econôm icos ... ,.,.,., , ....... .. .. ... , .... .... . ,,, ..... ,, ,, ..... .. ... .. , ' .. ... '" ' ' ... , .. " ,. 179 


S. Proibições .. , .... ...... ,.,. ,. "",., ... ........ ... ,.,. , .... " , ..... . , ..... . i 81 

6, Órgãos da Política Nac ional de Resíduos Sólidos, ."""" ..... """ , 182 

6.1. Ações produz idas pelo Min istério de Meio Am biente para 

ace lerar a implementação da PN RS " .... . "". "" .. "" .. "".. 182 

6.2, Os órgãos vinculados à Política aciona i de Resíduos Sólidos".. 184 

6.2.1. 	 Comitê Interm 

Sólidos" .... " .... 

6.2 .2. Comitê Orien! 

Logíst ica Reve 

Bibliogratia ................. ..... ",," .. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOS - 5idney Guerra íNDICE SISTEMÁTICO .. 
e de saúde ..... .... . 153 


destinados ao controle social dos 
rbanos ..... ...... ................. ................. .. l55 

:Ires de Resíduos Perigosos .. .......... .. 156 

157 

onal de Meio Ambiente comun s à 
• Sólidos .... . ......................... . 157 

mos de ajustamento de conduta 158 

cios ou de outras forma s de 
erados, com vistas à elevação das 
I redução dos custos envo lvidos.. 159 

s e dos Órgãos da Política Nacional de 

161 

162 

iuos Sólidos .......... ............ ... ,... .. .... .. . 162 

163 

uos sólidos 164 

le resíduos sólidos e planos de 
~es metropol itanas ou aglomerações 

164 

~ Dístrito Federal) 166 

te resíduos sólidos 166 

~tão integrada de resíduos só lidos 166 

J de gerenciamento de resíduos 
170 

oder público e dos consumidores .... 173 

178 

179 


181 


uos Sólidos ................ .......... . ... .. 182 

:érío de Meio Ambiente para 
NRS ... .............. .. .... 18 2 

1 I acionai de Resíduos Sól idos.. 184 

6.2.1, Comitê Ill tcrlll ini .- te rial da Política acionai de Re íduos 
Sólidos ....................... . . 

6.2.2 . Comitê Orientador para implementação de Si stemas de 
Logística Rcversa. 

I X4 

185 

Bibliografia ..... ...... ..... .... , ..... ..... ...... .......... . .. . ...... .. ...... . .. ...... ... . ' ............ . ' ... . 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


