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A nova lei dos RESÍDUOS
SÓLIDOS
O que muda com a nova política e a 
implicação das alterações no cotidiano das 
empresas e pessoas

A
pós um período de 
mais de 20 anos de 
tramitação no Con-
gresso Nacional, a 

Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) finalmente foi 
aprovada pelo Senado no dia 7 
de julho e então sancionada pelo 
presidente Lula no dia 2 de agosto 
de 2010, sendo considerada um 
avanço no país. Com a PNRS, o 
Brasil começa a acelerar o processo 
para alterar a destinação das 150 
mil toneladas de lixo produzidas 
diariamente. Em entrevista à BA-
NAS QUALIDADE, Cássio dos 
Santos Peixoto, advogado, perito 
ambiental e consultor ambiental 
de Conformidade Legal, fala a 
respeito das alterações trazidas pela PNRS e comenta os principais 
pontos da Lei.

Banas Qualidade: Quais são os principais avanços da 
PNRS?

Cássio dos Santos Peixoto: São a logística reversa para pro-
dutos e embalagens, a responsabilidade compartilhada, o fim dos 
lixões, incentivos às cooperativas de catadores, a padronização de 
uma política nacional para todo o território nacional.

Banas Qualidade: O que você classificaria de aspectos 
positivos e negativos da PNRS? 

Peixoto: Vivemos um caos ambiental em todo o mundo no que 
se refere aos resíduos sólidos. Os aspectos relativos aos ganhos am-
bientais são muito positivos. Contudo não enxerguei pontos negativos 
nesta política, pois, mal ou bem, vários estados já possuíam legislação 
própria abordando grande parte dos temas, além de algumas Reso-
luções do Conama sobre produtos como: pilhas, pneus, resíduos da 
construção civil, embalagem de agrotóxicos, dentre outras.

[Nathalie Gutierres]

Banas Qualidade: Entre outros pontos, o texto aprovado 
ressalta a redução, reuso e reaproveitamento dos resíduos 
sólidos. Comente as principais mudanças que esses fatores 
trarão às indústrias presentes no Brasil.

Peixoto: As indústrias, ao contrário do que se prega, não são os 
grandes vilões. Nós consumidores sim. Entretanto, independente 
de identificar culpados, as indústrias terão que construir Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos conforme estabelecido em Lei. 
Estes planos deverão conter uma série de medidas eficazes e um 
programa pré-estabelecido de gerenciamento e haverá necessidade 
de rever contratos com a previsão da logística reversa, por exemplo. 

São mudanças significativas que po-
dem gerar um pequeno custo inicial, 
mas os benefícios de conformidade 
legal e financeiros serão percebidos 
em curtíssimo prazo.

Banas Qualidade: O país tem 
o descarte alarmante de cerca de 
150 mil toneladas de resíduos por 
dia. Pode-se arriscar uma previsão 
de quando esse cenário passará a 
mudar a partir da PNRS? 

Peixoto: Quanto às indústrias, a 
adequação será mais célere, tanto que 
tenho sido consultado quase todos os 
dias por elas. Consultas dos municípios 
são raras, pois a maioria dependerá de 
planos de gerenciamento e de recursos 
da União para alterar suas realidades. 

Dos consumidores e do comércio, nenhuma. Isto acontece pelo fato 
de cada consumidor se julgar pequeno perante o problema. Isto não é 
uma verdade absoluta. Para a logística reversa funcionar com sucesso, 
a ponta (o consumidor final), seja pessoa jurídica ou física, precisará 
dar sua parcela e todos terão que se engajar. Vejo que a indústria terá 
que prever esta dificuldade e incluir no seu plano de gerenciamento 
as soluções que entender pertinentes.

Quanto a volumes não há como prever. O importante será iniciar 
um processo virtuoso. A lei demorou demais, enquanto isso, centenas 
de milhares de toneladas estão no meio ambiente. Indevidamente 
alocadas, contaminando solos, água e ar, gerando doenças e mortes 
não contabilizadas como deveriam ser. As estatísticas se referem às 
doenças, mas não a causa material. Nunca se viu um diagnóstico de 
morte por meio ambiente inadequado à vida. Isso existe! Mas não é 
diagnosticado, exceto em grandes acidentes nucleares do passado.

Banas Qualidade: Comente o tratamento consorciado de 
resíduos, que fornece a possibilidade de pequenos municípios 
planejarem conjuntamente a destinação dos resíduos.

Santos Peixoto: “acredito que a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos 
farão parte de uma realidade próxima”
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Peixoto: O Brasil possui mais de 5.550 municípios de todos 
os portes e das mais variadas condições socioeconômicas, mas 
com os mesmos problemas, guardadas as proporções ao seu 
porte. Municípios menores e/ou com poucos recursos poderão 
firmar acordos regionais, “joint ventures” para implantação de 
usinas de tratamento, coleta seletiva, aterros sanitários. Esta 
atitude se mostra economicamente mais viável. Outra questão 
a ser abordada é a valoração dos resíduos, atribuindo impor-
tância econômica. 

Banas Qualidade: Qual é a sua opinião sobre o Artigo 9º, 
que trata da recuperação energética dos resíduos?

Peixoto: Cada resíduo possui seu potencial energético. Assim, 
a legislação incentiva à geração de energia, usando como matéria-
prima os resíduos não passíveis de reuso, reaproveitamento ou 
reciclagem. Atualmente possuímos experiências exitosas no país. 
Vejamos que os pneus têm sido utilizados como combustível em 
alto-fornos na indústria do cimento. Os gases gerados em aterros 
vêm sendo utilizados como geradores de energia térmica e elétri-
ca. O importante é a tecnologia trazer soluções ambientalmente 
sustentáveis. Contudo, a solução não pode gerar outra forma de 
contaminação ou emissão de poluição como a geração de fumaça 
sem tratamento prévio de particulados e odores de forma adequa-
da. Gerar energia é importante para a sociedade, mas é preciso 
conhecer o preço ambiental de cada solução.

Banas Qualidade: Discorra a respeito da análise do ciclo 
de vida do produto não ser inclusa como um processo ante-
rior à coleta. 

Peixoto: Neste caso, as indústrias terão um papel fundamental.  
O ciclo de vida dos produtos já é conhecido pelos empreendimentos, 
mas será necessário divulgá-lo. Além da vida econômica do produto 
“Do berço ao túmulo”, é importante a divulgação do interesse das 
indústrias no seu retorno para a reciclagem ou o descarte ambiental-
mente correto. Apenas através do conhecimento o consumidor final 
saberá como destinar adequadamente o resíduo. Esta atitude precisa 
fazer parte de um compromisso de aquisição do bem. O investimento 
em campanhas de educação ambiental no Brasil será o divisor de 
águas. Governo e potenciais geradores de resíduos terão que investir 
em Educação Ambiental específica ao resíduo.

Banas Qualidade: E o artigo 33 sobre logística reversa, em que 
os geradores de resíduos têm a liberdade de escolher a execução do 
processo para produtos sem obrigatoriedade prevista na lei? 

Peixoto: Vale a pena ressaltar que a lei tem um caráter geral e 
taxativo. Contudo, será a regulamentação que descerá aos detalhes, 
fixando prazos e formas. O art. 33 da Lei 12.305 possui especial 
importância na PNRS pelo fato de antecipar os setores-alvos para 
maior controle. Outro ponto será as exigências dos Órgãos Am-
bientais responsáveis pelo licenciamento do empreendimento que 
deverão utilizar a PNRS como condição no deferimento das mes-
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mas. Certamente a obrigatoriedade existirá com a regulamentação 
e/ou com o licenciamento.Não podemos esquecer que os Órgãos 
Licenciadores possuem competente equipe técnica que estudarão 
cada método de execução proposto pelas empresas.

Banas Qualidade: Comente o papel das cooperativas de 
catadores, que tiveram a função reforçada como agentes da 
gestão do lixo.

Peixoto: Os catadores receberam grande valorização pela lei. 
Passam a ter um papel fundamental na administração de resíduos 
domiciliares e de pequenos geradores. Notadamente o comércio 
varejista contará com um grande aliado. Os catadores de resíduos 
passam a ter um forte reconhecimento institucional e a oportunida-
de de agregar renda as comunidades e associações. As cooperativas 
de gestão dos resíduos são o caminho mais próximo do cidadão 
comum já que os grandes empreendimentos estarão afetos aos 
grandes mercados da reciclagem. Sempre será necessário encontrar 
meios economicamente sustentáveis para a disposição de resíduos 
e rejeitos. Os catadores estão mais próximos das pessoas físicas do 
que das jurídicas. Vale deixar claro que, as cooperativas e associações 
precisarão de treinamento, logística, estrutura e recursos financeiros. 
Sem isto, estaremos apenas transferindo o problema de local. Os 
administradores municipais precisam dar suporte técnico a este 
novo parceiro e contabilizarão benefícios em melhoria urbanística, 
evitando catástrofes urbanas como enchentes, custos da coleta de 
“lixo” prolongando a vida útil dos aterros sanitários.

Banas Qualidade: A partir da PNRS, a reciclagem irá de 
fato avançar no país? 

Peixoto: Independentemente da Lei ainda carecer de regu-
lamentação, acredito que a reciclagem e o reaproveitamento de 
resíduos farão parte de uma realidade próxima. Volto a afirmar 
que serão necessárias algumas mudanças junto aos processos de 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. O con-
sumidor final precisará estar convencido do seu papel na cadeia 
de geração e entender que sua importância na logística reversa é 
o ponto inicial do retorno. Não tenho dúvidas que este processo 
é necessário e irreversível. O tempo de implantação e resultados 
ainda é uma incógnita. O sucesso dependerá de vários fatores: 
vontade política, campanhas de conscientização, fonte de recursos, 
fiscalização e principalmente consumidores convictos.

Banas Qualidade: O Brasil tem perdas bilionárias por ano 
por meio do enterro de lixo reciclável. Quais são as expecta-
tivas para os investimentos em reciclagem?

Peixoto: As perdas são incalculáveis se analisarmos vários aspec-
tos: não se reciclando, será necessária, cada vez mais, à exploração de 
recursos naturais e eles são finitos. Na verdade, estamos enterrando 
grandes somas em dinheiro. Os resíduos possuem valores agregados 
das etapas anteriores e isto acaba sendo perdido. As grandes indústrias 
pagam caro para o descarte destes de resíduos. Com a maior escassez 
dos espaços destinados aos resíduos, o preço tende a aumentar. O 
risco de contaminação nunca é zero.

Publicada em 14 de julho a norma técnica ABNT NBR 
15849:2010 – Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários 
de pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, im-
plantação, operação e encerramento especifica os requisitos 
mínimos para localização, projeto, implantação e operação de 
aterros sanitários de pequeno porte, para a disposição final 
de resíduos sólidos urbanos. A nova norma vai permitir a 
adoção de soluções adequadas à realidade geográfica de cada 
município, facilitando a construção dos aterros e impedindo 
a proliferação dos lixões. Antes de sua aprovação, a norma 
exigida para a construção de um aterro era a mesma para uma 
cidade de grande porte e para municípios menores.

Os aterros sanitários são locais para onde os resíduos 
sólidos urbanos podem ser destinados e, diferentemente dos 
lixões (depósitos a céu aberto), existe toda uma preparação do 
solo para que não haja contaminação do lençol freático e das 
áreas de entorno, assim como o monitoramento do ar para 
que sejam verificadas as emissões de gases provenientes dos 
resíduos enterrados ali. O gás emitido durante a decomposição 
dos resíduos sólidos em um aterro é chamado de biogás e sua 
composição pode variar levemente dependendo dos tipos de 
resíduos descartados ali e suas características. Porém, basica-
mente, esse gás é composto por dióxido de carbono e metano, 
dois dos principais gases causadores do efeito estufa.

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) esti-
mou que são coletadas, no país, aproximadamente 157 mil 
toneladas de lixo domiciliar e comerciais por dia. Entretanto, 
20% da população brasileira ainda não contam com serviços 
regulares de coleta. Os resíduos sólidos urbanos coletados têm 
a seguinte destinação final: 47% vão para aterros sanitários, 
23,3% para aterros controlados, 30,5% para lixões e 0,5% são 
recuperados na forma compostagem (0,4%) e reciclados (0,1%). 
A mesma pesquisa constatou que 59% dos municípios dispõem 
seus resíduos sólidos em lixões, 13% em aterros sanitários, 
17% em aterros controlados, 0,6% em áreas alagadas, 0,3% têm 
aterros especiais, 2,8% têm programas de reciclagem, 0,4% tem 
usina de compostagem e 0,2% tem usina de incineração.

Para a ABNT, aterros sanitários de resíduos sólidos urba-
nos, consiste na técnica de disposição de resíduos sólidos 
urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pú-
blica e à segurança, minimizando os impactos ambientais, 
método este que utiliza os princípios de engenharia, para 
confinar os resíduos sólidos ao menor volume permissível, 
cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de 
cada jornada de trabalho ou a intervalos menores, se for 
necessário. Um aterro sanitário deve conter a drenagem de 
efluentes líquidos percolados (chorume), drenagem de gases 
que possibilite a coleta do biogás, de drenagem de águas 
pluviais, monitoramento ambiental, controle de entrada de 
resíduos, de operação e de fechamento do aterro sanitário. 
Pode-se destacar na operação de um aterro sanitário o 
controle na entrada e pesagem do veículo, a descarga dos 
resíduos sólidos, a compactação dos resíduos sólidos e o 
cobrimento diário com uma camada de solo.

Norma ABNT NBR 15849:2010

Text Box
Fonte: Banas Qualidade, São Paulo, ano 20, n. 221, p. 30-32, out. 2010.




