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Abstract 
The increase of the world population too has contributed to the degradation of the environment and natural 
resources. One of the factors that most contribute to this degradation is the mismanagement regarding the 
generation, packaging, collection, transportation, transfer, processing and disposal of solid waste, and this 
administration should be held by the government in partnership with individuals and legal. Aiming to draw a better 
forecast for the Brazilian scenario and in view of change that was instituted on August 2, 2010 and regulated by 
Federal Decree No. 7.404/2010 Law 12305 which addresses the National Policy on Solid Waste. This work consists 
of the analysis, applications and perspectives that regulates PNRS and a comparison with some international laws. 
In the country, for some years, will be used for landfill disposal of waste, however, with the creation and 
enforcement of new laws, including environmental education and awareness of the company's waste treatment 
scenario nationals try to evolve.1 línea en blanco 
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COMPARAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PNRS, COM 
AS LEGISLAÇÕES INTERNACIONAIS  

 
 

Resumo  
O aumento demasiado da população mundial vem contribuindo para a degradação do meio ambiente e dos recursos 
naturais. Um dos fatores que mais contribuem para essa degradação é a má administração quanto à geração, 
acondicionamento, coleta, transporte, transferência, tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos, sendo que 
esta administração deveria ser realizada pelo poder público em parceira com as pessoas físicas e jurídicas. Com o 
objetivo de traçar uma melhor projeção para o cenário brasileiro e tendo em vista mudar essa realidade foi instituída 
no dia 02 de agosto de 2010 e regulamentada pelo decreto federal nº 7.404/2010 a Lei 12.305 que aborda a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. O presente trabalho consiste na análise, nas aplicações e perspectivas que a PNRS 
regulamenta e em uma comparação com algumas legislações internacionais. No país, por mais alguns anos, serão 
utilizados aterros sanitários para destinação final dos resíduos, porém, com criação e cumprimento de novas Leis, a 
inclusão da educação ambiental e a conscientização da sociedade o cenário do tratamento dos resíduos nacionais 
tente a evoluir. 
 
Palavras chave: Aterro Sanitário, Logística de Reserva, Política Nacional de Residuos Sólidos, Meio Ambiente, reciclar.  
 
 
Introdução 

 
Para que possamos construir um mundo sustentável é necessário que mudemos os hábitos de consumo. É 

fundamental que a população reveja seus conceitos de valores e altere seus comportamentos, para que assim 
desenvolvam uma consciência ética, econômica e política, impondo sempre limites á exploração dos recursos 
naturais e o ciclo de vida de todo ser vivo. 

 
Os países mais desenvolvidos do mundo foram os primeiros a implantar e a receber novas tecnologias no 

reaproveitamento dos Resíduos Sólidos (RS). Após a implantação dessas técnicas, tornaram-se mais conscientes, 
racionalizando o consumo e melhorando as técnicas de reciclagem e aproveitamento energético. 

 
No Brasil, abordar o tema serviço público de saneamento básico nunca foi uma das tarefas mais fáceis, pois, 

apesar de ser um direito assegurado até mesmo pela Constituição Federal em seu art. 170, inciso VI, o que na 
realidade a grande parte da população brasileira vivencia é a ausência de saneamento básico, o que ocasiona 
inúmeros malefícios para a sociedade e para o planeta. 
 

A Lei nº 11.445/07¹ assegura o direito da população de viver em um ambiente saudável com qualidade de 
vida, de modo que o saneamento básico vai exatamente propiciar a sociedade uma forma digna de viver, evitando a 
contaminação e proliferação de doenças, melhorando as condições de saúde e preservando o meio ambiente. 
 

É consensual que na prática pouco foi feito para melhorar o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, 
a limpeza urbana, a drenagem de águas pluviais e principalmente a gestão e o manejo dos resíduos sólidos. 

 
O projeto Lei nº. 12.305/10 tramitou no Congresso Nacional por mais de 20 anos. O Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) se torna um instrumento de preservação do meio ambiente, de melhorias a qualidade de 
vida da sociedade, além da criação de mecanismos que vão ajudar economicamente as pessoas que trabalham 
diretamente ou indiretamente com resíduos sólidos.  

 
Para que melhorias possam acontecer é preciso priorizar a adoção de medidas que venha compatibilizar o 

desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. O que vem se discutindo são as medidas legais para o 
gerenciamento adequado desses resíduos e políticas voltadas aos que estão envolvidos diretamente nessa questão. 
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A PNRS abrange um conjunto de objetivos, princípios, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo 

Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou 
particulares, visando à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 
(BRASIL, Lei 12305/10). Deste modo o presente projeto tem como proposta realizar a análise, as aplicações e as 
perspectivas instituídas pela nova Lei. 

 
De acordo com ARTONI (2010), a Lei estabelece, de maneira formal uma grande preocupação do país, qual 

seja, o destino e principalmente o comprometimento da sociedade no que diz respeito aos resíduos sólidos. Essa 
responsabilidade reflete-se principalmente no que tange às empresas que exploram, especialmente na área de 
produção, atividades sujeitas a colaborar com o exagerado acúmulo de resíduos sólidos no meio ambiente, o que 
causa alto nível de poluição ambiental e também visual. 

 
Após a publicação da PNRS, algumas notícias vinculadas aos meios de comunicação demonstram que o 

tema tem causado preocupação em alguns seguimentos empresariais, sendo levantadas hipóteses de 
inconstitucionalidade da Lei. 
 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
A metodologia utilizada foi de analisar os textos de alguns Projetos de Lei que antecederam à Lei 

12.305/2010 e serviu para avaliar a evolução dos conceitos trazidos até a promulgação e além da inserção de novos 
entendimentos sobre resíduos sólidos, demonstrando a atualidade da Lei. Foi feita leitura do texto preliminar 
disponibilizado para consulta pública do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Para a revisão da literatura foram 
consultados textos mais recentes sobre gestão de resíduos sólidos, constituída por dissertações, artigos, publicações 
de autores que estudam os resíduos sólidos urbanos sob a ótica da gestão. As pesquisas nos sites governamentais e de 
organizações vinculadas à temática que atualizaram as informações sobre o que está acontecendo em resíduos sólidos 
no Brasil. Apresentamos também uma comparação com as principais políticas de resíduos sólidos dos países de 
primeiro mundo, como França, Alemanha, Estados Unidos e Itália. Quais as coincidências e quais as divergências 
existentes desses países. 

 
RESULTADOS E DISCURSÕES  
 
Após a análise dos artigos e a adequação as determinações feitas pela Lei 12.305/2010, pressuponha que 

governo federal deverá desenvolver algumas ações no que se refere ao gerenciamento de RS, firmando acordo entre 
pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de promover qualidade de vida a sociedade e a preservação dos recursos 
naturais e do meio ambiente. 

Constatou-se também que ainda vai levar alguns anos para que se encontre um modelo ideal de 
desenvolvimento sustentável, no entanto algumas ações já foram tomadas para garantir o reaproveitamento dos 
produtos com o objetivo de reduzir a extração dos recursos naturais para a produção de novos bens. 

Observou-se que, com a aplicação da logística reversa citada no art. 33 da PNRS, o sistema vai promover a 
sustentabilidade do modelo econômico, baseado na produção, consumo e lucro, sendo que este permite a reutilização 
dos produtos já consumidos diminuindo os impactos causados ao meio ambiente. 

Também será possível a implantação, o planejamento e o controle efetivo de um fluxo de materiais com o 
intuito de transformar o produto inservível em matéria prima para confecção de novos bens de consumo. 

Fica explicita a manifestação do Governo Federal na inclusão das cooperativas de catadores em todo 
processo da coleta seletiva em todo território nacional. O art. 11 do Decreto 7.404/2010 prevê que o sistema de 
coleta seletiva de RS vai priorizar as cooperativas e/ou associações de catadores de bens recicláveis e reutilizáveis, 
compostas por cidadãos de baixa renda. 
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A POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO CONTEXTO MUNDIAL 
 
ALEMANHA 
A Alemanha foi o primeiro país a adotar medidas destinadas a equacionar a questão dos resíduos sólidos. O 

país passou a aplicar essencialmente os princípios de que seria melhor valorizar e evitar os resíduos antes mesmo de 
sua disposição final, sendo que, anteriormente a política previa a coleta dos resíduos gerados e a valorização ou a 
simples deposição desses resíduos. A Política de Resíduos Sólidos alemã foi estabelecida por meio da Lei de 
Minimização e Eliminação de Resíduos de 1986. Segundo esta Lei, primeiramente deve-se evitar a geração de 
resíduos; os resíduos não aproveitados devem agregar valores, na forma de reciclagem ou que possam gerar energia; 
os resíduos que não possuem valor devem ser dispostos de maneira ambientalmente correta. 

 
ESPANHA 
Outro país europeu a desenvolver ações relativas à PRS é a Espanha. A Lei 10/98 prevê a elaboração de 

planos de RS e admite a possibilidade das entidades locais elaborarem seus próprios planos de gestão de resíduos 
urbanos. A Lei espanhola faz recair sobre o próprio produto o princípio do poluidor-pagador, onde o poluidor tem o 
dever de indenizar e ou recuperar o dano provocado no meio ambiente, onde é gerado custos para gestão adequada 
dos resíduos provenientes de produtos colocados no mercado. Desta maneira todos os responsáveis por disponibilizar 
no mercado produtos que geram resíduos estão obrigados a: 

 
·  No intuído de preservar o meio ambiente e proporcionar melhor qualidade de vida a sociedade, elaborar 

métodos de prevenção de geração de RS e reutilização dos produtos e embalagens agregando valores aos mesmos; 
·  Se envolver diretamente em um sistema de gestão ou contribuir financeiramente com as instituições 

públicas que fazem o gerenciamento dos produtos, de maneira que os lucros possam cobrir eventuais custos a gestão 
dos RS; 

·  Caso não se enquadre no item anterior, aceitar a proposta de criação de sistemas de depósito, devolução, 
retorno dos recicláveis assim como os bens em desuso; 

·  Realizar levantamentos anuais sobre os resíduos industriais e informar aos órgãos competentes os 
resultados quantitativos e qualitativos. 

 
O destaque tecnológico nesse país é o sistema de coleta subterrâneo na cidade de Barcelona. Sacolas de lixo 

doméstico são aspiradas por meio de sucção, por grandes tubos, a velocidades de até 70 km/h e ao fim do percurso é 
disposto em um centro de coleta e depois é transportado para uma usina de triagem fora do perímetro urbano de 
acordo com JURAS (2005). 

 
FRANÇA 
Na França é responsabilidade das autoridades ou de entidades por ela autorizadas o gerenciamento dos 

resíduos sólidos. A destinação final dos resíduos domiciliares é feita pelas autoridades locais enquanto os resíduos 
industriais, de transporte e da construção civil é de responsabilidade do gerador. Os resíduos considerados perigosos 
são de responsabilidade exclusiva de empresas privadas e é expressamente proibida a participação do detentor ou 
produtor na gestão desses resíduos. O país tem demonstrado um grande interesse na modernização da gestão dos RS.  
A PRS francesa estabelecida em 1975 e alterada em 1992, tem como principais objetivos: 

 
·  Estimular a prevenção ou redução à produção e a nocividade dos resíduos; 
·  O transporte dos resíduos deve ser organizado com a proposta de limitar em distância e volume; 
·  Agregar valores os resíduos pela reutilização, reciclagem ou qualquer outro método que visa à obtenção de 

energia ou materiais a partir dos RS; 
·  Após a data de 1º de julho de 2002, passará a ser inadmissível nas instalações de disposição, resíduos que 

não os finais. 
 
CANADÁ 
A população canadense tem demonstrado maior interesse e consciência em relação aos problemas gerados 

pelos RS.Para proteger o meio ambiente em 1989 o Conselho Canadense de Ministros estabeleceu a meta de reduzir 
em 50% os RS até o ano 2000. Houve uma redução significativa na quantidade de RS destinados à disposição final.  
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Em 1988, 930 kg de RS eram dispostos, comparativamente a 810 kg em 1992 e 715 kg em 1994. O resultado dessa 
redução despertou nos governantes, empresários e na comunidade um interesse na legislação, no apoio e criação de 
programas de infraestrutura, educacionais e de fins lucrativos. 

 
A compostagem doméstica de resíduos orgânicos tem chamado à atenção em cidades canadenses com mais 

de 50.000 habitantes, em algumas metrópoles a compostagem é obrigatória e em outras é expressamente proibido o 
 descarte de resíduos orgânicos no destino final. 

 
ESTADOS UNIDOS 
Um dos países que não adotaram o conceito de ciclo integral do produto como o foco da Lei referente aos 

resíduos sólidos é os EUA, o país possui normas sobre o tema com um enfoque de centralização diferente, embora 
lancem mão do princípio do poluidor pagador ou da responsabilidade. O país se negou a assinar o Protocolo de 
Kyoto o que trouxe prejuízo para a economia. Por influência de alguns cientistas que diziam que a as mudanças 
climáticas no mundo não seria influenciadas por gases de dióxido de carbono. A Lei de Resíduos Sólidos Americana 
(Federal Solid WasteDisposal Act), foi editada em 1965, sendo responsável pelo financiamento de “lixões” e aterros 
sanitários. Em 1976 a Lei de Conservação e Recuperação (Resource Conservation and Recovery Act), inseriu pontos 
importantes a essa Lei. A fim de proporcionar segurança aos resíduos perigosos e os não-perigosos os EUA 
estabeleceram a Agência de Proteção Ambiental (EPA) a responsabilidade de gerenciamento e gestão desses 
resíduos. Em 1984, foram aprovadas emendas à Lei de Conservação e Recuperação relativas a resíduos sólidos e 
resíduos perigosos (Hazardous and Solid Waste Amendments to the Resource Conservation and Recovery Act). 
 

De acordo com (US EPA, 2008) na década de 60, o aterro era o método mais utilizado nos USA, por ser 
antigo e mais simples e tratando aproximadamente 95% dos resíduos gerados. Surgiram ao longo dos anos novos 
meios e tecnologias para destinação desses resíduos, os aterros passaram a ser menos utilizados, pois surgiram 
importantes técnicas, como práticas de compostagem, reciclagem e também a incineração. Conforme alguns dados 
da Figura 01, no ano de 2007, no gerenciamento de RS urbanos, um pouco mais de 50% foram tratados em aterros 
sanitários, 15% foram incinerados e 35% foram para técnicas de recuperação como a compostagem e a reciclagem. 

 
BRASIL 
Em 2 de agosto de 2010, foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) após duas décadas 

de debate no Congresso Brasileiro. Com esta decisão, o arcabouço legal brasileiro para Resíduos Sólidos se torna 
igual ao correspondente europeu.  

 
Mais especificamente, a Lei 12.305 fornece os princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a 

Geração Integrada de Resíduos Sólidos (GIRS) integrada no Brasil, incluindo resíduos perigosos, as res-
ponsabilidades dos geradores e do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis.  

 
O novo arcabouço legal brasileiro está em linha com as práticas globais no estado da arte da GRS 

(Gerenciamento de Resíduos Sólidos), com objetivo, entre outras ações, de:  
• Proteger a saúde pública,  
• Alcançar uma gestão integrada e ambientalmente eficiente dos resíduos,  
• Manter a qualidade ambiental,  
• Adotar, desenvolver e melhorar as tecnologias limpas, para minimizar os impactos ambientais, e  
• Reduzir o volume de resíduos perigosos.  

 
A seguir apresenta as prioridades da gestão de resíduos de acordo com a legislação brasileira. Como se pode 

observar, a não geração e a minimização de resíduos são identificadas como prioridades, ao mesmo tempo em que 
desestimula-se a disposição de resíduos, a menos que as alternativas de não disposição tenham sido exauridas. 

 
Redução →Reuso →Reciclagem →Tratamento →Disposição. 
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A Lei Nacional de Resíduos Sólidos define três áreas básicas a serem abordadas: i) a preparação de Planos 
de Resíduos Sólidos, ii) o princípio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos entre governo, 
empresas e o público, iii) a participação dos catadores de recicláveis e de materiais reutilizáveis no sistema de 
Logística Reversa .  

  
Preparação dos Planos de Resíduos Sólidos  
 
A legislação brasileira declara a necessidade da implementação dos planos de Resíduos Sólidos em todos os 

níveis. A categorização dos Planos de Resíduos Sólidos é feita de acordo com a área que cobrem ou com o 
projeto/objetivo com os quais estão relacionados.  A seguir é apresenta uma lista do que deve ser contemplado nos 
Planos. 

I – plano Nacional de Resíduos Sólidos;  
II – planos estaduais de Resíduos Sólidos;  
III – planos microrregionais de resíduos sólidos e planos de resíduos sólidos para regiões metropolitanas ou aglo-

merações urbanas;  
IV – planos intermunicipais de resíduos sólidos;  
V – planos para a gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos;  
VI – os planos de gerenciamento dos resíduos sólidos.  

 
Considerando o acima, os Planos de RS podem ser divididos naqueles preparados pelas autoridades públicas 

(os cinco primeiros) e aqueles preparados pelo setor privado (o último).  
 

O Capítulo II da Lei Nacional define o conteúdo mínimo para cada tipo de Plano de Resíduos Sólidos, o 
horizonte temporal para o qual deve ser realizado e os momentos em que deve ser atualizado ou revisado. Quando se 
elabora os procedimentos do Plano de Resíduos Sólidos, deve-se garantir ampla publicidade do conteúdo do plano e 
o controle social de sua formulação, implementação e operação. Além disso, através dos Planos de Resíduos Sólidos, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem ter acesso aos Recursos da União ou controlados por ela, que 
são estimados em 1,5 bilhões de reais.  
 
Princípio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 
 

A Lei Nacional dos Resíduos Sólidos define que as autoridades municipais são os principais responsáveis 
pela gestão da limpeza urbana e da coleta e disposição final do lixo. Além disso, as autoridades municipais devem 
estabelecer a coleta seletiva dos recicláveis e sistemas de compostagem para os resíduos orgânicos. Deste modo, eles 
alcançam benefícios ambientais e econômicos, uma vez que preservam os recursos naturais, tirando vantagem do 
valor dos materiais reciclados e mantendo seus aterros, uma vez que as quantidades de resíduos que vão para os 
mesmos são significativamente reduzidas.  
 

O público, por sua vez, isto é os usuários dos serviços de gestão de resíduos, no caso do estabelecimento de 
um sistema de coleta seletiva, são chamados a participar, disponibilizando para coleta os resíduos sólidos 
reutilizáveis e recicláveis, adequadamente embalados e separados.  
 

O princípio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos está relacionado com as 
empresas através do conceito de logística reversa. A logística reversa é considerada um marco da política de 
Resíduos Sólidos brasileira, de acordo com a qual quando um produto chega ao final de sua vida útil, ele é devolvido 
ao fabricante ou ao importador para reciclagem ou para outro tratamento apropriado. Um meio de alcançar esta meta 
é a imposição pelas autoridades da exigência de que os produtos não apenas devem ser fabricadas com materiais que 
possam ser reutilizados ou reciclados, mas que também sejam usadas e fabricadas para produzir a menor quantidade 
possível de resíduos sólidos. Abaixo  menciona alguns dos produtos que caem no conceito de logística reversa. 

 
• Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;  
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• Pilhas e Baterias; 
• Pneus;  
• Óleos lubrificantes, materiais residuais e embalagens;  
• Lâmpadas fluorescentes e iluminação a vapor de sódio e de mercúrio e luz mista;  
• Aparelhos eletrônicos e seus componentes; e  
• Outros produtos cujas embalagens após o uso são consideradas resíduos perigosos, assim estando sujeitas às regras 
para resíduos perigosos. 
 

Participação dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis   
 

Outro aspecto importante do arcabouço legal brasileiro é o esforço feito para integrar o razoavelmente 
significativo setor informal (estimado em quase um milhão de pessoas) nos procedimentos de Gestão dos Resíduos 
Sólidos, principalmente na logística reversa. Deste modo, as Autoridades Públicas têm o objetivo de possibilitar a 
capacitação adequada e a integração desse importante contingente de mão de obra nas atividade de GIRS que 
permitem a atuação dos mesmos de maneira segura e humanizada. 

 
Nas figuras 1 e 2, mostramos respectivamente a  geração e a disposição final dos RSU no Brasil nos anos de 

2010 e 2011.   
 

 
Figura 1- Geração geral e per capita de RSU no Brasil, para os anos 2010 e 2011. (ABRELPE, 2012.) 

 

 
Figura 2- Disposição final dos RSU coletados no Brasil. (ABRELPE, 2012.) 
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CONCLUSÃO 

Não há dúvida que para o cumprimento de um programa tão extenso, certamente causará grandes impactos e 
altos custos na maioria dos estados e municípios brasileiros, isso comprova que os mesmos não estão preparados 
para lidar com a questão do lixo urbano. 

Seguramente, o setor privado também arcará com custos elevados de implantação e implementação no 
programa de responsabilidade compartilhada, que envolve os setores de contratação de profissionais especializados, 
empresas de coletas privadas e da destinação final dos Resíduos Sólidos.  

Após dois anos de sua sanção, pode se perceber que a PNRS ganhou destaque por seus conceitos modernos 
e metas, como por fim aos lixões no prazo de quatro anos (até 2014), no entanto, observou se que a maioria dos 
municípios não entregou o Plano Municipal integrado de Resíduos Sólidos, e a questão maior é como colocar a Lei 
em prática. 

Conclui-se que a PNRS merece grande destaque por ser uma inovação que promove uma verdadeira 
revolução no padrão da responsabilidade pelos prejuízos causados ao meio ambiente e a sociedade, em potencial, 
devido aos produtos descartados pelos consumidores. A PNRS na verdade, não trata somente dos assuntos 
relacionados ao lixo, mas vai promover mudanças no comportamento socioambiental dos cidadãos e conscientizá-los 
da quantidade e do tipo de produto que consomem e como e onde os mesmos serão reciclados, reaproveitados ou 
descartados. Essas ações vão tornar o consumidor mais exigente e comprometido com as questões ambientais. 
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