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ABSTRACT 

The management of the solid waste in Brazil, have been restructured since the Brazilian Policy on Solid Waste. With 

guidelines and objectives aimed at minimizing the generation, reuse, recycling and energy recovery, management of 

municipal waste generated in the territories was directed to full knowledge, inclusion and social control. Besides the 

municipal jurisdiction over the activities of management of municipal solid waste was also delegated to him the 

allocation of knowledge and control of other activities whose management responsibility rests with the generator. 

Considering the principles of management and solid waste presented in the Brazilian legal instruments, this paper 

carries out an approach to the environmental management systems proposed by the NBR ISO 14.001/2004, so that 

the PDCA cycle stages were explained. Management actions determined by the Brazilian legal instruments at the 

federal level, have also been portrayed so that it was known to primer solutions applicable to municipal solid waste, 

health services, construction and industrial. 
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mailto:fabiana.afiore@sp.senac.br


GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL: OS 
PRINCÍPIOS E AS DIRETRIZES DOS INSTRUMENTOS LEGAIS BRASILEIROS 

 

 
RESUMO 
A gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, no Brasil, foram reestruturados a partir da promulgação da Política 

Nacional Brasileira de Resíduos Sólidos. Com diretrizes e objetivos voltados para a minimização de geração, reuso, 

reciclagem e aproveitamento energético, a gestão municipal dos resíduos gerados nos territórios foi dirigida para o 

conhecimento integral, a inclusão e o controle social. Além da competência municipal sobre as atividades de 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos foi também a ele delegada a atribuição de conhecimento e controle das 

demais atividades cuja responsabilidade de gerenciamento cabe ao gerador. Considerando os princípios de gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos apresentados no arcabouço legal brasileiro, o presente trabalho realiza uma 

aproximação com os sistemas de gestão ambiental proposto pela NBR ISO 14.001/2004, de modo que as etapas do 

ciclo PDCA fossem explicitadas. As ações de gerenciamento determinadas pelos instrumentos legais brasileiros, na 

esfera federal, também foram retratadas de modo que fosse conhecida a cartilha de soluções aplicáveis aos resíduos 

sólidos urbanos, de serviços de saúde, de construção civil e industrial.  

 

Palavras Chave: Gestão de Resíduos Sólidos, Resíduos Sólidos, Resíduos Sólidos no Brasil, Polícia de Sólidos no 

Brasil. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na língua portuguesa “gestão” e “gerenciamento” estão associados à administração. Em vista disso, na área 

de saneamento é bastante comum o emprego de um dos termos como sinônimo ou complemento do outro. Até a 

publicação da Política Nacional Brasileira de Resíduos Sólidos - PNRS, o uso indiscriminado da terminologia, no 

entanto, não trouxe significativos transtornos, uma vez que na operacionalização das atividades relacionadas aos 

resíduos sólidos, as ações já estão consolidadas. 

Em função do longo período de tramite da PNRS diversos instrumentos legais surgiram no Brasil, com o 

intuito de estabelecer diretrizes de gestão e gerenciamento para diferentes classes de resíduos sólidos. Em 2010, a 

PNRS, além de clareza a essas definições determinou as responsabilidades, competências, diretrizes, metas e ações 

faltantes e explicitou a necessidade da gestão sistêmica voltada à melhoria continua.  

 

2. OBJETIVO 
Apresentar os requisitos de gestão e as diretrizes de gerenciamento presentes nos instrumentos legais 

brasileiros, categorizados por fontes geradoras, a fim de potencializar as atividades dos administradores em suas 

diferentes funções. 

 

3. METODOLOGIA 

Este trabalho é uma pesquisa descritiva com análises qualitativas. Segundo CERVO &  BERVIAN (2002) a 

pesquisa descritiva “observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos colhidos da própria realidade, sem 
manipulá-los”. A análise qualitativa 

Para o seu desenvolvimento foram analisados todos os instrumentos legais brasileiros, na esfera federal, 

cujo conteúdo está direta ou indiretamente relacionado aos resíduos sólidos. 

Os requisitos de gestão integrada foram descritos sob a ótica do ciclo PDCA e, para cada um deles 

identificada a ação explicita. As diretrizes para as atividades de gerenciamento foram avaliadas para os resíduos 

sólidos das seguintes fontes geradoras: urbanos; construção civil; serviços de saúde e industrial. Os resultados foram 

sistematizados em uma planilha e discutidos à luz da PNRS. 

 

4. RESULTADOS 

 
4.1. Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 



Na língua portuguesa os termos gestão e gerenciamento estão diretamente associados à administração. Em 

vista disso, na área de saneamento é bastante comum o emprego de um como sinônimo ou complemento do outro. 

Um bom exemplo disso foi a definição de gerenciamento de resíduos apresentada pela Resolução CONAMA N
0
 

307/2002, que em 2012 foi alterada pela Res. CONAMA N
0 

448: 

 

É o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo 
planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para 
desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas 
previstas em programas e planos. 

 Apesar do indiscriminado uso dos termos e das diversas definições coexistentes, na operacionalização das 

atividades de manejo dos resíduos sólidos grande parte das ações e responsabilidades foram consolidadas no país, 

antes mesmo da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Para os resíduos sólidos, as ações de gestão apresentadas pelas diferentes definições brasileiras foram 

associadas ao planejamento, regulação, fomento, controle e aprimoramento das atividades de manejo. Em 2006, ao 

discorrer sobre o assunto, Lopes definiu a gestão dos resíduos sólidos como aquela que compreende o planejamento 

das possíveis ações de gerenciamento e contém todo o arcabouço legal e filosófico sobre o assunto.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe clareza para cada um dos termos. Para a gestão integrada de 

resíduos sólidos deu a seguinte definição:  

 

Conjunto de ações voltadas à 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. (BRASIL, 2010) 

Mais do que meramente definir o termo, o referido instrumento legal explicitou a competência pública 

municipal pela gestão integral dos resíduos sólidos gerados em seus territórios, resguardando as competências e 

responsabilidades de outras entidades governamentais sobre a matéria e a responsabilidade dos geradores nas ações 

de gerenciamento.  

Vale ressaltar que, no Brasil, a competência pela gestão dos resíduos sólidos de diferentes fontes geradoras é 

de diferentes esferas governamentais, o que pode propiciar o descontrole do setor. Além disso, como o poder público 

municipal possui responsabilidade de gerenciamento exclusivamente sobre os resíduos sólidos urbanos, o manejo de 

grande parcela dos resíduos sólidos gerados pelas atividades humanas fica sob o encargo de seus geradores. O 

avanço trazido pela Política Nacional vem no sentido de, a despeito da responsabilidade pela gestão, garantir ao 

Poder Público local o conhecimento da geração e do manejo dos resíduos sólidos em seu território. 

As atividades de gerenciamento dos resíduos sólidos, também foram objeto de equivocadas definições. Uma 

vez que os geradores dos resíduos, passíveis de elaboração dos planos de gerenciamento, tiveram que estabelecer 

critérios, responsabilidades, garantir recursos e aprimorar as suas atividades; as relacionavam com o sistema de 

gestão ambiental e se denominavam gestores. Isso pode ser observado inclusive na definição trazida pela RDC 

306/2004 da ANVISA apresentada a seguir: 

 

O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, 
planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, 
com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos 
gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos 
trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio 
ambiente. 
O gerenciamento deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, 
dos recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo 
dos RSS. 
 

A definição de gerenciamento de resíduos sólidos presente na Política Nacional, no entanto, restringiu as 

ações de gerenciamento à coleta e destinação dos resíduos, a saber: 

 



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...  
 

Neste sentido, e considerando os princípios e objetivos presentes nessa mesma lei, é importante incluir 

nestas ações as etapas anteriores à coleta. E é por meio delas que o gerador poderá propiciar o atendimento de suas 

metas de minimização de geração determinadas nos planos de gerenciamento e propiciar o desvio de materiais da 

disposição final em aterros.   

O estado de São Paulo por meio da Lei 12.300 e outros entes da Federação definiram que dentre as etapas 

de gerenciamento dos resíduos sólidos encontram-se envolvidas: a geração, a segregação, o acondicionamento, a 

coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos resíduos, bem como a eliminação dos riscos e a proteção à 

saúde humana. Todas essas atividades efetivamente necessitam ser tratadas nos planos de gerenciamento, uma vez 

que o gerador responsável pelo gerenciamento de seus próprios resíduos define, observados os instrumentos legais 

aplicáveis, todas as atividades de manejo, do berço ao túmulo. 
De acordo Zanta e Ferreira (2003) as ações de gerenciamento podem ser promovidas por meio de 

instrumentos presentes em políticas de gestão. Na prática, considerando que o gerenciamento ambiental refere-se à 

aplicação, administração, controle e monitoramento das atividades propostas pelo planejamento (SANTOS, 2004), o 

gerenciamento dos resíduos sólidos operacionaliza os planos de gestão, e envolve todas as atividades de manejo 

cotidiano dos resíduos e de geração de registro.  

 As diretrizes de gestão dos resíduos sólidos presentes na Política Nacional corroboram para que a visão 

sistêmica seja empregada pelos municípios em sua Gestão Integrada dos resíduos sólidos.  A visão sistêmica que 

considera as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública, presente entre os 

princípios da Política Nacional, foi incorporada nas ações previstas para o gestor, e explicitadas na determinação dos 

conteúdos mínimos dos planos municipais de gestão integrada e dos planos de gerenciamento. 

Por serem sistêmicas e objetivarem a melhoria contínua, as ações envolvidas no manejo de resíduos sólidos 

podem ser equiparadas a um sistema de gestão ambiental. No Brasil, algumas definições sobre gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos já incorporam a noção de sistemas, como é o caso da Lei 12.300/2006, do estado 

de São Paulo, que define gestão de resíduos sólidos como: “concepção, implementação e gerenciamento de sistemas 

de resíduos”. 
Os sistemas de gestão ambiental estruturados segundo a NBR 14001/2004, se baseiam na metodologia 

PDCA (Plan-Do-Check-Act), que determinam ações sistemáticas cíclicas visando à melhoria contínua, e contem as 

seguintes etapas: 

 

Plan: definição de objetivos, de metas, e dos procedimentos sistêmicos de gestão; 

Do: determinação de procedimentos operacionais, atribuição de responsabilidades, provisão de 

recursos, realização das atividades previstas nos programas, seleção e treinamento de equipes, 

comunicação e controle, e geração de registros; 

Check: monitoramento e análise crítica; identificação de fragilidades e de oportunidades de 

melhorias; fiscalização e controle interno; 

Act: reavaliação do sistema para aprimoramento objetivando a melhoria de desempenho. 

 

O ciclo PDCA é uma ferramenta de controle de processos desenvolvida no início do século XX. De acordo 

com Deming (1986) contém quatro etapas básicas a serem seguidas a fim de implementar ciclos de melhoria 

contínua. Se o manejo dos resíduos sólidos fosse descrito por meio do ciclo PDCA (vide Figura 1) o componente Do 

abarcaria as atividades de gerenciamento e os demais: Plan, Check e Act ficariam exclusivamente sob o encargo da 

gestão.  



Figura 1 - Sistema de gestão de resíduos sólidos. 

 
                 Fonte: Adaptado de NBR ISO 14001/2004. 

 

 

4.2. Os Princípios e Diretrizes dos Instrumentos Legais Brasileiros 
 

Apesar de não explicitar metodologias ou ferramentas norteadoras da gestão dos resíduos sólidos, a PNRS e 

seu decreto contem elementos que remetem a ciclos de melhoria contínua. Dentre esses elementos cabe destacar o 

princípio da visão sistêmica na gestão dos resíduos explicitado no inciso 30 do artigo 6 e os conteúdos mínimos dos 

Planos de Resíduos Sólidos (nacional, estaduais, microrregionais, intermunicipais, municipais, e os planos de 

gerenciamento) descritos nos artigos 15 a 24 do capítulo II.  

O conteúdo mínimo exigido pela PNRS para os planos municipais de gestão integrada dos resíduos sólidos 

referem-se ao planejamento de atividades, mas explicita ações relacionadas a diferentes etapas do ciclo PDCA. As 

ações explicitadas pelos conteúdos mínimos, elencados no artigo 19 da PNRS, foram categorizados em etapas do 

ciclo PDCA e estão apresentadas no Quadro 1. 

 
      Quadro 1 – Gestão sistêmica dos resíduos sólidos. 

Ação Explícita Elementos do Sistema 

P
la

n
 

Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no 

território. 
Descrição da rede técnica real, 

com a identificação dos agentes 

sociais geradores. 

Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a 
elaboração de plano de gerenciamento específico ou a sistema de 
logística reversa. 
Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos 

sólidos. 
Identificação de possibilidade de soluções consorciadas ou 

compartilhadas. 

Determinação da rede técnica 

ideal, com a identificação dos 

possíveis fixos e fluxos de 

matéria e informação. 

Identificação de áreas favoráveis para disposição final de 

rejeitos. 
Programas (...) de capacitação técnica, voltados para 
implementação e operacionalização do plano de gestão. 
Programas (....) de educação ambiental voltadas a não geração, a 

redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos. 
Programas (...) para participação de grupos interessados. 
Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem. 



(...) Planos de monitoramento. 
D

o
 

Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem 

adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos sólidos. 
Determinação de diretrizes para 

os fixos e fluxos da rede técnica. 
Formas e limites da participação do poder público local na 

coleta seletiva e na logística reversa. 
Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de 
resíduos sólidos cuja responsabilidade de gerenciamento é 
exclusiva do gerador. 

Definição das responsabilidades de implementação e 
operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos 
sólidos.  

Identificação dos agentes sociais 

operacionalizadores e 

determinação de 

responsabilidades.  
(...) ações de capacitação técnica, voltados para implementação e 
operacionalização do plano de gestão. Desenvolvimento de atividades 

voltadas aos agentes sociais 

geradores, e operacionalizadores. 
(...) ações de educação ambiental voltadas a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos. 
 (...) ações para participação de grupos interessados. 

Sistema de cálculo dos custos e forma de cobrança. 
Cálculo dos custos operacionais e 

provimento de recursos para o 

ressarcimento. 

C
h

e
c
k

 

Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos. 

Comparação entre rede técnica 

ideal proposta e rede técnica ideal 

realizada. 

Mecanismos para a criação de fontes de negócio - valorização 

dos resíduos. 
Identificação de evolução e/ou 

criação de novas redes. 

Controle e fiscalização das ações de gerenciamento de resíduos 

sólidos e dos sistemas de logística reversa. 

Identificação da rede técnica 

idealizada efetivamente 

implantada (nova rede técnica 

real). 

Ações preventivas e corretivas a serem praticadas (...). Aproximação da rede técnica real 

à rede técnica ideal. 

A
c
t 

Revisão periódica do plano de gestão. 
Determinação de nova rede 

técnica ideal. 

    Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações presentes na Lei 12.305/2010 e na NBR ISO 14.001/2004. 

 

 Não existem legislações específicas que contemplem todas as etapas de gerenciamento dos resíduos sólidos 

urbanos, no Brasil. No entanto, a PNRS e seu decreto estabeleceram que para os RSU a coleta seletiva deve ser 

imediatamente aplicada em, no mínimo, secos e úmidos, e progressivamente aumentadas para demais categorias de 

resíduos reversos. Os RSU reversos devem ser encaminhados a sistemas de beneficiamento que propiciem a 

minimização dos resíduos, o reuso, a reciclagem e o aproveitamento energético. Apenas os rejeitos deverão ser 

encaminhados aos aterros sanitários para disposição final. Para a coleta seletiva no país são empregadas as cores 

estabelecidas pela Res. CONAMA 275/2001. 

 

Para os resíduos gerados nas instalações que prestam serviços relacionados à saúde humana e animal 

vigoram instrumentos legais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e no Conselho Nacional de 

Meio Ambiente – CONAMA. As Resoluções RDC ANVISA 306/2004 e CONAMA 358/2005 classificam os 

resíduos gerados nessas atividades em 5 grupos relacionados ao risco de contaminação, e para cada um desses grupos 

estabeleceu diferentes diretrizes de gerenciamento, que incluem a forma de acondicionamento, o momento do 

tratamento e as unidades passíveis de serem empregadas no tratamento e disposição dos resíduos. O quadro 2 

apresenta uma breve síntese dessas categorias de RSS. 

 

Quadro 2 - Diretrizes de gerenciamento para os resíduos dos serviços de saúde. 



Classe Risco Características Tratamento e/ou Disposição 

A 

Biológico Resíduos não reversos que necessitam 

ser tratados previamente antes de serem 

encaminhados para disposição. 

Aterros sanitários e específicos; 

Cemitérios humanos e animais; 

Tratamentos térmicos de incineração e 

cremação 

B 

Químico Resíduos reversos e rejeitos, em estado 

sólido e líquido, inflamáveis, corrosivos, 

reativos ou tóxicos, que devem ser 

tratados e dispostos como resíduos 

perigosos. 

Aterros classe I ou II; 

  

C 

Radioativo Resíduos cujas atividades de 

gerenciamento são controladas pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear – 
CNEN. 

Após atingiram o limite de eliminação 

são considerados resíduos e devem ser 

recategorizados nos grupos A, B ou D. 

D 

Comuns – sem 

risco 

São equiparados aos resíduos 

domiciliares. 

Reaproveitamento dos resíduos para 

ração animal; 

Compostagem; 

Aterros sanitários. 

E 

Perfurocortantes Materiais com características de 

perfurocortantes ou escarificantes 

demandam cuidados especiais para o 

acondicionamento 

Diretrizes de gerenciamento aplicáveis 

ao grupo A, incluindo, quando 

aplicável, os cuidados estabelecidos 

para os grupos B e C. 

 

 
As diretrizes de gerenciamento contemplaram a totalidade dos resíduos gerados pelas atividades de: 

construção, reforma, reparos, demolições de obras de construção civil, preparação e escavação de terrenos para obras 

civis; oriundos de pequenos ou grandes geradores. Esses resíduos foram agrupados pela Res. CONAMA 307/2002 

em quatro classes e, para cada uma delas, foram determinadas diretrizes de tratamento e/ou disposição final, 

conforme apresentado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Diretrizes de gerenciamento para os resíduos da construção civil. 

Classe Características Exemplos de Resíduos Tratamento e/ou Disposição 

A 

Reutilizáveis ou recicláveis 

como agregados na 

construção civil 

Solos; pavimentos; componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, 

placas de revestimento etc.); 

argamassa e concreto; peças em 

concreto (blocos, tubos, meio-

fios, etc.); etc. 

Reutilização; reciclagem; aterro 

de resíduos da construção civil. 

B 
Recicláveis para outros fins Plásticos; metais; papel; papelão; 

vidros; madeiras; gesso. 
 

Reutilização; reciclagem; 

armazenamento temporário. 

C 
Não reutilizáveis ou 

recicláveis 
Não especificados. Normas técnicas específicas. 

D 

Perigosos da construção 

civil 
Tintas; solventes; óleos; restos de 

clínicas radiológicas e de 

instalações industriais; telhas e 

demais objetos e materiais que 

contenham amianto
 

ou outros 

produtos nocivos à saúde. 

Normas técnicas específicas. 

Fonte: Adaptado de Fiore et al, 2008. 
 



Para os resíduos sólidos gerados nas instalações industriais existe um conjunto de normas técnicas da ABNT 

que versam sobre a classificação dos resíduos quanto à periculosidade, as formas de acondicionamento, 

armazenamento, beneficiamento e disposição final. Em 2012, foi também publicada a Instrução Normativa do 

IBAMA N.13 que classificou os resíduos sólidos gerados em diversos processos produtivos. O transporte de resíduos 

obedece às mesmas diretrizes dadas para o transporte das demais cargas no país.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Considerados os aspectos ambientais associados aos resíduos sólidos e a descentralização das ações de 

gestão e gerenciamento, ficam justificados os esforços desprendidos no sentido de delimitar as ações em cada uma 

destas áreas. Além disso, não é possível perder de vista que os impactos decorrentes do manejo inadequado dos 

resíduos sólidos não se restringem ao gerador. Ao contrário, são manifestos no território. Deste modo, a 

operacionalização municipal de sistemas de gestão dos resíduos sólidos integrando todas as classes de resíduos é 

imprescindível para o atendimento das premissas de sustentabilidade almejadas pelo setor. 
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