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O Conceito de sólidos de acordo com a PNRS
De acordo com a Lei nº 12.305, de 2010
Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:

I - quanto à origem:
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e
“j”;
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
h) resíduos da construção civil: 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;
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;

II - quanto à periculosidade:
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;
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.
Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea “d” do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados
aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal.

A relação entre resíduos sólidos urbanos e saneamento básico
De acordo com a Lei nº 11.4405 de 2007
Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:
I - universalização do acesso;

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico,
propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à
proteção do meio ambiente;
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas
redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado.

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades previstas no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007.

Art. 7o Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades:
I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 3o desta Lei;
II - de triagem para fins de reúso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c
do inciso I do caput do art. 3o desta Lei;
III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.

A relação entre resíduos sólidos urbanos e saneamento básico

https://noticias.uol.com.br/album/2012/10/0
3/lixo-se-acumula-em-ruas-de-natal.htm

http://www.portaldafeira.com.br/descarte-irregular-delixo-provoca-o-entupimento-de-bueiros-e-galeria/

http://www.aquafluxus.com.br/novidades-na-lei-dosaneamento/

Concurso Público promovido pela ABES-DF: É pro Lago
que eu vou, quero ir limpinha!

https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/chuvadestampa-velhos-problemas-lixo-faz-bueiros-transbordarem

Impactos nos recursos hídricos pelo manejo
inadequado dos resíduos sólidos urbanos

Vazante do rio Negro revela paisagem de lixo em Manaus ...

http://muraldooeste.com/lixo-esgoto-e-descaso-estaomatando-o-rio-grande/

https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/lixo-se-acumula-em-trecho-riotiete-em-anhembi.ghtml

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/03/22/pesquisadoresmedem-o-volume-de-lixo-descartado-nos-rios-e-no-mar.ghtml

Deficiências do manejo de resíduos sólidos urbanos no Brasil
(causas, consequências e possibilidades de equacionamento)

REPRESENTAÇÃO ESPACIAL DA TAXA DE COBERTURA DO SERVIÇO DE COLETA DE RDO DOS MUNICÍPIOS
PARTICIPANTES EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO URBANA
(IN016), SEGUNDO MUNICÍPIO – BRASIL, SNIS-RS 2017

Deficiências do manejo de resíduos sólidos urbanos no Brasil
(causas, consequências e possibilidades de equacionamento)

Deficiências do manejo de resíduos sólidos urbanos no Brasil
(causas, consequências e possibilidades de equacionamento)

REPRESENTAÇÃO ESPACIAL DA EXISTÊNCIA DO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE RECICLÁVEIS SECOS,
SEGUNDO MUNICÍPIOS PARTICIPANTES –

SNIS-RS 2017 – BRASIL

Deficiências do manejo de resíduos sólidos urbanos no Brasil
(causas, consequências e possibilidades de equacionamento)

REPRESENTAÇÃO ESPACIAL DO TIPO DE UNIDADE DE DESTINAÇÃO FINAL UTILIZADA PELOS MUNICÍPIOS,
SNIS-RS, BRASIL 2017

Consórcio – escala na implantação e operação de aterros

Fonte: TCU, 2011 – Relatório de monitoramento do programa resíduos
sólidos a partir de estudo elaborado pelo MMA 2008

Deficiências do manejo de resíduos sólidos urbanos no Brasil
(causas, consequências e possibilidades de equacionamento)

Sem cobrança
Com cobrança
Sem informação

REPRESENTAÇÃO ESPACIAL SITUAÇÃO DA COBRANÇA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL
SNIS-RS, BRASIL 2015

.

O que se deseja
Planejamento

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São Paulo/SP, 2014

O que se deseja (cont.)
Disposição Final ambientalmente adequada de Resíduos Sólidos Urbanos

Aterro Sanitário

O que se deseja (cont.)
Rota Tecnológica Integral

Fonte: Nota Técnica Conjunta nº 164/2018 MP

Artigos do PL 3.261/2019 que podem contribuir para o
equacionamento do manejo de RSU
Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira
assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, na forma estabelecida a seguir, e, quando
necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções:
I – abastecimento de água e esgotamento sanitário: na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, que
poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos, conjuntamente;
II – manejo de resíduos sólidos: na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, conforme o regime de
prestação do serviço ou das suas atividades; e
III – drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, conforme o regime de
prestação do serviço ou das suas atividades.
.............................................................................................................
§ 2º Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários que não tenham capacidade de
pagamento suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.
§ 3º Na hipótese de prestação sob regime de delegação, as taxas, tarifas e preços públicos poderão ser
arrecadadas pelo delegatário diretamente do usuário.” (NR) Esse parágrafo não existe atualmente na Lei.
O artigo 29 da Lei 11.445/07 contém atualmente a expressão “sempre que possível”.

Artigos do PL 3.261/2019 que podem contribuir para o
equacionamento do manejo de RSU
Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira
assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, na forma estabelecida a seguir, e, quando
necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções:
I – abastecimento de água e esgotamento sanitário: na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, que
poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos, conjuntamente;
II – manejo de resíduos sólidos: na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, conforme o regime de
prestação do serviço ou das suas atividades; e
III – drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, conforme o regime de
prestação do serviço ou das suas atividades.
.............................................................................................................
§ 2º Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários que não tenham capacidade de
pagamento suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.
§ 3º Na hipótese de prestação sob regime de delegação, as taxas, tarifas e preços públicos poderão ser
arrecadadas pelo delegatário diretamente do usuário.” (NR) Esse parágrafo não existe atualmente na Lei.
O artigo 29 da Lei 11.445/07 contém atualmente a expressão “sempre que possível”.

Artigos do PL 3.261/2019 que podem contribuir para o
equacionamento do manejo de RSU
Art. 35. As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de manejo de resíduos sólidos
considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área
atendida, de forma isolada ou combinada , e poderão, ainda, considerar:
I – as características dos lotes e as áreas que podem ser neles edificadas;
II – o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio;
III – o consumo de água; e
IV – a frequência de coleta.
§ 1º Na atividade prevista no inciso III do caput do art. 7º, não será aplicada a cobrança de taxa ou
tarifa.
§ 2º Na hipótese de prestação sob regime de delegação, a cobrança de taxas ou tarifas relativas às
atividades previstas nos incisos I e II do caput do art. 7º poderá ser realizada na fatura de consumo de
outros serviços públicos, com a anuência da prestadora do serviço. ” (NR) (Esses incisos não existem
na Lei atualmente)
Era um inciso, passou para o caput

Artigos do PL 3.261/2019 que podem contribuir para o
equacionamento do manejo de RSU (cont.)
Art. 5º A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Lei de Resíduos Sólidos), passa a vigorar com a seguinte
alteração:

“Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de
dezembro de 2020, com exceção para os Municípios que, até essa data, tenham elaborado plano
intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que
disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira,
nos termos do art. 29 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei do Saneamento Básico), para os
quais são definidos os seguintes prazos:
I – até 2 de agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes de Região Metropolitana (RM) ou
de Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) de capitais;
II – até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 100.000 (cem mil) habitantes no Censo
2010, bem como para Municípios cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte)
quilômetros da fronteira com países limítrofes.
III – até 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil)
habitantes no Censo 2010; e
IV – até 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no
Censo 2010. Parágrafo único. A União e os Estados manterão ações de apoio técnico e financeiro aos Municípios
para o alcance do disposto no caput deste artigo.” (NR)

Conclusões e recomendações
1. A necessidade da elaboração de Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(municipais e intermunicipais);
2. A busca da universalização da coleta de resíduos sólidos urbanos;
3. Destinação adequada de resíduos sólidos urbanos;
4. Disposição final de rejeitos em aterros sanitários;
5. A busca da gestão associada de resíduos sólidos por meio do consorciamento de
município;
6. A fundamental e inadiável educação ambiental na disposição dos resíduos sólidos para
coleta dos resíduos sólidos domiciliares;
7. A inclusão dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis;
8. A busca da sustentabilidade na gestão dos resíduos sólidos urbanos e profissionalização
da gestão.
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