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“Na Natureza nada se cria, 
nada se perde, tudo se nada se perde, tudo se 
transforma.” 
Antoine Laurent de Lavoisier 

“Na Natureza nada se cria, 
nada se perde, tudo se nada se perde, tudo se 
transforma.” 

Laurent de Lavoisier 



O que é lixo?



Você sabe para onde vai o seu lixo?Você sabe para onde vai o seu lixo?



Lixões – Realidade BrasileiraRealidade Brasileira



Aterro Sanitário Aterro Sanitário 



Aterro Sanitário



Lei 12.305/2010 
Nacional dos Resíduos Sólidos

 Princípio Constitucional Ambiental da Prevenção

 RESÍDUOS X REJEITOS

 HIERARQUIA DOS RESÍDUOS

 RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS

 LOGÍSTICA REVERSA

 Coleta Seletiva 

Lei 12.305/2010 – Lei da Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos

Princípio Constitucional Ambiental da Prevenção

RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOSRESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS



Economia linearEconomia linear



Economia CircularEconomia Circular



Hierarquia de ResíduosHierarquia de Resíduos



Instrumentos da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos
 I - os planos de resíduos sólidos;

 II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;

 III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa 
implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

 IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de  IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;

 V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;

 VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o 
desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de 
gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos;

 VII - a pesquisa científica e tecnológica;

da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos
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Instrumentos da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos

 VIII - a educação ambiental;

 IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios

 X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico;

 XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos ( XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (

 XII - o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (

 XIII - os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde;

 XIV - os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos 
sólidos urbanos;

 XV - o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;

 XVI - os acordos setoriais;

da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos

os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;

o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
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os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde;
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Instrumentos da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos
 XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles:

 a) os padrões de qualidade ambiental;

 b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais;

 c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;

 d) a avaliação de impactos ambientais;

 e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (

 f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

 XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta;

 XIX - o 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 redução dos custos 
envolvidos.

da Política Nacional de 
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Desafios na Implantação na Política 
Pública de Gestão de Resíduos

 Incongruência entre os objetivos da PNRS e o Modelo Federativo

 Ausência de Definição na PNRS acerca de um detalhamento maior das 
responsabilidades compartilhadas pelo Ciclo de Vida dos Produtos

 Ausência de visão sistêmica na gestão de resíduos e falta de definição de uma  Ausência de visão sistêmica na gestão de resíduos e falta de definição de uma 
“Autoridade” de Resíduos

 Sem a definição do Modelo do Sistema de Gestão Integrada dos Resíduos 

 Atuação não coordenada do MP para a implantação dos Planos de Resíduos

 Educação Ambiental e Mobilização Social = Responsabilidade Compartilhada

 Coleta Seletiva – Indústria da Reciclagem 

 Economia Circular = Ciclo de Vida dos Produtos
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Iniciativa dos Consórcios Municipais de 
Resíduos 
Iniciativa dos Consórcios Municipais de 



Mapa da Logística das Centrais de Triagem 
e Aterros Sanitários Compartilhados
Mapa da Logística das Centrais de Triagem 
e Aterros Sanitários Compartilhados



Ministério Público e a Gestão dos 
Resíduos Sólidos

 Simbiose na Gestão de Resíduos: Qualquer 
indivíduos de diferentes espécies, sendo essa associação evolutivamente 
benéfica para o hospedeiro e neutra ou benéfica para o 

 Gestão de Resíduos + Catadores/Cooperativas + MP + Sociedade;

 Comitê de Acompanhamento da Coleta Seletiva de Goiânia 

 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

 Lei Municipal de Grandes Geradores de Resíduos;

 Plano Municipal de Coleta Seletiva; 

 Projeto de Lei da Política de Resíduos e Limpeza Pública.

Ministério Público e a Gestão dos 
Resíduos Sólidos

Simbiose na Gestão de Resíduos: Qualquer interação a longo prazo entre 
indivíduos de diferentes espécies, sendo essa associação evolutivamente 
benéfica para o hospedeiro e neutra ou benéfica para o simbionte;

Resíduos + Catadores/Cooperativas + MP + Sociedade;

Comitê de Acompanhamento da Coleta Seletiva de Goiânia – 2011;

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

Lei Municipal de Grandes Geradores de Resíduos;

Plano Municipal de Coleta Seletiva; 

Projeto de Lei da Política de Resíduos e Limpeza Pública.



Ministério Público e a Coleta SeletivaMinistério Público e a Coleta Seletiva



Ministério Público e a Coleta SeletivaMinistério Público e a Coleta Seletiva



Ministério Público e a Coleta SeletivaPúblico e a Coleta Seletiva



Centros de Triagem de Resíduos Centros de Triagem de Resíduos 



Ministério Público e a Coleta SeletivaMinistério Público e a Coleta Seletiva



Ministério Público 
Resolutivo



Mobilização SocialMobilização Social



Ministério Público e a Coleta SeletivaMinistério Público e a Coleta Seletiva



Coleta Seletiva
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