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A natureza sonha.  

Penso que a natureza sonha. Montanhas, florestas, mares, ares, rios, 

lagos, nuvens, cachoeiras, animais, flores – todos sonham um mesmo 

sonho. Sonham que chegará o dia em que os seres humanos 

desaparecerão da face da Terra. Pois os dinossauros não 

desapareceram? Quando isso acontecer será a felicidade! A natureza 

estará, finalmente, livre dos demônios que a destroem. A natureza, 

então, tranquilamente, sem pressa, se curará das feridas que lhe 

causamos. (ALVES, 2014, p.150) 

 

 



RESUMO  

 
O presente trabalho tem como temática a incineração, vinculado à linha de pesquisa “Direito, 

Sustentabilidade e Direitos Humanos”, do curso de Mestrado em Direito que adota a área de 

concentração Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. A dissertação tem como 

objetivo principal discutir a incineração como uma das alternativas de tratamento dos resíduos 

sólidos urbanos previstas pela Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e questionar a 

proibição dessa prática no Estado de Minas Gerais, e como objetivos específicos: analisar a 

evolução cronológica de dispositivos legais e infralegais que dispuseram de forma esparsa e 

pontual sobre aspectos vinculados ao tema resíduos sólidos, de modo a ressaltar a relevância, 

tanto do tema em si, quanto da gestão e gerenciamento desses; demonstrar que os resíduos 

sólidos urbanos são espécie do gênero resíduos sólidos e que é possível conceituá-los a partir 

da interpretação conjunta das normas que os classificam quanto à sua origem e 

periculosidade; apresentar a ordem de prioridades estabelecida pela Lei 12.305/2010 para a 

gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, com base em pesquisa bibliográfica; demonstrar, 

através de dados estatísticos fornecidos e disponibilizados por órgãos públicos e privados, a 

realidade afeta, tanto à geração de resíduos sólidos no Brasil e em Minas Gerais, quanto à 

disposição final desses resíduos; enfatizar e explorar aspectos relacionados à reciclagem e 

outras formas de tratamento dos resíduos sólidos urbanos,  e, finalmente, traçar  um paralelo 

entre as disposições contidas na Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei nº 

12.305/2010) e na Lei de Política Estadual dos Resíduos Sólidos,  vigente no Estado de Minas 

Gerais (Lei 18.031/2009), de modo a evidenciar, além das sucessivas propostas de alteração 

da Lei Estadual, as divergências e incompatibilidades entre esses dispositivos legais, 

sobretudo no que diz respeito à possibilidade, ou não, de implementação da incineração dos 

resíduos sólidos urbanos no Estado, seja como forma de tratamento desses resíduos, seja 

como fonte geradora de energia. A divergência legislativa será explorada, ainda, de modo a 

explicitar a concorrência entre a prática da incineração e da reciclagem e evidenciar que, a 

celeuma instaurada em torno da permissão ou proibição para tal prática no Estado, tem como 

pano de fundo, a relevante questão social atrelada aos catadores de papel, exsurgindo como 

elemento apaziguador da celeuma, além do Acordo Setorial para implantação do Sistema de 

Logística Reversa de Embalagens, a possível e necessária interface entre a incineração e a 

reciclagem. Serão abordadas, ainda, cada uma das prioridades eleitas pela Lei de Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, relativamente à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

com o objetivo de neutralizar ou mitigar sua destinação inadequada, com ênfase para a 

reciclagem e a incineração de resíduos sólidos urbanos, em razão da potencial 

incompatibilidade, senão, concorrência, entre tais práticas. A realização da coleta de dados foi 

feita através de pesquisas bibliográficas de livros, teses e artigos que contemplam o tema 

sobre os resíduos sólidos urbanos. Os dados foram sistematizados e organizados de forma 

coerente e sequencial, considerando a revisão bibliográfica, a coleta, interpretação e descrição 

dos dados. Os resultados apontam para possíveis formas de gestão compartilhada pela 

reciclagem e pelo tratamento térmico dos resíduos sólidos urbanos gerados no Estado de 

Minas Gerais e Brasil. 

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos; Reciclagem; Incineração; Direito ambiental; 

Legislação; Brasil; Minas Gerais; Incompatibilidades. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 

 

The present work has the theme of incineration, linked to the line of research "Law, 

Sustainability and Human Rights.", Of the Master course in Law that adopts the area of 

concentration Environmental Law and Sustainable Development. The main objective of this 

dissertation is to discuss incineration as one of the solid waste treatment alternatives provided 

for by the National Solid Waste Policy Law, and to question the prohibition of this practice in 

the State of Minas Gerais, and as specific objectives: analyze the chronological evolution of 

legal and infralegal devices that had a sparse and timely manner on aspects related to the solid 

waste theme, in order to emphasize the relevance of both, the theme itself and its management 

and administration; to demonstrate that urban solid waste is a type of solid waste and that it is 

possible to conceptualize it from the joint interpretation of the norms that classify them as to 

their origin and danger; present the order of priorities established by Law 12,305 / 2010 for 

the management and management of solid waste, based on bibliographical research; 

demonstrate, through statistical data provided and made available by public and private 

agencies, the reality affects both the generation of solid waste in Brazil and Minas Gerais, and 

the final disposal of such waste; emphasize and explore aspects related to recycling and other 

forms of treatment of solid urban waste, and finally, draw a parallel between the provisions 

contained in the National Solid Waste Policy Law (Law 12305/2010) and the State Policy 

Law Solid Waste, in force in the State of Minas Gerais (Law 18.031 / 2009), in order to show, 

in addition to the successive proposals for amendment of the State Law, the differences and 

incompatibilities between these legal provisions, especially with regard to the possibility or 

not , to implement the incineration of municipal solid waste in the State, either as a form of 

waste treatment, or as a source of energy. Legislative divergence will also be explored in 

order to make explicit the competition between the practice of incineration and recycling and 

to show that the controversy over the permitting or prohibition of such practice in the State 

has as its background the relevant issue as well as the Sector Agreement for the 

implementation of the Reverse Packaging Logistics System, the possible and necessary 

interface between incineration and recycling. It will also address each of the priorities chosen 

by the National Policy on Solid Waste, regarding the management and management of solid 

waste, with the objective of neutralizing or mitigating its inadequate disposal, with emphasis 

on recycling and incineration of waste the potential incompatibility, if not competition, 

between such practices. In this scenario, the type of qualitative study was adopted, focusing 

on the case study. The collection of data was done through bibliographical research of books, 

theses and articles that contemplate the theme on urban solid waste. The data were 

systematized and organized in a coherent and sequential way, considering the bibliographic 

review, data collection, interpretation and description. The results point to possible forms of 

management shared by the recycling and thermal treatment of municipal solid waste 

generated in the State of Minas Gerais and Brazil. 

 

 

 

 

Keywords: Urban Solid Waste. Recycling. Incineration. Environmental law. Legislation. 

Brazil. Minas Gerais. Incompatibilities 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Tormentosa a questão acerca da geração de resíduos sólidos em decorrência de 

toda e qualquer atividade humana. Em que pese tratar-se de um problema universal, a 

promulgação da Lei nº 12.305/2010 - Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS - 

provocou um necessário despertar para o problema no país e deu ensejo à busca de soluções. 

A limitação dos recursos ambientais e a tomada de consciência acerca da 

premente ameaça ao prolongamento da coexistência homem-natureza demandam, da 

sociedade atual, além de um permanente estado de alerta em relação à possibilidade de 

esgotamento ou de contaminação dos recursos naturais existentes, a criação de mecanismos e 

instrumentos hábeis a mitigar o impacto ambiental, gerado pelas infindas necessidades 

humanas.  

Diante dessa realidade, a sociedade de consumo traz, dentre repercussões outras, 

igualmente dramáticas como a escassez de água, o extermínio de espécimes animais e 

vegetais, a ocupação populacional irrefreável de áreas, outrora ocupadas por florestas e 

ecossistemas equilibrados, a geração de resíduos que, a seu turno, gera efeitos nefastos outros, 

como a contaminação do solo, da água e do ar.  

No Brasil, os resíduos se mostram objeto de disciplina legislativa e normativa, há, 

pelo menos, 50 (cinquenta) anos, havendo a Lei no 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto 

no 7.404/2010, instituindo, finalmente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Essa lei inclui, dentre os seus objetivos, a proteção da saúde pública e da 

qualidade ambiental, através da adoção de recursos e técnicas que viabilizem práticas 

apropriadas no iter percorrido entre a não geração de resíduos e a disposição adequada dos 

rejeitos. 

Esse caminho passa, necessariamente, pela adoção de padrões sustentáveis de 

consumo, adoção e aprimoramento de tecnologias limpas, redução do volume dos resíduos, 

enfim, pela gestão integrada e gerenciamento desses. 

 A gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos abarcariam, dentre as práticas 

que lhes são inerentes, um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os 

problemas gerados pelos resíduos sólidos, considerando a implicação de sua geração nas 

esferas política, econômica, ambiental, cultural e social.  
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Esta dissertação, elaborada por meio de pesquisa teórico documental, com técnica 

dedutiva e fontes bibliográficas e legislativas, possui, como marco teórico, a obra de Regina 

Barros (2013), Tratado Sobre Resíduos Sólidos – Gestão, Uso e Sustentabilidade, tendo ainda 

como marcos legislativos as Leis Federal nº 12.305/2010 e Estadual nº 18.031/2009, que 

cuidam do mesmo tema, em Minas Gerais, tendo como ponto de partida, o risco representado 

pelo agigantamento da geração desses resíduos. 

O objetivo deste trabalho é analisar a evolução legislativa para o regramento da 

gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos no país, como forma de mitigação desses 

riscos, as alternativas e hierarquia das condutas que lhes são inerentes e seu possível 

compartilhamento, notadamente entre a reciclagem e a incineração, levando em conta a 

proibição desta última no Estado de Minas Gerais.  

Pretende, ainda, fornecer elementos que possibilitem a conceituação, identificação 

e a classificação dos resíduos em geral e dos resíduos sólidos urbanos, e expor alguns dos 

problemas provocados em decorrência de sua geração e disposição inadequada para, em 

seguida, apontar possíveis alternativas para lidar com esses problemas, a partir da gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos, tal qual proposto pela Lei nº12.305/2010, que instituiu a 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 

Esta dissertação, através de dados estatísticos que permitem a adoção de 

parâmetros cronológicos e quantitativos, exporá a realidade dos resíduos sólidos urbanos – 

(RSU) no Brasil e em Minas Gerais, ressaltando, diante da gravidade dos resultados 

apresentados, a educação ambiental como elemento fundamental propício a uma necessária 

mudança. 

Em seguida, serão apresentados e discutidos alguns dos possíveis destinos dados 

aos resíduos sólidos urbanos, levando em conta seu potencial para reciclagem e valoração 

energética, de conformidade às disposições e à ordem de prioridades estabelecidas pela Lei nº 

12.305/2010, relativamente à gestão e gerenciamento, bem como expostas as vantagens e 

desvantagens de cada um deles.  

Enfim, serão apresentadas e discutidas as disposições constantes na lei que 

instituiu a Política de Resíduos Sólidos no Estado de Minas Gerais, Lei nº 18.031/2009, 

alterada em 2013, para proibir a incineração dos resíduos sólidos urbanos, como forma de 

aproveitamento energético desses resíduos no Estado, para, ao final, concluir pela necessidade 

de implementação de formas de gestão mais avançadas e que possibilitem o 

compartilhamento das diversas tecnologias existentes, inclusive o tratamento térmico, levando 
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em consideração a necessidade de priorização da atividade dos catadores de materiais 

recicláveis, ante o reconhecimento do valor econômico e social intrínsecos a essa atividade.  

 

 

2. RESÍDUOS SÓLIDOS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

 

Os resíduos, conforme se verá, são objeto de disposições legais ou normativas, no 

Brasil, desde 1961.  

A elaboração de um escorço histórico-normativo permitirá um vislumbre acerca 

do fato de que o tema, desde há muito, permeia o extenso rol das questões sujeitas a 

regramento em nosso país. 

Além disso, a exposição e análise cronológica dos dispositivos normativos que 

tratam, de forma específica ou genérica sobre os resíduos, ante sua vinculação com outras 

matérias, como o saneamento básico e a saúde pública, por exemplo, trará elementos que 

contribuirão para o alcance da resposta almejada ao questionamento ora proposto, qual seja: a 

possibilidade de implementação da incineração dos resíduos sólidos urbanos no Estado de 

Minas Gerais. 

Conforme salientado, portanto, o tema resíduo integrou o rol das disposições 

contidas no Código Nacional de Saúde1, Decreto nº 49.974-A de 21/01/1961, que, ao dispor 

sobre saneamento (Art. 38 a 40), previu a necessidade de elaboração de “plano completo” 

para lançamento de resíduos líquidos, sólidos ou gasosos das indústrias instaladas no território 

nacional e sobre coleta, transporte e destino do “lixo”.  

                                                           
1 Decreto nº 49.974-A de 21/01/1961, sob a denominação de Código Nacional de Saúde regulamentou a Lei 

2.312/1954 [...] Art. 38 As indústrias a se instalarem em território nacional ficam obrigadas a submeter à 

autoridade sanitária competente, para prévio conhecimento e aprovação, o plano completo do lançamento de 

resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, visando a evitar os inconvenientes ou prejuízos da poluição e da 

contaminação de águas receptoras, de áreas territoriais e da atmosfera. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, as indústrias mencionarão, no plano, as linhas completas de 

sua produção, com esquema da marcha das matérias primas beneficiadas e respectivos produtos, subprodutos e 

resíduos, para cada operação, registrando a quantidade, a qualidade, a natureza e a composição de uns e de 

outros, e ainda o consumo de água na indústria. (BRASIL, 1961) 

Art. 39.As indústrias instaladas em território nacional antes da vigência deste Código, ficam obrigadas a 

promover as medidas necessárias, com o fim de corrigir os inconvenientes e prejuízo da poluição da 

contaminação de águas receptoras, de áreas territoriais e da atmosfera.  

Parágrafo único.Para efeito do disposto neste artigo, as indústrias são obrigadas a satisfazer às condições do 

parágrafo único do artigo anterior, dentro de prazos a serem fixados pela autoridade sanitária competente. 

(BRASIL, 1961) 

Art. 40. A coleta, o transporte e o destino do lixo, processar-se-ão em condições que não tragam malefícios ou 

inconvenientes à saúde, ao bem-estar público e à estética.[...] (BRASIL, 1961) 
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Desde então, os resíduos são objeto de disposições legais e infralegais no Brasil, 

conforme será demonstrado, diante de um escorço histórico legislativo elaborado seguindo-se 

uma ordem cronológica.  

A Portaria de número 53/792, do Ministério do Interior, revogada pelo Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), Resolução CONAMA nº 5, de 05/08/1993, dedicou-se, em sua 

inteireza, ao estabelecimento de normas dirigidas a projetos específicos de tratamento e 

disposição de resíduos sólidos e, ainda, sobre a fiscalização, implantação, operação e 

manutenção:  

 

 

PORTARIA MINTER Nº 53 DE 01 DE MARÇO DE 1979 

 

Considerando que os problemas de resíduos sólidos estão incluídos entre os de 

Controle da Poluição e Meio Ambiente;  

Considerando a importância do lixo ou resíduos sólidos, provenientes de toda a 

gama de atividades humanas, como veículos de poluição do solo, do ar e das águas;  

Considerando a contínua deterioração das áreas utilizadas para depósitos ou 

vazadouros de lixo ou resíduos sólidos;  

Considerando que, para o bem-estar público, de acordo com os padrões 

internacionais, o lixo de pelo menos 80% (oitenta por cento) da população urbana 

das cidades com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes deve ter um sistema de 

destinação final sanitariamente adequado;  

Considerando que, no interesse da qualidade da vida, deverão ser extintos os lixões, 

vazadouros ou depósitos de lixo a céu aberto, no menor prazo possível. (BRASIL, 

1976, p.01) 

 

A Lei 6.766 de 19/12/19793, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, 

proíbe em seu artigo 3º, parágrafo único, II, que esse ocorra em terrenos que tenham sido 

aterrados com material nocivo à saúde pública, sem prévio saneamento. (BRASIL, 1966) 

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (Lei nº 6.938 de 

31/08/1981), na redação original de seu artigo 10, que integra o capítulo destinado aos 

“Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente”, previa a necessidade de 

licenciamento prévio para a “construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma de causar degradação 

ambienta [...]”. (BRASIL, 1981). 

                                                           
2 Portaria de número 53/79: Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos. (BRASIL, 1979) 
3 Lei 6.766 de 19/12/1979. [...] Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas 

urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por 

lei municipal. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999). Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento 

do solo: omissis [...] II- em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que 

sejam previamente saneados;[...] (BRASIL, 1979) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9785.htm#art3


23 

Relativamente aos resíduos sólidos, estabelecia o §3º do referido artigo, que: 

 
§ 3º O órgão estadual do meio ambiente e a SEMA, esta em caráter supletivo, 

poderão, se necessário e sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, 

determinar a redução das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões 

gasosas, os efluentes líquidos e os resíduos sólidos dentro das condições e limites 

estipulados no licenciamento concedido. (BRASIL, 1981)  

 

 Em sua atual redação, essa lei enumera dentre as atividades potencialmente 

poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, aquelas descrita em seu anexo VIII, nos 

seguintes termos: 

 
Produção de energia termoelétrica; tratamento e destinação de resíduos industriais 

líquidos e sólidos; disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas 

embalagens; usadas e de serviço de saúde e similares; destinação de resíduos de 

esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de 

fossas; dragagem e derrocamentos em corpos d’água; recuperação de áreas 

contaminadas ou degradadas. (BRASIL, 1981) 

 

A Resolução CONAMA nº 1 de 1986, diante, portanto, da necessidade de 

estabelecer definições, responsabilidades e diretrizes gerais para a implementação da 

Avaliação de Impacto Ambiental (previsto na Lei 9.638/81), além de definir o que seria 

impacto ambiental, tornou obrigatória a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e do 

Relatório de Impacto Ambiental. 

A mesma Resolução caracterizou como uma atividade modificadora do meio 

ambiente, os aterros sanitários, o processamento e destino final dos resíduos tóxicos ou 

perigosos (Art. 2º, X)4. 

A Resolução CONAMA nº 55 de 1988, a seu turno, sujeitou a prévio 

licenciamento ambiental, as obras realizadas em sistemas de limpeza urbana, sejam elas 

relacionadas a obras de unidades de transferência, tratamento e disposição final de resíduos 

sólidos de origem doméstica, pública ou industrial, sejam elas relacionadas a atividades de 

obras de coleta, transporte, tratamento ou disposição final de resíduos sólidos de origem 

hospitalar. 

                                                           
4 Resolução CONAMA 001/86 - Art. 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do 

IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 

Omissis - X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;(BRASIL,1986) 
5 Resolução CONAMA nº 5 de 15/06/1988 -Artigo 3º - Ficam sujeitas a licenciamento as obras de sistemas de 

abastecimento de água, sistemas de esgotos sanitários, sistemas de drenagem e sistemas de limpeza urbana, a 

seguir especificadas: Omissis - IV - Em sistema de Limpeza Urbana: a) obras de unidades de transferência, 

tratamento e disposição final de tratamento de resíduos sólidos de origem doméstica pública e industrial; b) 

atividades e obras de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de origem 

hospitalar.(BRASIL, 1988) 
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Tanto a Resolução CONAMA 06/1988, quanto aquela que a revogou, 313/20026, 

dispuseram sobre a necessidade de integrar o processo de licenciamento ambiental de 

atividades industriais do país, informações acerca dos resíduos gerados no Parque Industrial 

Nacional, havendo nominado de Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais, o 

conjunto dessas informações (art. 2º, II). (BRASIL, 1988) 

A Lei 7.802/1989, regulamentada pelo Decreto 4.074/2002 e alterada pela Lei 

9.974/2000, disciplina a pesquisa, experimentação, produção, embalagem, rotulagem, 

transporte, armazenamento, comercialização, propaganda comercial, utilização, importação, 

exportação, destino final dos resíduos e embalagens, registro, classificação, controle, inspeção 

e fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e afins. 

Também dispõem sobre resíduos, as Resoluções CONAMA 02/19917 e 06/19918 

que, respectivamente, disciplinam: a adoção de ações corretivas de tratamento e disposição 

final de cargas deterioradas, contaminadas, fora de especificações ou abandonadas, 

considerando-as fontes potenciais de risco ao meio ambiente e sobre o tratamento de resíduos 

sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos. 

Embora vedada pela Resolução CONAMA 008/1991, a entrada, no país, de 

materiais residuais destinados à disposição final ou à incineração, também foi matéria tratada 

pelas disposições contidas no Decreto 875/1993, que promulgou a Convenção de Basiléia, 

acerca do controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito.  

 A questão acabou, contudo, sendo tratada pela Resolução CONAMA 452/20129 

(que revogou a Resolução CONAMA Nº 08/1991), e dispôs sobre os procedimentos de 

controle da importação de resíduos, conforme as normas adotadas pela Convenção da 

Basiléia.  

                                                           
6 Resolução CONAMA nº 313 de 29/10/2002, revogou a Resolução CONAMA nº 06/1988 - Art. 2o Para fins 

desta Resolução entende-se que: [...] II - Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais: é o conjunto de 

informações sobre a geração, características, armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, 

recuperação e disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas indústrias do país. (BRASIL, 2002) 
7 Resolução CONAMA nº 2 de 1991, dispõe sobre o tratamento a ser dado às cargas deterioradas, contaminadas 

ou fora de especificações.(BRASIL, 1991) 
8 Resolução CONAMA nº 6 DE 1991, dispõe sobre o tratamento de resíduos sólidos provenientes de 

estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos. (BRASIL, 1991) 
9 Resolução CONAMA 452 de 02/07/2012, revogou as resoluções 08/91, 23 de 1996, 235/1998 e 244/1998 e 

dispõe sobre os procedimentos de controle da importação de resíduos, conforme as normas adotadas pela 

Convenção da Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, 

a qual adotou como anexos para identificar: os resíduos perigosos Classe I (anexo I), aqueles que exigem 

consideração especial (anexo II); as características dos resíduos perigosos (Anexo III); os resíduos perigosos 

(anexo IV). (BRASIL, 2012) 
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 A lei nº 8.666/93, que regulamentou o art. 37, XXI da Constituição Federal e 

instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública, previu a dispensa do 

procedimento licitatório, em caso de: 

 
Art. 24, XXVII [...] contratação da coleta, processamento e comercialização de 

resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta 

seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente 

por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores 

de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas 

técnicas, ambientais e de saúde pública. (BRASIL, 1993) 

 

 A Resolução CONAMA nº 5/1993, que dispôs sobre o gerenciamento de resíduos 

sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários, e 

estabelecimentos prestadores de serviços de saúde foi revogada no que dispunha sobre estes 

últimos (resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde), pela Resolução CONAMA 

358/2005. 

 Também no ano de 1993 foi editada, pelo CONAMA, a Resolução nº 09, a qual 

foi revogada pela Resolução de número 362/2005. Ambas cuidaram das atividades de 

gerenciamento de óleo lubrificante, considerando os resíduos resultantes de sua utilização 

prolongada e seu potencial carcinogênico.  

 Em 1997, a Resolução 237/1997 sujeitou ao licenciamento ambiental, dentre os 

empreendimentos e atividades relacionadas em seu anexo 1, os serviços de tratamento e 

destinação dos seguintes resíduos: industriais líquidos e sólidos, agroquímicos e suas 

embalagens; dos serviços de saúde e sólidos urbanos, inclusive os provenientes de fossas.  

 A Lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, definiu como crime apenado com reclusão e 

multa, a seguinte conduta: 

 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (BRASIL, 1998) 

 

Previu, ainda, o agravamento da pena para o tal crime, na seguinte hipótese:  

 
[...] 

§ 2º Se o crime: 

[...] 

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, 

óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis 

ou regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. (BRASIL, 1998) 
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 Em 1999, por meio da Resolução nº 257 de 30/06/1999, o CONAMA disciplinou 

o descarte e gerenciamento ambientalmente adequado de pilhas e baterias usadas, no que 

tange à coleta, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final, ante o potencial 

contaminante desses resíduos. 

 No mesmo ano (1999), foi editada a Resolução nº 258/1999, cujos objetos foram 

os resíduos decorrentes da utilização de pneumáticos, haja vista que inservíveis, abandonados 

e dispostos inadequadamente, constituem passivo ambiental hábil a resultar em “[...] sério 

risco ao meio ambiente e à saúde pública”. (BRASIL, 1999) 

 Em 2001, por considerar que a reciclagem de resíduos deveria ser incentivada, 

facilitada e expandida no país, a fim de reduzir o consumo de matérias-primas, recursos 

naturais não-renováveis, energia e água, foi publicada a Resolução CONAMA 275, a qual 

estabeleceu código padrão de cores para os diferentes tipos de resíduos e, nos termos de seu 

anexo, consignou: 

        PADRÃO DE CORES 

AZUL: papel/papelão;  

VERMELHO: plástico;  

VERDE: vidro;  

AMARELO: metal;  

PRETO: madeira;  

LARANJA: resíduos perigosos;  

BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde;  

ROXO: resíduos radioativos;  

MARROM: resíduos orgânicos;  

CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de 

separação. (BRASIL, 2001) 

 

 O mesmo ato normativo subsidiou-se na necessidade de reduzir o impacto 

ambiental associado à extração, geração, beneficiamento, transporte, tratamento e destinação 

final de matérias primas, o que provocaria aumento de lixões e aterros sanitários.  

 Também do ano de 2001, publicou-se a Resolução CONAMA 283, que tal qual a 

de número 05/93, cuidou do tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, 

e foi revogada pela Resolução 358/2005.  

 No ano de 2002, o CONAMA se encarregou de publicar a Resolução 307, que, 

estabeleceu diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos sólidos da 

construção civil, a qual sofreu alterações pelas Resoluções 348/2004, que incluiu o amianto na 

classe de resíduos perigosos; 431/2011 e 469/2015, que alteraram sua redação (art. 3º, II) 

relativamente à identificação dos resíduos de construção civil recicláveis para outras 

destinações; e pela Resolução 448/2012. 
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 Também foi editada nesse ano (2002) pelo CONAMA, a Resolução 313, já 

mencionada, em razão do fato de haver revogado a Resolução CONAMA 06/88, que dispôs 

sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.  

 Do mesmo ano, a Resolução CONAMA 316/2002 (alterada pela Resolução 

386/2006), disciplinou os procedimentos e critérios para o funcionamento de sistema de 

tratamento térmico de resíduos, por ela conceituados os seguintes termos (Art. 2º, I): 

 

I - Resíduos: os materiais ou substâncias, que sejam inservíveis ou não passíveis de 

aproveitamento econômico, resultantes de atividades de origem industrial, urbana, 

serviços de saúde, agrícola e comercial, dentre os quais incluem-se aqueles 

provenientes de portos, aeroportos e fronteiras, e outras, além dos contaminados por 

agrotóxicos; (BRASIL, 2002). 

 

Em 2004, a Resolução CONAMA 348 foi editada para alterar a Resolução 

CONAMA 307, já mencionada, e incluir o amianto, na classe dos resíduos perigosos.  

No ano de 2005, foi editada a Resolução CONAMA 358, que versou sobre o 

tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde, revogando as disposições 

contidas na Resolução 5/93, relativamente aos resíduos de saúde e, ainda, a Resolução 283/01 

sobre o mesmo tema.  

O Decreto 5.940/2006 instituiu a separação dos resíduos recicláveis descartados 

pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, 

e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis.  

Em 2007 foi publicada a lei 11.445, regulamentada pelo Decreto 7.217/2010, que, 

ao dispor sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico, estabeleceu como princípio 

fundamental dos serviços públicos de saneamento básico, a limpeza urbana e o manejo dos 

resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente 

(art. 2º, III). 

A mesma lei identificou, como “saneamento básico”, o conjunto de serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, nos seguintes termos: 

 
Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações 

operacionais de:[...] 
Omissis 
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-

estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas;[...] (BRASIL, 2007) 
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No ano de 2008, foi editada a Resolução CONAMA 404/2008, a qual, 

complementando as disposições contidas na Resolução 379/2006, estabeleceu critérios e 

diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos 

sólidos urbanos.  

Data de 2009, a lei que instituiu a Política Nacional sobre Mudança de Clima - Lei 

nº 12.187/2009, que tratou de resíduos, na medida em que identificou como um de seus 

instrumentos: 

Art. 6o São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima: 

[...] 

XII - As medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento 

de processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções 

de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o 

estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas, 

compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e 

concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as 

propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais 

e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos; [...] (BRASIL, 2009) 

 

Também nesse ano (2009), foi editada a Resolução 411, a qual complementou a 

Resolução 379/2006, cujo teor diz respeito a procedimentos para inspeção de indústrias 

consumidoras ou transformadoras de produtos e subprodutos florestais madeireiros de origem 

nativa, bem como, padrões de nomenclatura e coeficientes de rendimento volumétricos, 

inclusive, carvão vegetal e resíduos de serraria. 

Em 2010, foi sancionada a lei nº 12.305/2010, regulamentada pelo decreto 

7.404/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, marco legislativo desse 

trabalho, que entrou em vigência na data de sua publicação (art. 57), ocorrida aos 03/08/2010. 

(BRASIL, 2010) 

Para sujeitar aos ditames “[...] pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que 

desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos” 

(BRASIL, 2010). Esse dispositivo legal, para tal como disposto em seu art. 1º, §1º, cuidou de 

forma abrangente e sistemática das questões relacionadas aos resíduos sólidos. 

Além disso e segundo Yoshida, essa lei: 

 
[...] prioriza e compartilha com todos, poder público das diferentes esferas, setor 

econômico e segmentos sociais como os catadores de produtos e embalagens 

recicláveis, a responsabilidade pela gestão integrada e pelo gerenciamento 

ambientalmente adequados dos resíduos sólidos, e se utiliza, para tanto, de 

instrumentos “além do comando e controle”, como os acordos setoriais, as diversas 

modalidades de planos e instrumentos econômicos. [...] 

[...] 
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No campo competencial, a PNRS cumpre um importante papel na consecução dos 

objetivos do federalismo cooperativo vigente entre nós. Ela se apresenta como uma 

genuína norma geral federal, com a pretensão de traçar diretrizes gerais a serem 

observadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, sem contudo, retirar-lhes 

autonomia para suplementarem as diretrizes gerais, adaptando-as adequadamente às 

diversidades regionais e aos interesses locais [...]. (YOSHIDA, 2012, p.4) 

 

Em que pese a abrangência e a especificidade da Lei 12.305/2010, relativamente 

ao tema resíduos sólidos, a existência de outros tipos de resíduos e de uma vasta gama de 

atividades que repercutirão na geração deles, torna permanente a demanda pela atuação 

regulamentadora afeta à matéria. 

Tanto isso é verdade que, posteriormente à sanção da referida lei 12.305/2010, 

foram editadas outras resoluções pelo CONAMA e outras tantas normas, as quais certamente 

virão a compor o cenário normativo sobre o tema, ante a vastidão de demandas e de questões 

que o envolvem e a toda a sociedade, ante o viés ambiental que lhe é intrínseco. 

Em 2012, portanto, editou-se a já mencionada Resolução CONAMA 452/2012, 

que dispôs sobre os procedimentos a serem adotadas para controle da importação de resíduos, 

conforme as normas adotadas pela Convenção da Basiléia sobre o Controle de Movimentos 

Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu depósito, revogando as disposições contidas 

nas resoluções CONAMA 08/91, 23/96, 235/98 e 244/1998. 

De 2014, data a Resolução CONAMA 465/ 2014, que cuida dos requisitos e 

critérios técnicos mínimos necessários para o licenciamento ambiental de estabelecimentos 

destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos 

dessa substância, revogando, portanto, a Resolução 334/2003. 

Em 2015, o CONAMA editou a Resolução 469/2015, a qual estabeleceu 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, alterando, 

portanto, a disposição contida no art. 3º da Resolução CONAMA 307/2002 acerca do mesmo 

tema.  

Alterando dispositivos da Resolução CONAMA 411/2009, a de número 474 foi 

editada no ano de 2016, para também dispor sobre procedimentos para inspeção de indústrias 

consumidoras ou transformadoras de produtos e subprodutos florestais madeireiros de origem 

nativa, bem como os respectivos padrões de nomenclatura e coeficientes de rendimento 

volumétricos, inclusive carvão vegetal e resíduos de serraria. 

Somente no ano de 2017 foram editadas quatro Resoluções CONAMA, as quais, 

dentre outros temas, tratam dos resíduos. 
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A Resolução CONAMA 479/2017 dispôs sobre o licenciamento ambiental de 

empreendimentos de baixo potencial de impacto ambiental e a regularização dos 

empreendimentos em operação, revogando aquela editada sob o número 349/2004, que define 

como unidade de apoio necessária à operação ferroviária, os postos de armazenamento 

temporário de resíduos sólidos (art. 2º, VI, “b”). 

A Resolução CONAMA 481/2017, que cuidou de estabelecer critérios e 

procedimentos para garantir o controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem 

de resíduos orgânicos.  

E, por fim, a Resolução CONAMA 482/2017, que dispôs sobre a utilização da 

técnica de queima controlada e emergencial como ação de resposta a incidentes de poluição 

por óleo, no mar. 

A análise do teor desse arcabouço legislativo/regulamentar sobre o tema resíduos, 

desde o ano de 1961 até hoje, conforme exposto, traz subsídio para a resposta que lhe deu 

ensejo, ou seja, permite compreender a razão da necessidade de identificar e classificar os 

resíduos. 

De fato, o iter legislativo e normativo percorrido até agora, torna evidente a busca 

pela efetivação de duas práticas taxativamente conceituadas pela Lei 12.305/2010, em seu art. 

3º, X e XI, relativamente aos resíduos sólidos, quais sejam: o gerenciamento e a gestão dos 

resíduos in verbis:  

 
CAPÍTULO II 

DEFINIÇÕES 

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

 [...] 

X - gerenciamento de resíduos sólidos: 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, 

exigidos na forma desta Lei; 

XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a 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) 

 

Esses conceitos trazem, em si, uma visão sistêmica e a proposta de um desenrolar 

encadeado de etapas, procedimentos e processos, que se iniciam com a coleta de resíduos e 

cujo objetivo último é a busca de soluções para os efeitos decorrentes da produção e acúmulo 

dos mesmos, através da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
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Nesse contexto define-se pela Lei 12.305/2010 em seu Art. 3º,VIII, como 

“disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos10 em aterros, 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública 

e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”. (BRASIL, 2010)  

Ao dispor sobre a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Philippi Junior, Aguiar, 

Castilhos e Luzzi asseveram que:  

 
A PNRS traz em seu arcabouço a essência de que as soluções para resíduos não são 

simples, e propõe o controle social como uma das bases da gestão integrada de 

resíduos. O primeiro elemento essencial do controle social é a informação. Cabe aos 

órgãos públicos, portanto, prover informação aos cidadãos sobre a gestão integrada 

dos resíduos. A PNRS não define claramente que tipo de informação será necessária, 

mas apenas define o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 

Sólidos (Sinir). No entanto, é de se esperar que estejam publicamente acessíveis as 

informações sobre os inventários de resíduos, detalhando os tipos e as quantidades 

geradas, as soluções adotadas, os potenciais impactos ambientais, a qualidade 

ambiental das soluções e dos riscos inaceitáveis eventualmente existentes, os custos 

NÃO envolvidos e os indicadores de desempenho do sistema. (PHILIPPI JÚNIOR, 

et all, 2012, p.234)  

  

  Consuelo Yoshida, por sua vez, ratifica como instrumento hábil a mitigar os 

problemas gerados pelos resíduos, a gestão e o gerenciamento integrado desses, ao asseverar, 

relativamente à Lei 12.305/2010, o seguinte: 

 
[...] um marco inovador e ousado na implementação da gestão compartilhada do 

meio ambiente, propugnada pelo art. 225 da Constituição Federal (CF), ao conceber 

uma abrangente e multiforme articulação e cooperação entre o poder público das 

diferentes esferas, o setor econômico-empresarial e os demais segmentos da 

sociedade civil, em especial, os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis com 

vistas à gestão e ao gerenciamento integrado dos resíduos sólidos. (YOSHIDA, 

2012, p.3) 

 

 Resta evidente, portanto, que a necessidade de identificação e classificação dos 

resíduos, a compreensão e o domínio de informações precisas acerca da quantidade, qualidade 

e destino de cada um dos variados resíduos gerados no país, ante a possibilidade de suas 

características se mostrarem prejudiciais tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente é 

fator primordial para viabilizar a correta e desejável trajetória desses resíduos, desde sua 

geração, até sua disposição final, ambientalmente adequada.  

 

                                                           
10 Art. 3º, [...] XV, Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra 

possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada; [...] (BRASIL, 2010). 
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3. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

  

 Uma vez que o objetivo desta dissertação diz respeito à viabilidade de 

compartilhar a implantação da incineração de resíduos sólidos urbanos com a reciclagem no 

Estado de Minas Gerais, tanto sob a perspectiva formal/legislativa, quanto sob a perspectiva 

prática/material, necessária se faz, inicialmente, a conceituação do que seriam esses resíduos. 

 Prima facie, os resíduos sólidos urbanos são espécie do gênero resíduos sólidos, 

cuja definição, anteriormente à edição da lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 

nº 12.305/2010, que neste trabalho será mencionada como PNRS, era dada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas11, através da NBR12 10.004:2004, item 3.1 nos seguintes 

termos: 

 

3.1 Resíduos Sólidos: Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 

para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível. (ABNT, 2004, p.1) 

 

 A Lei 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto 7.404/2010, ao instituir a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos no país, cuidou de definir o que seriam resíduos sólidos, em seu 

artigo 3º, XVI.  

 Tal conceito, além de mais amplo do que o descrito pela NBR 10004:2004 da 

ABNT, acabou por definir, também, o que seriam “resíduos”, uma vez que aquela norma 

(NBR 10004:2004) não se ocupou dessa definição, fazendo-o nos seguintes termos: 

 
 Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  

[...] 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 

o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para 

                                                           
11 ABNT – Entidade privada e sem fins lucrativos, a ABNT é membro fundador da International Organization 

for Standardization (Organização Internacional de Normalização – ISO) da Comissão Pan-Americana de Normas 

Técnicas – Copant e da Asociación Mercosur de Normalización – AMN). É responsável pela elaboração das 

Normas Brasileiras (BNT NBR), elaboradas por seus Comitês Brasileiros (ABNT/CB0, Organismos de 

Normalização Setorial (ABNT/ONS) e Comissões de Estatuto Especiais (ABNT/CEE). 
12 NBR - Sigla para Norma Brasileira aprovada pela Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT, que é o 

documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, que fornece regras, diretrizes 

ou características mínimas para atividades ou para seus resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de 

ordenação em um dado contexto.(ABNT, 2014)  
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isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível;  

[...] (BRASIL, 2010) 

 

  Conforme se verifica pelo teor dos dispositivos supratranscritos, essa descrição do 

que seriam resíduos sólidos ainda se mostra genérica e insuficiente para definir o objeto deste 

estudo, razão pela qual se torna indispensável a classificação desses resíduos, o que também 

foi concretizado pelas normas descritas. 

 A NBR 10004:2004 classificou os resíduos sólidos quanto aos seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública. 

 De conformidade às disposições contidas no item 3.2 dessa norma, a 

periculosidade de um resíduo seria sua característica que: 

 
[...] em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, pode 

apresentar: 

a) risco à saúde pública, provocando ou acentuando, de forma significativa, um 

aumento de mortalidade ou incidência de doenças: e; ou 

b) riscos ao meio ambiente, quando o resíduo é manuseado ou destinado de forma 

inadequada. 

[...] (ABNT, 2004) 

 

 Assim, inicialmente, pelo que dispôs a NBR 10004/1987, os resíduos poderiam 

ser classificados em: classe I (perigosos) e classe II (não perigosos), subdividindo-se tal 

classificação em: A (não perigosos e não inertes) e B (não perigosos e inertes). 

 Os resíduos perigosos ou Classe I seriam aqueles que apresentassem alguma 

dentre as seguintes características: inflamabilidade13, corrosividade14, reatividade15; toxidade16 

e patogenicidade17 ou que constassem nos anexos A ou B da referida NBR18. 

                                                           
13 Propriedades que caracterizam um resíduo como inflamável, de conformidade com a NBR ABNT 

10004:1987:a) ser líquida e ter ponto de fulgor inferior a 60°C,determinado conforme ASTM D 93, excetuando-

se as soluções aquosas com menos de 24% de álcool em volume;b) não ser líquida e ser capaz de, sob condições 

de temperatura e pressão de 25°C e 0,1 MPa (1 atm), produzir fogo por fricção, absorção de umidade ou por alterações 

químicas espontâneas e, quando inflamada, queimar vigorosa e persistentemente, dificultando a extinção do 

fogo;c) ser um oxidante definido como substância que pode liberar oxigênio e, como resultado, 

estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro material. d) ser um gás comprimido 

inflamável, conforme a Legislação Federal sobre transporte de produtos perigosos (Portarianº 204/1997 do 

Ministério dos Transportes). (ABNT,2004) 
14 Propriedades que caracterizam um resíduo como corrosivo, de conformidade com a NBR ABNT 10004:1987: 

a) ser aquoso e apresentar Ph inferior ou igual a 2, ou superior ou igual a 12,5; b) ser líquido e corroer o aço a 

uma razão maior que 6,35 mm ao ano, a uma temperatura de 55ºc, de acordo com o método NACE (National 

Association Corrosion Engineers). (ABNT, 2004) 
15 Propriedades que caracterizam um resíduo como reativo, de conformidade com a NBR ABNT 10004:1987: 

a ) ser normalmente instável e reagir de forma violenta e  imediata, sem detonar; b) reagir violentamente com 

a água;c) formar misturas potencialmente explosivas com a água; d) gerar gases, vapores e fumos tóxicos 

em quantidades suficientes para provocar danos à saúde ou ao meio ambiente, quando misturados com a água;e) 

possuir em sua constituição ânions, cianeto ou sulfeto, que possa, por reação, liberar gases, vapores ou fumos 

tóxicos em quantidades suficientes para colocar em risco a saúde humana ou o meio ambiente;f)ser capaz de 
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 Os resíduos classe II (não perigosos) se subdivide em: “A” – não-inertes e “B” – 

inertes. 

 Os resíduos não perigosos e não inertes (Classe II, A) são os que não se 

enquadram nas classificações de resíduos Classe I – (Perigosos) ou resíduos Classe II, B, (não 

perigosos e inertes) e podem ter propriedades como a biodegradabilidade, combustibilidade 

ou solubilidade em água, ou seja, apresentam certa reatividade com outros elementos e com o 

próprio ambiente ao qual é encaminhado. 

 A última classificação atribuída pela ABNT aos resíduos é a de resíduo não 

perigoso e inerte19 (Classe II, B), cuja inteligibilidade a partir da conceituação contida na 

NBR ABNT 10004:2004, demanda conhecimento de áreas que refogem ao Direito, todavia 

podendo ser inferida pelo próprio significado da palavra inerte20. 

 O resíduo inerte, portanto, é aquele que não reage quimicamente a outros 

elementos, não se sujeitando à transformação durante longo período de tempo. Exemplos de 

resíduos não perigosos e inertes são os restos da construção civil, ordinariamente 

denominados entulhos. 

 A fim de viabilizar a qualificação dos resíduos, quanto ao risco à saúde pública e 

ao meio ambiente, a NBR 100004:2004 desenvolveu o fluxograma infra transcrito, conforme 

se segue, o qual deve ser interpretado e utilizado levando-se em conta as informações 

constantes nos anexos da referida norma.  

                                                                                                                                                                                     
produzir reação explosiva ou detonante sob a ação de forte estímulo, ação catalítica ou da temperatura em 

ambientes confinados;g) ser capaz de produzir, prontamente, reação ou decomposição detonante ou explosiva a 

25°C e0,1 MPa (1 atm); h) ser explosivo, definido como uma substância fabricada para produzir um resultado 

prático, através de explosão ou de efeito pirotécnico, esteja ou não esta substância contida em dispositivo 

preparado para este fim. (ABNT, 2004) 
16 Propriedades que caracterizam um resíduo como tóxico, de conformidade com a NBR ABNT 10004:1987:a) 

possuir quando testada, uma DL50 oral para ratos menor que 50 mg/kg ou CL50 inalação para ratos menor que 2 

mg/L ou uma DL 50 dérmica para coelhos menor que 200 mg/kg; (ABNT, 2004) 
17 Um resíduo é caracterizado como patogênico se uma amostra representativa dele, obtida segundo a ABNT 

NBR 10007, contiver ou se houver suspeita de conter microorganismos patogênicos, proteínas virais, ácido 

disoxiribonucleiro (ADN) ou ácido ribonucleico (ARN) recombinantes, organismos geneticamente modificados, 

plasmídios, cloroplastos, mitocôndrias ou toxinas capazes de produzir doenças em homens, animais ou vegetais. 

Propriedades que caracterizam um resíduo como patogênico, de conformidade com a NBR ABNT 10004:1987: 

Conter em sua composição microorganismos ou toxinas capazes de produzir doenças.( ABNT,2004) 
18 Os anexos A e B da NBR ABNT 10000:2004 constam como anexo desta dissertação.(Nota nossa) 
19 Resíduos não perigosos e inertes, nos termos do item 4.2.2.2 da NBR 100004:2004  são aqueles que, quando 

amostrados de forma representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinâmico e 

estático com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem 

nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, 

excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme anexo G.( ABNT,2004) 
20 Inerte adj. 2g 1 sem atividade ou movimento próprios; 2.p.ext. desprovido de movimento, que não dá sinal de 

vida; imóvel inanimado; 3. fig. carente de energia física ou moral; abatido, apático, prostrado. (Dicionário 

Houaiss, 2001). 
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 Esses anexos, identificados pelas letras A, B, C, D, E, F, G e H, qualificam os 

componentes dos produtos da seguinte forma: A (resíduos perigosos de fontes não 

específicas), B (resíduos perigosos de fontes específicas), C (substâncias que conferem 

periculosidade aos resíduos), D (substâncias agudamente tóxicas), E (substâncias tóxicas), F 

(parâmetros de concentração de substâncias como arsênio, bário, cádmio, chumbo...), G 

(padrões para ensaio de solubilização de substâncias) e H (codificação de resíduos 

classificados como não perigosos, como os de materiais têxteis, madeira, bagaço de cana...). 

Figura 01 - Fluxograma ABNT NBR 100004:2004 

 
Fonte: ABNT NBR 
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 A Lei nº 12.305/2010, por sua vez, atribuiu aos resíduos sólidos, inicialmente, 

classificação quanto à origem; também quanto à periculosidade, conforme se verifica pela 

análise do que dispõe seu artigo 13, in verbis: 

 
 [...] 

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 agrossilvo pastoris: 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.  

[...] (BRASIL, 2010) 

 

 A Lei 12.305/2010 identificou, quanto à origem, conforme se verifica, onze 

diferentes classificações de resíduos, dentre as quais se incluem os resíduos sólidos urbanos. 

 Quanto à periculosidade, a LPNRS identificou apenas duas categorias de resíduos: 

os perigosos e os não perigosos, não distinguindo os não perigosos inertes dos não inertes, tal 

qual a NBR 10004:2004, conforme já explicitado. 

 A interpretação conjunta desses dois dispositivos, que se complementam, viabiliza 

a classificação dos resíduos sólidos, tal qual expresso no quadro que se segue: 
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Quadro 01 -Classificação dos Resíduos Sólidos a partir das disposições contidas na NBR 

10004:2004 e Lei 12.305/2010 

 

Classificação dos Resíduos Sólidos 

Quanto aos Riscos Potenciais de 

Contaminação levando-se em conta o 

meio ambiente e a saúde pública 

Classe I – Perigosos 

►Aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 

patogenicidade, carcinogenicidade, teragenicidade e 

mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde ou à 

qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma 

técnica. 

 

Classe II - Não Perigosos A (Não inertes) 

B (Inerte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à Natureza ou Origem 

Resíduos Domiciliares 

►Aqueles que se originam de atividades domésticas em 

residências urbanas. 

Resíduos de limpeza urbana 

►Os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 

públicas e outros serviços de limpeza urbana. 

Resíduos Sólidos Urbanos 

►Aqueles que se originam de atividades domésticas em 

residências urbanas. 

► Os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 

públicas e outros serviços de limpeza urbana . 

► Os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços equiparados aos resíduos domiciliares pelo Poder 

Público Municipal, em razão de sua natureza, composição ou 

volume. 

Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de 

Serviços21 

► Os gerados por essas atividades à exceção dos seguintes: 

1. resíduos de limpeza urbana; 

2. resíduos dos serviços públicos de saneamento básico  

3. resíduos de serviços de saúde; 

4. resíduos de construção civil; 

5. resíduos de serviços de transportes 

 

OBS: Esses resíduos, quando não perigosos, podem ser 

equiparados aos resíduos domiciliares pelo Poder Público 

Municipal, em razão de sua natureza, composição ou volume. 

Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

► Os gerados nessas atividades, excetuados: 

1. Resíduos sólidos urbanos 

 

Resíduos Industriais 

                                                           
21 Estabelecimento prestador de serviços – Segundo Aires Barreto, (apud BARRETO, 2017)“configura 

estabelecimento prestador o lugar no qual, de modo concreto, se exercitem as funções de prestar serviços, 

independentemente do seu tamanho, do seu grau de autonomia, ou qualificação específica (não importa se se 

trata de matriz, ou sede, filial, sucursal, agência, loja, escritório ou qualquer outra denominação da espécie)”. E, 

continua o jurista, aduzindo que “estabelecimento prestador é, pois, o local em que a atividade (facere) é 

efetivamente exercida, executada, culminando com a consumação dos serviços”. (BARRETO, 2017). 
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► Os gerados nos processos produtivos e instalações industriais. 

Resíduos de Serviços de Saúde 

► Os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em 

regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama22 e 

do SNVS; 

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. 

Resíduos Agrossilvopastoris 

► Os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os 

relacionados a insumos utilizados nessas atividades 

Resíduos de Serviços de Transportes 

► Os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 

rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira 

Resíduos de Mineração 

► Os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de 

minérios. 

Fonte: NBR 10004:2004 e Lei 12.305/2010 

 

 O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) ao editar a Instrução Normativa nº 13/2012, com o objetivo de disciplinar as 

informações a ele prestadas sobre o gerenciamento de resíduos sólidos e padronizar a 

linguagem utilizada nessas informações, editou a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos, 

publicada no Diário Oficial da União em 20/12/2012, na qual se valeu do mesmo conceito de 

resíduos sólidos utilizados pela Lei 12.305/2010, ao estabelecer em seu artigo 2º, que: 

 

[...] 

Art. 2º. Para fins de cumprimento desta Instrução Normativa, entende-se por: 

I - resíduos sólidos: todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante 

de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 

o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para 

isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível; 

[...] (IBAMA, 2012) 

 

 Essa lista foi elaborada considerando a necessidade de disciplinar a prestação de 

informações sobre o gerenciamento de resíduos sólidos prestadas ao IBAMA, com o objetivo 

de permitir e facilitar o monitoramento, controle, fiscalização e avaliação da eficiência da 

gestão e gerenciamento de resíduos sólidos.  

 O IBAMA, através dessa Instrução Normativa classificou vinte diferentes tipos de 

resíduos sólidos, a partir de adaptação e acréscimos à lista de resíduos do Cadastro Técnico 

Federal e NBR 10.004/04 da ABNT. Seriam eles: 

                                                           
22 Resolução CONAMA 358 de 29/04/2005 descreve e classifica os resíduos dos serviços de saúde.(BRASIL, 

2005) 
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01 - Resíduos da prospecção e exploração de minas e pedreiras, bem como de 

tratamentos físicos e químicos das matérias extraídas; 

02 - Resíduos da agricultura, horticultura, aquicultura, silvicultura, caça e pesca, e da 

preparação e processamento de produtos alimentares; 

03 - Resíduos do processamento de madeira e da fabricação de painéis, mobiliário, 

papel e celulose; 

04 - Resíduos da indústria do couro e produtos de couro e da indústria têxtil; 

05 - Resíduos da refinação de petróleo, da purificação de gás natural e do tratamento 

pirolítico do carvão; 

06 - Resíduos de processos químicos inorgânicos; 

07 - Resíduos de processos químicos orgânicos; 

08 - Resíduos da fabricação, formulação, distribuição e utilização de revestimentos 

(tintas, vernizes e esmaltes vítreos), colas, vedantes e tintas de impressão; 

09 - Resíduos da indústria fotográfica; 

10 - Resíduos de processos térmicos; 

11 - Resíduos de tratamentos químicos e revestimentos de metais e outros materiais; 

resíduos da hidrometalurgia de metais não ferrosos; 

12 - Resíduos da moldagem e do tratamento físico e mecânico de superfície de 

metais e plásticos; 

13 - Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (exceto óleos alimentares e 

capítulos 05, 12 e 19); 

14 - Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores orgânicos 

(exceto 07 e 08); 

15 - Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e 

vestuário de proteção não anteriormente especificados; 

16 - Resíduos não especificados em outros capítulos desta Lista; 

17 - Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais 

contaminados); 

18 - Resíduos dos serviços de saúde; 

19 - Resíduos de instalações de gestão de resíduos, de estações de tratamento de 

águas residuais e da preparação de água para consumo humano e água para consumo 

industrial; 

20 - Resíduos sólidos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, 

indústria e serviços), incluindo as frações provenientes da coleta seletiva. (IBAMA, 

2012) 

 

 No que toca ao objeto deste trabalho, interessam aqueles classificados como 

resíduos sólidos urbanos e equiparados, assim considerados, pelo IBAMA, “os resíduos 

domésticos, do comércio, indústria e serviços, incluindo as frações provenientes da coleta 

seletiva”. (IBAMA, 2012) 

 Ao proceder ao detalhamento do que seriam os resíduos sólidos urbanos e 

equiparados, a referida lista enumera e identifica os materiais que se seguem, indicando com 

asterisco (*) aqueles classificados como perigosos, em razão de sua origem ou por serem 

inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos, patogênicos, carcinogênicos, teratogênicos, 

mutagênicos e apresentarem significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de 

conformidade à lei, regulamento ou norma técnica (in verbis): 

 

20 01  Resíduos provenientes da coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos (exceto 

15 01)23:[...] 

                                                           
23 15 01  Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente)(23): 
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 20 01 01  Papel e cartão –  

 20 01 02  Vidro –[...]  

 20 01 08  Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas –[...]  

 20 01 10  Roupas –  

 20 01 11  Têxteis – [...] 

 20 01 13  (*) Solventes –  

 20 01 14  (*) Ácidos –  

 20 01 15  (*) Resíduos alcalinos – [...] 

 20 01 17  (*) Produtos químicos para fotografia –[...]  

 20 01 19  (*) Pesticidas – [...] 

 20 01 21  (*) Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 

mista – [...] 

 20 01 23  (*) Produtos eletroeletrônicos fora de uso contendo 

clorofluorcarbonetos – [...] 

 20 01 25  Óleos e gorduras alimentares –  

 20 01 26  (*) Óleos e gorduras não abrangidos em 20 01 25 –  

 20 01 27  (*) Tintas, produtos adesivos, colas e resinas contendo substâncias 

perigosas –  

 20 01 28  Tintas, produtos adesivos, colas e resinas não abrangidos em 20 01 27  

 20 01 29  (*) Detergentes contendo substâncias perigosas –  

 20 01 30  Detergentes não abrangidos em 20 01 29 –  

 20 01 31  (*) Medicamentos citotóxicos e citostáticos –  

 20 01 32  Medicamentos não abrangidos em 20 01 31 –  

 20 01 33  (*) Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 

0324 e pilhas e acumuladores não separados contendo essas pilhas ou acumuladores  

 20 01 34  Pilhas e acumuladores não abrangidos em 20 01 33 –  

 20 01 35  (*) Produtos eletroeletrônicos e seus componentes fora de uso não 

abrangido em 20 01 21 ou 20 01 23 contendo componentes perigosos (i) –  

 20 01 36  Produtos eletroeletrônicos e seus componentes fora de uso não 

abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35 –  

 20 01 37  (*) Madeira contendo substâncias perigosas –  

 20 01 38  Madeira não abrangida em 20 01 37 –  

 20 01 39  Plásticos –  

 20 01 40  Metais –  

 20 01 41  Resíduos da limpeza de chaminés –[...]  

 20 01 99  Outras frações não anteriormente especificadas –[...]  

 

20 02  Resíduos de limpeza urbana: 

 20 02 01  Resíduos de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros 

serviços de limpeza urbana biodegradáveis –  

 20 02 02  Terras e pedras –  

                                                                                                                                                                                     
15 01 01  Embalagens de papel e cartão –  

15 01 02  Embalagens de plástico –  

15 01 03  Embalagens de madeira –  

15 01 04  Embalagens de metal –  

15 01 05  Embalagens longa-vida –  

15 01 06  Misturas de embalagens –  

15 01 07  Embalagens de vidro –  

15 01 09  Embalagens têxteis –  

15 01 10  (*) Embalagens de qualquer um dos tipos acima descritos contendo (ou contaminadas por) resíduos de 

substâncias perigosas –  

15 01 11  (*) Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma matriz porosa sólida 

perigosa (por exemplo, amianto) [...] 
24 16 06 01 (*) Bateria e acumuladores elétricos à base de chumbo e seus resíduos, incluindo os plásticos 

provenientes da carcaça externa da bateria –  

16 06 02  (*) Bateria e acumuladores elétricos de níquel-cádmio e seus resíduos –  

16 06 03  (*) Pilhas contendo mercúrio[...] (IBAMA,2012) 
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 20 02 03  Outros resíduos de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e 

outros serviços de limpeza urbana não biodegradáveis –  

 

20 03  Outros resíduos dos serviços públicos de saneamento básico e 

equiparados: 

 20 03 01  Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de 

resíduos –  

 20 03 02  Resíduos de mercados públicos e feiras –  

 20 03 03  Resíduos da limpeza de ruas e de galerias de drenagem pluvial –  

 20 03 04  Lodos de fossas sépticas –  

 20 03 06  Resíduos da limpeza de esgotos, bueiros e bocas-de-lobo –  

 20 03 99  Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados [...]  

(IBAMA, 2012) 

 

 Em que pese o fato de essa lista possibilitar o vislumbre prático acerca de quais 

seriam efetivamente os resíduos passíveis de serem classificados como resíduos sólidos 

urbanos, ela se apresenta merecedora de crítica. 

 Isso porque a compõem, além de resíduos sólidos urbanos propriamente ditos, 

resíduos sólidos que se classificam como resíduos perigosos e de serviços de saneamento. 

 Os resíduos descritos nos itens 20 01 13 a 20 01 31 e 20 01 33 a 20 01 36, em 

verdade se classificam como resíduos perigosos, dentre os quais se incluem as pilhas e 

baterias, que contenham em suas composições chumbo, cádmio e mercúrio. 

  Em razão dos impactos negativos causados por tais elementos ao meio ambiente, 

quando inadequadamente descartados, tais resíduos se sujeitam aos procedimentos 

estabelecidos na Resolução CONAMA 401/2008. 

Os resíduos de serviços de saneamento descritos, quais sejam, aqueles 

identificados nos itens 20 03 04, 20 03 06 e 20 03 99, supra, por sua vez, sujeitam-se ao 

regramento contido na Lei 11.445/2007, a qual se articula com a Lei 12.305/2010 (Art. 5º). 

José Cláudio Junqueira, ao discorrer sobre o tema resíduos sólidos urbanos, 

assevera: 

 

Em nossas atividades domésticas geramos resíduos sólidos que popularmente 

denominamos lixo. Esses resíduos gerados em domicílios, na área urbana, além 

daqueles provenientes dos serviços públicos de limpeza urbana, como varrição de 

ruas praças, limpeza de bueiros, etc., são denominados Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU). (RIBEIRO, 2013, p.24) 

 

 A interpretação conjunta desse conceito, com aqueloutros contidos nas normas 

supra referidas, com ênfase às disposições contidas no artigo 13 da PNRS marco legislativo 

desse trabalho possibilita a conceituação de resíduos sólidos urbanos e, via de consequência, a 

delimitação do objeto dessa dissertação. 
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Resíduo sólido urbano, portanto, é todo material, substância, objeto ou bem 

descartado, resultante de atividades domésticas em residências urbanas ou em 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, quando equiparados àquelas 

(domicílios) pelo Poder Público Municipal. Desde que caracterizados como não perigosos, 

bem como os originários de varrição, limpeza de logradouros, vias públicas e outros serviços 

de limpeza urbana excluídos os resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, a cuja 

destinação final se procede, propõe-se proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 

sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos, cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 

d'água. Ou exijam, para tanto, soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da 

melhor tecnologia disponível. 

 

4. A POLUIÇÃO CAUSADA PELOS RESÍDUOS E A ORDEM DE PRIORIDADES A 

SER OBSERVADA EM SUA GESTÃO E GERENCIAMENTO 

 

  

 Conforme explicitado, no capítulo anterior, a identificação e classificação dos 

resíduos integram o processo de composição de informações, que possibilita sua gestão e 

gerenciamento, os quais devem ocorrer de conformidade à ordem de prioridade estabelecida 

pela própria PNRS. 

  Dispõe o artigo 9º da Lei 12.305/2010, o seguinte: 

 
Art. 9o  Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a 

seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos.  

§ 1o  Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos 

resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e 

ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases 

tóxicos aprovado pelo órgão ambiental.  

§ 2o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Políticas de Resíduos Sólidos dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão compatíveis com o disposto 

no caput e no § 1o deste artigo e com as demais diretrizes estabelecidas nesta 

Lei. (BRASIL, 2010) 

 

 A ordem de prioridades estabelecida pela Lei 12.305/2010, para a gestão e 

gerenciamento de resíduos também é descrita, pela mesma lei, no rol de seus objetivos (Art. 

7º, II). 
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 Tal ordem não foi estabelecida ao acaso. Levou em consideração os problemas 

decorrentes da geração de resíduos e tratou de estabelecer condutas que, se não capazes de 

impedi-los, mostram-se indispensáveis a mitigá-los.  

 Conforme bem salientado por Lima, a problemática causada pelo que nomeia 

como “lixo”, e neste trabalho é identificado como resíduo, pode tomar proporção insolúvel. 

Afirma o autor: 

 

A problemática do lixo no meio urbano abrange alguns aspectos relacionados à sua 

origem e produção, assim como o conceito de inesgotabilidade e os reflexos de 

comprometimento do meio ambiente, principalmente a poluição do solo, do ar e dos 

recursos hídricos. Sumariamente podemos dizer que o lixo urbano resulta de 

atividade diária do homem em sociedade e que fatores principais que regem sua 

origem e produção são, basicamente, dois: o aumento populacional e a intensidade 

da industrialização. Observando o comportamento destes fatores ao longo do tempo, 

podemos verificar que existem fortes interações ente eles. Por exemplo, o aumento 

populacional exige maior incremento na produção de alimentos e bens de consumo 

direto. A tentativa de atender esta demanda faz com que o homem transforme cada 

vez mais matérias-primas em produtos acabados, gerando, assim, maiores 

quantidades de resíduos que, dispostos inadequadamente, comprometem o meio 

ambiente.  

Assim sendo, o processo de industrialização constitui-se num dos fatores principais 

da origem e produção do lixo. (LIMA, 2004, p.9). 

 

 Gerar resíduos, portanto, é gerar uma demanda permanente por soluções de 

problemas que, para além do aspecto ambiental, abarcam aspectos físico-espacial, 

sociológico, epidemiológico e econômico. 

 O rol dos possíveis problemas gerados pelos resíduos sólidos urbanos é tão amplo 

quanto a heterogeneidade própria desse material, conforme bem explicitado por LIMA. 

 
Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são um tipo de resíduo particularmente difícil de 

gerenciar por se tratar de um resíduo heterogêneo na sua composição, variando de 

acordo com o local de produção, os hábitos e a cultura da população geradora 

local/regional, tornando quase sempre a sua solução complexa. A variação na 

quantidade de matéria orgânica, na quantidade de umidade presente, na quantidade 

de materiais inorgânicos, como o plástico, com alto poder calorífico, entre outras 

variações, são os maiores desafios no momento de destinar/tratar este tipo de 

resíduos. (LIMA, 2012, p. ix) 

 

 A busca de soluções para todos esses efeitos requer, além de uma visão sistêmica, 

adotada como princípio norteador da PNRS (art. 6º, III), a adoção de práticas bem dirigidas e 

articuladas, entre si, da maneira mais eficaz possível, ou seja, através da gestão integrada e do 

gerenciamento dos resíduos sólidos. 

 Digna de registro, a acepção dos termos gestão e gerenciamento utilizados pela 

Lei 12.305/2010, muito semelhante, como registraram José Cláudio Junqueira e Carlos 

Henrique Carvalho Amaral. Ao enfrentarem a questão, trouxeram o seguinte esclarecimento: 
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Assim, podemos considerar que no campo dos resíduos sólidos o termo gestão deve 

ser compreendido como ações mais gerais, de planejamento, com diretrizes que 

considerem soluções apropriadas do ponto de vista ambiental, mas sem perder de 

vista as dimensões econômica, social e cultural, na perspectiva da sustentabilidade, 

garantindo o controle social, atividade tipicamente de Estado. Essa compreensão é 

reforçada pelo estabelecimento, nos artigos 10 e 12 da PNRS, que atribuem aos 

entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – obrigações 

relativas à gestão. As ações do gerenciamento são atribuídas aos geradores.  

[...] 

O gerenciamento, de caráter eminentemente executivo, composto pelas ações de 

coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos (unidades de reciclagem, por exemplo) e disposição final adequada 

dos rejeitos (aterros sanitários, de inertes ou para rejeitos perigosos) são ações de 

responsabilidade dos geradores, que podem desenvolvê-las, direta ou indiretamente. 

(RIBEIRO; AMARAL, 2013, p.42) 

 

 A fim de trazer esclarecimento sobre a matéria, José Dantas de Lima afirmou que 

o termo gestão seria utilizado para definir decisões, ações e procedimentos adotados em nível 

estratégico. Enquanto gerenciamento visaria à operação do sistema de limpeza urbana. 

(LIMA, 2001, p.267). 

 Outrossim, a despeito da rotineira utilização de um termo pelo outro, uma detida 

análise da Lei 12.305/2010 permite aferir que a expressão “gestão integrada de resíduos 

sólidos” se refere, efetivamente, à atuação dos Municípios, ao passo que o etmo 

“gerenciamento” é associado a pessoa jurídicas outras, e responsáveis técnicos vinculados ao 

exercício das ações de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos RSU.  

 José Dantas de Lima, em sua tese de doutoramento, que versou sobre as 

alternativas tecnológicas de tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil, embora 

sustente que a gestão dos resíduos constitui uma atividade eminentemente afeta aos 

Municípios, alerta para o fato de que a expansão do problema demanda, também, a expansão 

dos agentes envolvidos na sua solução: 

 
Como a gestão de resíduos é uma atividade essencialmente municipal e as atividades 

que a compõem se restringem ao território do Município, os consórcios públicos 

certamente se constituem em uma boa solução. Ainda não são muito comuns no 

Brasil, mas a sua adoção está se estruturando de forma mais consistente, 

especialmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. 

Felizmente, o que se percebe, mais recentemente, é uma mudança importante na 

atenção que a gestão de resíduos tem recebido das instituições públicas, em todos os 

níveis de governo. Os governos federal e estadual têm aplicado mais recursos e 

criado programas e linhas de crédito onde os beneficiários são sempre os 

municípios, onde acontecem as políticas públicas. Estes, por seu lado, têm-se 

dedicado com mais seriedade a resolver os problemas de limpeza urbana e a criar 

condições de universalidade dos serviços e de manutenção de sua qualidade ao 

longo do tempo, situação que passou a ser acompanhada com mais rigor pela 

população, pelos órgãos de controle ambiental, pelo Ministério Público e pelas 

organizações não-governamentais voltadas para a defesa do meio ambiente. 

Entretanto, em todos os municípios brasileiros, faz-se uma constatação definitiva: 

somente a pressão da sociedade, ou um prefeito decididamente engajado e 
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consciente da importância da limpeza urbana para a saúde da população e para o 

meio ambiente, pode mudar o quadro de descuido com o setor. [...]. (LIMA, 2012, p. 

3) 

 

 Assim, independentemente da controvérsia acerca da acepção técnico-legislativa 

atribuída aos termos gestão e gerenciamento, ambos designam o conjunto de ações 

indispensáveis a propiciar um adequado tratamento aos problemas ocasionados pela geração 

de resíduos sólidos urbanos, quais sejam: poluição do solo, da água e do ar, que a seu turno 

repercutem negativamente na saúde pública. 

  Relativamente aos efeitos decorrentes do lançamento de resíduos no solo, 

asseverou LIMA que a disposição dos RSU, de maneira inadequada e sem qualquer 

tratamento, “pode poluir o solo, alterando suas características físicas, químicas e biológicas, 

constituindo-se num problema de ordem estética e, mais ainda, numa séria ameaça à saúde 

pública”. (LIMA, 2004, p. 29) 

 O mesmo autor cuidou, ainda, de classificar os grupos dos seres que habitam o 

“lixo” como: macrovetores e microvetores. Exemplos daqueles, seriam os ratos, baratas 

moscas, cães, aves, suínos, equinos e o próprio homem, enquanto esses, seriam os vermes, 

bactérias, fungos e vírus, dotados de significativo potencial patogênico.  

 LIMA chama atenção, ainda, para os hábitos migratórios, caracterizadores de 

alguns desses seres, que ora estão em contato direto com os resíduos, ora em contato direto 

com o homem ou com os ambientes que ele habita, o que agravaria a possibilidade de 

transmissão de “doenças respiratórias, epidérmicas, intestinais e outras enfermidades lesivas e 

até letais como a cólera, o tifo, a leptospirose, a pólio etc”. (LIMA, 2004, p. 30) 

 Também há que ser levado em conta o grau de toxidade do resíduo depositado no 

solo. 

 Na tese de doutoramento apresentada por Suzana Inés Segura Muñoz, a 

doutoranda apresentou os resultados da pesquisa realizada na cidade de Ribeirão Preto/SP, 

onde funcionam desde 1989 um aterro sanitário para resíduos domiciliares e um incinerador 

de resíduos de serviços de saúde.  

 A pesquisadora analisou amostras de solo, água, chorume25 e vegetais, em pontos 

previamente demarcados para avaliar a presença de Mercúrio (Hg), cobre (Cu), Chumbo (Pb), 

                                                           
25 O chorume é um resíduo líquido de cor escura produzido pela decomposição química e biológica dos resíduos 

do lixo que contém uma grande carga orgânica. Por apresentar grandes concentrações de metais pesados e 

substâncias tóxicas, esta substância é altamente poluente e não pode ser despejada no solo, precisando ser 

tratada.Produzida nos aterros sanitários, deve ter a sua base constituída por um sistema de drenagem de efluentes 

líquidos, uma camada impermeável e outra camada de solo compactada para evitar o vazamento de material 

líquido para o solo, prevenindo assim a contaminação dos lençóis freáticos.(PENSAMENTO VERDE, 2017) 



46 

Cadmo (Cd), Manganês (Mn), Zinco (Zn) e Cromo (Cr), na área onde funcionavam o aterro e 

o incinerador de resíduos e, para criar parâmetro, amostras coletadas na Estação Ecológica da 

mata Santa Teresa, zona de preservação permanente do município. 

  Concluiu a pesquisadora que: 

 
[...] 

Pela análise dos resultados verificou-se, de um modo geral, que os níveis de metais 

pesados presentes nas amostras de solo e vegetais na área apresentaram 

concentrações significativamente superiores às detectadas nas amostras coletadas na 

mata Santa Teresa, evidenciando-se uma tendência de maiores concentrações no 

sentido Norte, fato que pode estar associado com a declividade geográfica da área, 

com a direção do vento e com a localização do incinerador. Destacam-se neste 

estudo os níveis de Cd, Mn e Cu presentes em amostras de solo em níveis que 

superam os valores máximos estabelecidos para solos de uso agrícola no Estado de 

São Paulo pela CETESB, órgão estadual ambiental. O Chorume também apresentou 

níveis de Cd, Pb, Mn, Cu em concentrações superiores às normatizadas para 

efluentes líquidos, segundo o Decreto 8.486/76 do Estado de São Paulo. A água 

subterrânea na área estudada não apresentou níveis de metais acima dos valores 

máximos permitidos, de acordo com a Portaria 1469/2000 do Ministério da Saúde. 

(MUNÕZ, 2002, p.19). 

 

 O lançamento de resíduos nos cursos d’água, igualmente, segundo Lima, gera 

consequências que repercutirão na saúde humana e causarão poluição física desse meio, cujo 

primeiro sinal é a turbidez, que lhe provoca danos de ordem química, bioquímica e biológica. 

(LIMA, 2004, p. 33). 

 Embora a alteração na cristalinidade da água possa parecer um efeito de somenos 

gravidade, sua repercussão direta, na redução da incidência de luz solar no meio aquoso, 

acaba por interferir na própria cadeia alimentar desse ambiente. 

 Sobre os efeitos da turbidez da água, assevera Luiz Mário Queiroz Lima, que: 

 

Existe uma relação de equilíbrio entre a quantidade de energia solar transmitida e o 

número populacional de microrganismos que formam o plâncton, que é a base da 

cadeia alimentar. As microalgas absorvem a luz do sol e, pela fotossíntese, 

transformam esta energia em biomassa. Estas alas são consumidas por espécies 

maiores que, por sua vez, são predadas por outros elementos, estabelecendo-se assim 

a cadeia alimentar. A redução da luz solar pela turbidez da água pode diminuir a 

disponibilidade de alimentos oriundos do meio aquático, e os resultados desta 

situação podem ser críticos com o passar do tempo, com reflexos diretos na vida do 

homem. O aumento da turbidez pode também modificar a vida das espécies 

reduzindo a visibilidade e dificultando a busca de alimentos, ativando os processos 

migratórios e os mecanismos de competição, predação e auto-defesa, concorrendo 

para o desaparecimento local de algumas espécies. (LIMA, 2004, p. 33) 

 Ao dizer sobre a poluição química provocada pelos resíduos nos recursos hídricos, 

LIMA alerta para a onerosidade da “recuperação ou o tratamento de águas poluídas 

quimicamente”, o que muitas vezes a inviabiliza. (LIMA, 2004, p. 34) 
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 Relativamente à poluição bioquímica da água, além de chamar a atenção para o 

fato de fenômenos naturais como a lixiviação, percolação e arrastamento contribuírem para 

que ocorra, o autor aponta como “primeira consequência da poluição bioquímica a redução do 

nível de oxigênio presente na água, o que pode levar à extinção de espécimes da fauna e flora 

aquáticas.” (LIMA, 2004, p.34-35) 

 Afirma o autor que “no caso específico do lixo, as águas das chuvas, percolando 

através da massa de resíduos, transportam um líquido de cor negra, denominado chorume ou 

sumeiro, característico dos materiais orgânicos em decomposição”.(LIMA, 2004, p.35).  

 Segundo o autor, ainda, o chorume teria como fonte, além da própria umidade 

natural dos resíduos, o processo de decomposição dos mesmos a partir das enzimas 

produzidas pelas bactérias responsáveis pela dissolução da matéria orgânica que os compõem.  

 A fim de explicitar os efeitos decorrentes da descarga de chorume nas águas, 

afirma o autor que essa substância provoca a elevação da DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio) com a consequente queda do nível de oxigênio, podendo atingir níveis de 

anaerobiose pelo extermínio de organismos aeróbios, que cedem espaço a outros anaeróbios e, 

portanto, responsáveis pela produção de gases nocivos, como o CH4
26.  

  Para viabilizar a compreensão do dano, o autor utilizou a informação acerca do 

parâmetro da DBO do lodo de esgoto sem tratamento, que corresponderia a 300mg/l, com 

aquela dos líquidos provenientes dos sistemas de aterros de lixo, em que a média da DBO 

corresponderia a 10.000 mg/l, o que torna acintosa a percepção do dano causado pelo 

lançamento de chorume, tanto na água quanto no solo.  

  Relativamente à poluição biológica das águas, afirma LIMA que: 

 

A poluição biológica das águas se traduz pela elevada contagem de coliformes e pela 

presença de resíduos que possam produzir transformações biológicas consideráveis e 

influenciar diretamente a qualidade de vida dos seres que habitam o meio aquático, 

ou dele tiram o seu sustento.  

Considerando que os esgotos domésticos e industriais efetivamente estão incluídos 

no conceito inicial de lixo, podemos dizer que o lançamento destes, sem tratamento 

adequado, pode poluir biologicamente os efluentes e receptores. (LIMA, 2004, 

p.37). 

  

                                                           
26 O gás metano (CH4) é produzido pela decomposição da matéria orgânica. É abundante em aterros sanitários, 

lixões e reservatórios de hidrelétricas, e também pela criação de gado (a pecuária representa 16% das emissões 

mundiais de gases de efeito estufa) e cultivo de arroz. A prática utilizada em lixões e aterros da simples queima 

do metano já assegura um benefício ambiental por transformar metano em dióxido de carbono que, como vimos, 

é mais fácil de ser sequestrado e menos nocivo. Outra opção, mais produtiva, é o aproveitamento energético do 

lixo, isto é, a transformação em usinas instaladas em aterros sanitários, do metano em energia 

elétrica. (DICIONARIO AMBIENTAL (O) ECO, 2014). 
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 Quanto à poluição do ar, a mesma é causada pela emissão de gases e vapores 

tóxicos, cuja relação com os resíduos sólidos urbanos, de regra, advém do resultado da 

indústria de transformação de matéria prima, da incineração de resíduos sólidos e da ação de 

microrganismos na decomposição dos resíduos de origem vegetal ou animal, que dá origem 

ao gás metano. 

 Explicitados alguns dos problemas provocados em decorrência da produção de 

resíduos sólidos urbanos, estreme de dúvida, a importância da gestão e do gerenciamento na 

eliminação ou mitigação desses.   

 A eliminação dos problemas somente seria viável, caso fosse possível a “não 

geração” de resíduos, conduta essa que tem a máxima prioridade na gestão e gerenciamento 

desses, conforme previsto no art. 9º, caput, da Lei 12.305/2010, supratranscrito.  

 A não-geração de resíduos seria possível, a partir da máxima eficiência, no setor 

produtivo, de serviços e de consumo.  

  

[...] 

Uma das maneiras de incentivar a não geração de resíduos é o investimento na 

eficiência em geral. Lembrando que eficiência é a habilidade de fazer o melhor uso 

de alguma coisa gastando o mínimo possível, podemos aplicar esse princípio ao 

consumo de energia elétrica, matéria prima, acessórios, etc … principalmente no 

setor produtivo. O conceito de não geração de resíduos sólidos está intimamente 

ligado à eficiência em toda a cadeia produtiva e de serviços com o uso de 

tecnologias modernas e inovadoras. As empresas que investem em melhoria de 

eficiência na produção, investem em pesquisa, indústria, geram empregos e outros 

diversos benefícios para a sociedade. 

[...]. (MACHADO, 2013, p.01) 

 

A não geração de resíduos, portanto, implica na “não geração” dos efeitos dos 

mesmos sobre o meio ambiente, haja vista o potencial poluidor dos mesmos e as implicações 

dessa produção sobre a saúde pública.  

Conforme já exposto, há diversos tipos de resíduos sólidos e, dentre eles, é 

possível identificar aqueles que podem ser reciclados e aqueles que podem ser transformados 

em nutrientes para o solo. 

A “não geração” de resíduos demandaria, necessariamente, a vedação de produção 

e consumo de qualquer produto que não pudesse ser reciclado ou devolvido à natureza, a fim 

de dar efetividade à máxima de Antoine Lavoisier de 1774, concernente à “Lei de 

Conservação da Massa”, segundo a qual: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se 

transforma.  

A assunção de práticas responsáveis, tais como: reflexão acerca das reais 

necessidades de consumo, a escolha de produtos duráveis, o banimento do desperdício, o 
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repúdio às embalagens inúteis ou desnecessárias, a eliminação dos materiais descartáveis, a 

opção por produtos que admitam a utilização de refis, a compostagem e a separação e 

encaminhamento adequado de material para a reciclagem, mostram-se hábeis a dar 

efetividade ao que a PNRS elegeu como prioridade máxima da gestão e gerenciamento de 

resíduos, ou seja, à “não-geração”. 

Assim, diante da umbilical relação entre atividade industrial, consumo e geração 

de resíduos, resta patente que a “não geração” desses torna-se o caminho ideal para evitar os 

danos por eles provocados, quer se relacionem a questões de saúde pública, quer se 

relacionem a questões ambientais, os mesmos vindo a gerar reflexos para o homem, por 

dizerem respeito à contaminação e poluição do solo, das águas e do ar.  

 A segunda prioridade estabelecida pela PNRS, relativamente à gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos, diz respeito à redução dos mesmos, sendo certo que todas 

as práticas voltadas à “não geração” de resíduos se aplicam à sua redução. 

 A terceira prioridade estabelecida pela PNRS, relativamente à gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos, diz respeito à reutilização, definida pela mesma Lei 

12.305/2010 no art. 3º, XVIII, como “o processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem 

sua transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões 

estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama27 e, se couber, do SNVS e do Suasa." 

(BRASIL, 2010). 

     A reutilização, portanto, decorre do emprego de determinado resíduo com a 

mesma finalidade para a qual foi concebido, ou para finalidade diversa, sem que o mesmo 

passe por qualquer transformação física ou química. Exemplos de resíduos reutilizados são: 

garrafas de vidros, pallets, barris, tambores, blocos de rascunho. 

 Ao citar como exemplos de reutilização as garrafas, pilhas recarregáveis e 

materiais de construção, Gleysson B. Machado afirma: 

 

                                                           
27 O Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, foi instituído pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

regulamentada pelo Decreto 99.274, de 06 de junho de 1990, sendo constituído pelos órgãos e entidades da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público, 

responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, e tem a seguinte estrutura: Órgão Superior: O 

Conselho de Governo; Órgão Consultivo e Deliberativo: O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA; 

Órgão Central: O Ministério do Meio Ambiente - MMA; Órgão Executor: O Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais 

responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de 

provocar a degradação ambiental; Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle 

e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições.( MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, 2017) 

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=6938&ano=1981&texto=
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=2&numero=99274&ano=1990&texto=
http://www.mma.gov.br/
http://www.ibama.gov.br/
http://www.ibama.gov.br/
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Um bom exemplo de produtos reutilizáveis encontramos no setor de embalagens. 

Muito comumente encontrada no Brasil, as garrafas de cervejas e refrigerantes são o 

exemplo mais próximo dos brasileiros. A vida útil dessas garrafas fica em torno de 1 

ano ou até 25 lavagens. Depois desse tempo, as mesmas precisam ser recicladas para 

a fabricação de novas garrafas. Esse conceito é tão eficiente para as garrafas de vidro 

que se tornou padrão em todo mundo. 

[...] 

Durante muito tempo as pilhas de energia só geravam resíduos. Com o avanço da 

tecnologia, criou-se pilhas recarregáveis e hoje essas disputam o mercado em 

situação de igualdade com as pilhas comuns. Na prática significa que quanto mais 

pilhas recarregáveis utilizarmos, menos pilhas comuns encontraremos nos nossos 

lixos. 

Resíduos da construção civil podem ser facilmente reutilizados para o mesmo fim 

que o original, precisando somente passar por uma triagem e ser reduzido em seu 

tamanho. (MACHADO, 2013, p.1) 

 

 A reciclagem foi eleita como a quarta prioridade na gestão e gerenciamento de 

resíduos pela Lei 12.305/2010 (Art.9º, caput). Difere da reutilização, na medida em que 

pressupõe alteração física, físico-química ou biológica dos resíduos.  

 A reciclagem foi conceituada pela Lei 12.305/2010 nos seguintes termos:  

 

Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração 

de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à 

transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões 

estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do 

Suasa; (Art. 3º, XIV). (BRASIL, 2010) 

 

 A quinta prioridade estabelecida pela PNRS na gestão e o gerenciamento de 

resíduos foi o tratamento desses que pode ser mecânico, bioquímico ou térmico.  

 Assim, a identificação e classificação dos resíduos integra o processo de 

composição de informações, que possibilita a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, 

que deverão ocorrer de conformidade à ordem de prioridades estabelecida pela própria Lei 

12.305/2010: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 

  Dentre as condutas previstas, práticas relacionadas à reutilização e à reciclagem 

dos resíduos sólidos produzidos no território nacional foram especialmente valorizadas e 

mereceram do legislador tratamento específico. 

 Inicialmente, definiu como Princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos “o 

reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de 

valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania” (Art. 6º, VIII). (BRASIL, 

2010) 

  Prosseguiu a Lei, na valorização dessas condutas, ao inserir dentre seus próprios 

objetivos da lei, conforme já salientado, “não geração, redução, reutilização, reciclagem, e 
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tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos” (Art. 7º, II).(BRASIL, 2010) 

  Ou seja, dentre os objetivos da PNRS, estabeleceu-se um caminho a ser seguido, 

cujo destino final da jornada é a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos, assim 

considerados, pela própria lei, como o produto final daquilo que restou dos resíduos sólidos, 

após esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação desse material.  

 Também estabeleceu como objetivos, além do “incentivo à indústria de 

reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de 

materiais recicláveis e reciclados (Art. 7º, VI), a prioridade, nas aquisições e contratações 

governamentais, para produtos reciclados e recicláveis (Art. 7º, XI, “a”).” (BRASIL, 2010). 

 Ao dispor sobre os Planos de Resíduos Sólidos, a PNRS, estabeleceu para a 

União, Estado e Municípios, como conteúdo mínimo desses, “as metas de redução, 

reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos 

encaminhados para disposição final ambientalmente adequada.” (BRASIL, 2010). (Arts. 15, 

III - União; 17, III - Estados e 19, XIV - Municípios), exigindo, dos Municípios, ainda, como 

conteúdo mínimo desses, “programas e ações de educação ambiental que promovam a não 

geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos” (Art. 19, X) (BRASIL, 

2010). 

 Atribuiu aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, a 

responsabilidade de investirem no desenvolvimento, fabricação e colocação no mercado, de 

produtos “que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a 

outra forma de destinação ambientalmente adequada”. (Art. 31, I, “a”). (BRASIL, 2010) 

 Relativamente às embalagens, consignou, de modo expresso, que deveriam “[...] 

ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem” (Art. 32), e 

atribuiu aos respectivos responsáveis que assegurassem que as mesmas fossem “recicladas, se 

a reutilização não for possível” (Art. 32, III). 

 Autorizou, ainda, a PRNS a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

no âmbito de suas competências, a instituírem normas com o objetivo de conceder incentivos 

fiscais, financeiros e creditícios a “indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao 

tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos produzidos no território nacional” (Art. 44, I) 

seus objetivos relacionando-o a objetivos, práticas e planejamento da referida lei. .(BRASIL, 

2010). 
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 A reciclagem, prática incentivada pela PNRS, pode ser considerada uma das 

formas de tratamento dos resíduos dentre as quais também se incluem o tratamento térmico, a 

incineração.  

 Muitas são as questões relacionadas ao tratamento dos resíduos, que demandam 

uma análise mais acurada, razão pela qual lhes será destinado um capítulo próprio, após a 

apresentação de um panorama sobre a realidade dos resíduos sólidos do Brasil e no Estado de 

Minas Gerais.  

  

5.  A REALIDADE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL, EM MINAS GERAIS E 

A DEMANDA POR INSTRUMENTOS E SOLUÇÕES HÁBEIS A MITIGÁ-LA 

 

Uma vez que a proposta desta dissertação, tal qual exposto, constitui o estudo de 

alternativas de tratamento viáveis para os resíduos sólidos urbanos, com ênfase para a 

alternativa da incineração para os resíduos sem viabilidade para a reciclagem, mister propiciar 

um vislumbre acerca da realidade que envolve a questão, relativamente ao volume de resíduos 

gerados no Brasil e em Minas Gerais, e sua destinação.  

Dados coletados e disponibilizados na rede internacional de computadores pela 

ABRELPE28 - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais - 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela  FEAM29 – Fundação Estadual do 

Meio Ambiente, relativamente à geração e destinação de resíduos sólidos urbanos no Brasil e 

no Estado de Minas Gerais viabilizam uma percepção quantitativa, tanto no que se refere ao 

volume de resíduos sólidos gerados do Brasil e no Estado de Minas Gerais, quanto no que se 

refere à destinação destes resíduos.  

A fim de possibilitar o estabelecimento de parâmetros serão apresentados dados 

coletados pelas referidas instituições representados por gráficos, que abarcam informações 

relativas à geração e destinação de resíduos sólidos urbanos nos períodos compreendidos, 

inicialmente, entre os anos de 2012 e 2013 e, após, entre 2015/2016.  

                                                           
28 Associação com sede na Cidade de São Paulo, formada por empresários que atuam na área de gestão de 

resíduos sólidos urbanos, fundada em 1976. (ABRELPE, 2017) 
29 A Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) é um dos órgãos seccionais de apoio do Conselho Estadual 

de Política Ambiental (Copam) e atua vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Semad). No âmbito federal, o órgão integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e de 

acordo com o Decreto 45825, de 20 de dezembro de 2011, tem por finalidade executar a  política  de proteção,  

conservação e melhoria da qualidade ambiental,  no  que concerne à gestão do ar, do solo e dos resíduos sólidos, 

bem  como a  prevenção  e a correção da poluição ou da degradação  ambiental provocada  pelas atividades 

industriais, minerárias  e  de  infra- estrutura,  promover  e realizar ações, projetos  e  programas  de pesquisa  

para  o  desenvolvimento de  tecnologias  ambientais.(FEAM,2017) 

http://www.feam.br/images/stories/institucional/decreto%2045825.pdf
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Gráfico 01 - Geração total e per capita de resíduos sólidos no Brasil nos anos de 2012 e 2013 
 

 

 

Fonte: ABRELPE, 2013, Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2013.pdf. 

 

 

De conformidade às informações constantes nos gráficos supra, no ano de 2012 

eram geradas 201.058 (duzentas e uma mil e cinquenta e oito) toneladas de resíduos sólidos 

urbanos por dia, no Brasil, ao passo que em 2013, esse índice subiu 4,1%, ou seja, passou 

para 209.280 (duzentas e nove mil, duzentas e oitenta) toneladas dia. 

Em conformidade com a ABRELPE, o aumento de 4,1% foi superior à taxa de 

crescimento populacional no país no período: de 3,7%. Relevante o registro no sentido de que, 

de conformidade às informações da própria ABRELPE, os índices per capita referentes a 

2013 e 2012 foram calculados com base na população total dos municípios.  

Ao analisarmos as informações fornecidas pelo mesmo instituto, desta vez 

tomando por base os anos de 2015/2016, evidencia-se notório crescimento nos indicativos 

referentes à geração de resíduos sólidos, tomando-se como base os mesmos parâmetros 

estabelecidos para os anos de 2012/2013, embora tenha havido uma redução percentual de 2% 

relativamente ao valor do total da geração de RSU (tonelada/dia) do ano de 2015, para o ano 

de 2016, e de 2,9% relativamente à produção per capita, conforme se verifica pelo gráfico 

que se segue: 

 

http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2013.pdf
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Gráfico 02 - Geração de RSU no Brasil nos anos de 2015 e 2016 

 

 

Fonte ABRELPE e IBGE. Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2016.pdf 

 

Os dados constantes nos gráficos supra, portanto, permitem concluir que no ano 

de 2012, no Brasil, cada habitante era estatisticamente responsável pela produção de 1,037 

quilos de resíduo dia, havendo esse número se elevado para 1,071 kg/dia em 2015 e reduzido 

para 1,040 kg/dia em 2016. 

O paralelo entre o crescimento da população e do volume de resíduos sólidos 

urbanos, entre 2015 e 2016, indica, segundo a ABRELPE, que “a população brasileira 

apresentou um crescimento de 0,8% entre 2015 e 2016, enquanto a geração per capita de 

RSU registrou queda de quase 3% no mesmo período”. (ABRELPE, 2017). 

A Associação (ABRELPE) atribuiu a fatores de ordem econômica o fato de haver 

sido registrado decréscimo na geração per capita de resíduos, a despeito do crescimento da 

população, o que evidencia que a economia fator relevante e que repercute de forma direta no 

volume de consumo e, via de consequência, no volume de resíduos gerados.  

Relativamente à disposição final de RSU no Brasil, os dados coletados pela 

mesma Associação informam, segundo os gráficos que seguem e que cuidam da disposição 

final mensurada por tonelada diária e por tonelada anual, os seguintes cenários: 

http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2016.pdf
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Gráfico 03- Disposição final de RSU no Brasil por tipo de destinação (t/dia) 

 

Fonte: ABRELPE. Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2016.pdf. 

 

Gráfico 04 - Disposição Final dos RSU coletados no Brasil (t/ano) 

 

Fonte: ABRELPE, 2016. 

 

Evidenciado, portanto que, embora previsto pelo Art. 5430 da Lei de PNRS (Lei nº 

12.305/2010), que deveria ser implantada, no Brasil, no período de até quatro anos após a data 

de sua publicação ocorrida em 03/08/2010, “a disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos” (BRASIL, 2010), tal previsão está longe de se tornar uma realidade, haja vista que 

significativa parcela dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil ainda tem como destino 

lixões e aterros controlados, ao invés da adequada destinação para os aterros sanitários.  

Cabe aqui ressaltar que Lima, citando F. X. R. Luz, registra que “segundo a forma 

de disposição final, os aterros podem ser classificados em”:  

                                                           
30 Art. 54.  A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1o do art. 9o, 

deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei. (BRASIL, 2010) 

http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2016.pdf
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- aterros comuns, caracterizados pela simples descarga de lixo sem qualquer 

tratamento, também denominados lixões, lixeiras, vazadouros, etc. 

- aterros controlados, uma variável da prática anterior em que o lixo recebe uma 

cobertura diária de material inerte. Esta cobertura diária, entretanto, é realizada de 

forma aleatória, não resolvendo satisfatoriamente os problemas de poluição gerados 

pelo lixo, uma vez que os mecanismos de formação de líquidos e gases não são 

levadas a termo. 

-aterros sanitários, são aqueles executados segundo critérios e normas de engenharia 

e atendem os padrões de segurança estabelecidos.  

(F.X.R. Luz, apud LIMA, 2004, p. 47) 

 

 

A realidade vivenciada no Estado de Minas Gerais, relativamente à geração e 

destinação dos resíduos sólidos urbanos, embora não seja exposta pela disponibilização de 

dados estatísticos muito abundantes, também pode ser vislumbrada por dados estatísticos, 

conforme se observará.  

Relativamente ao volume de RSU gerado e coletado diariamente no Estado de 

Minas Gerais, a ABRELPE aponta os seguintes indicativos relativamente ao período 

compreendido entre os anos de 2014 e 2015: 

 

Gráfico 05 - Geração e coleta de RSU no Estado de Minas Gerais nos anos de 2014 e 2015 

 

Fonte: Pesquisa ABRELPE/IBGE.Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2015.pdf 

Quanto à disposição final de RSU, no ano de 2015, de conformidade com a 

FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente, a realidade vivenciada pelo Estado de Minas 

Gerais seria a seguinte: 

Segundo o Panorama da destinação dos resíduos sólidos urbanos no Estado de 

Minas Gerais em 2014, 54,08% da população urbana era atendida por sistemas de 

tratamento e/ou disposição final de RSU, regularizados ambientalmente, 

porcentagem que representa 9.038.788 habitantes de 232 municípios, considerando 

os dados do CENSO-IBGE 2010. No ano de 2015, este índice aumentou para 

57,71%, representando 9.647.120 habitantes de 296 municípios. Sendo assim, no 

período de um ano houve um acréscimo de 3,63% de população urbana e 64 

municípios. (FEAM, 2016, p.19) 

 

http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2015.pdf
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 Disponibilizado pela FEAM, ainda, o extrato da destinação dos RSU no Estado de 

Minas Gerais, levando em consideração o percentual da população urbana, por tipologia e por 

território, o que permite concluir que, nas regiões mais desenvolvidas do Estado, há 

significativo aumento percentual da disposição regular dos RSU. 

  

 

Gráfico 06 – Destinação dos RSU em MG: % População Urbana por Tipologia por territórios 

em 2015 

 

Fonte:http://www.feam.br/images/stories/2016/RESIDUOS/MINAS_SEM_LIX%C3%95ES/Relat%C3%B3rio_

de_Progresso_2016_-_PANORAMA_RSU_2015_FINAL_Revisado.pdf Acesso em 08/10/2017. 

 

 

Ainda no que diz respeito à destinação final dos resíduos sólidos urbanos no 

Estado, levando em consideração a população urbana e os municípios, verifica-se que 28,13% 

da população urbana de 305 Municípios, atendidos por serviço de coleta de RSU, tem seu 

resíduo encaminhado para lixões e aterros não controlados, como demonstra o gráfico 7: 

 

http://www.feam.br/images/stories/2016/RESIDUOS/MINAS_SEM_LIX%C3%95ES/Relat%C3%B3rio_de_Progresso_2016_-_PANORAMA_RSU_2015_FINAL_Revisado.pdf
http://www.feam.br/images/stories/2016/RESIDUOS/MINAS_SEM_LIX%C3%95ES/Relat%C3%B3rio_de_Progresso_2016_-_PANORAMA_RSU_2015_FINAL_Revisado.pdf
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Gráfico 07- Demonstra a porcentagem da população urbana agrupada por tipologia de 

destinação dos RSU ao final do ano de 2015 

 

 

Fonte:http://www.feam.br/images/stories/2016/RESIDUOS/MINAS_SEM_LIX%C3%95ES/Relat%C3%B3rio_

de_Progresso_2016_-_PANORAMA_RSU_2015_FINAL_Revisado.pdf.Acesso em 08/10/2017. 

 

O panorama acima exposto, que permite o vislumbre da realidade que envolve os 

resíduos sólidos urbanos no Brasil e no Estado de Minas Gerais, enseja algumas reflexões. A 

primeira, diz respeito à relação intrínseca existente entre todo e qualquer ato de consumo e a 

geração do resíduo dele decorrente. 

Como bem observa Shumacher, “há sociedades pobres que têm excessivamente 

pouco, mas onde está a sociedade rica que diga: 'Chega', temos bastante? Não existe 

nenhuma” (SHUMACHER, 1983, p. 23).  

Sem consumo não há resíduos. Não se pode negar, contudo, que o consumo, seja 

para a satisfação de necessidades primárias do ser humano, seja para satisfação de desejos 

mundanos, está umbilicalmente ligado a própria sobrevivência humana.  

Assim, além de tudo aquilo que é consumido em prol da subsistência, existe uma 

imensa gama de produtos que foram criados para satisfazer não a uma necessidade humana, 

mas aos inesgotáveis desejos humanos e todos eles, independentemente do fim a que se 

destinam, estão fadados, em algum momento de seu ciclo de vida, a se transformarem em 

resíduos.  

Deixando de lado os aspectos sociológicos relacionados à sociedade de consumo, 

mas considerando suas repercussões no viés ambiental e sob o ponto de vista da geração de 

http://www.feam.br/images/stories/2016/RESIDUOS/MINAS_SEM_LIX%C3%95ES/Relat%C3%B3rio_de_Progresso_2016_-_PANORAMA_RSU_2015_FINAL_Revisado.pdf
http://www.feam.br/images/stories/2016/RESIDUOS/MINAS_SEM_LIX%C3%95ES/Relat%C3%B3rio_de_Progresso_2016_-_PANORAMA_RSU_2015_FINAL_Revisado.pdf
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resíduos, faz-se mister reconhecer a educação ambiental, como um dos necessários e 

indispensáveis instrumentos hábeis a minimizar a produção de resíduos e a estimular o 

consumo responsável. 

Tanto que a própria PNRS, em suas disposições gerais, previu sua articulação com 

a Política Nacional de Educação Ambiental (Art.5º) (BRASIL,2010), a qual, sem dúvida, é 

indefectível instrumento na promoção da conscientização necessária às práticas de consumo 

responsável.  

Dentre outros ganhos, portanto, a educação ambiental fornece os elementos 

necessários a permitir que se compreenda a integralidade da reação em cadeia gerada pelo 

consumo e as repercussões ambientais geradas pelos resíduos dele decorrentes. 

O diagnóstico de educação ambiental em resíduos sólidos realizado pelo IPEA 

(2012a), ao tratar do tema relativo à educação ambiental, atrela o sucesso da implantação do 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos à implementação da educação ambiental ao dispor que: 

 

O sucesso da implantação de um Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

fundamental instrumento de política pública nesta área temática, exige novos 

conhecimentos, olhares e posturas de toda a sociedade. Para que soluções adequadas 

se desenvolvam, conciliando os objetivos de desenvolvimento socioeconômico, 

preservação da qualidade ambiental e promoção da inclusão social, torna-se 

necessário um processo de organização e democratização das informações, de modo 

a fazerem sentido, não só para mobilizarem o interesse dos vários públicos, mas 

também para a proposição e o fomento de ações em busca de solução para a gama de 

situações ligadas aos vários aspectos dos resíduos sólidos [...] (IPEA, 2012b, p. 10). 

 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), citada por Merlone (2012), atribui à educação ambiental o poder de ação e de 

resolução dos problemas ambientais presentes e futuros, quanta vaticina: 

 

[...] a Educação Ambiental pode ser considerada como parte de um processo 

permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu 

ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades e experiências que os 

tornem aptos a agir e a resolver problemas ambientais presentes e futuros 

(MERLONE, 2012, p.1). 

 

Embora a educação ambiental seja um valioso instrumento, que não poderia ser 

negligenciado nesta dissertação, ante seu potencial viabilizador da tomada de consciência 

acerca dos riscos inerentes ao consumo exacerbado e geração dos resíduos decorrentes dessa 

prática e da necessidade da correta destinação desses mesmos resíduos, não se apresenta como 

instrumento suficiente a resolver o problema, haja vista que embora possibilite a aquisição de 



60 

valores ambientais, não fornece os elementos indispensáveis a proporcionar o ataque direto ao 

problema existente. 

Imprescindíveis instrumentos outros que, por si sós, representem uma forma de 

atuação do Estado sobre os indivíduos, empresas e coletividade. 

 O estímulo às boas práticas ambientais, sejam elas voltadas à utilização de menos 

matérias-primas, insumos, água e energia, sejam elas voltadas à utilização de matérias-primas 

menos tóxicas, sejam elas voltadas à geração reduzida de resíduos ou de resíduos menos 

agressivos31 passam, também, necessariamente, pela gestão e gerenciamento dos resíduos 

sólidos. (MALARD, 2016) 

 A gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, conforme já exposto no capítulo 4, 

desta dissertação, ocorre por meio de práticas hierarquizadas pela própria lei, que se 

relacionam com o destino dos resíduos gerados e que serão objeto de estudo no capítulo que 

se segue. 

  

6. O DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Considerando o volume dos resíduos sólidos urbanos e uma vez expostos alguns 

dos possíveis problemas por eles ocasionados, necessário perscrutar acerca do melhor destino 

a se atribuir a tais resíduos. 

Conforme foi possível verificar pelo panorama descrito no capítulo antecedente, 

parte significativa dos resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil e no Estado de Minas 

Gerais, ainda tem como destino certo os lixões, sendo que outra parcela deles, se destina aos 

aterros sanitários.  

Em relação à destinação dos resíduos, a Lei 12.305/2010 foi clara ao eleger como 

a sexta e última prioridade da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, a disposição 

ambientalmente adequada dos REJEITOS, ou seja, do que sobrou após o esgotamento de 

todas as possibilidades de tratamento e recuperação dos resíduos sólidos.  

O alcance do objetivo desta dissertação, consistente na busca de respostas 

concernentes à viabilidade legal, prática, técnica e financeira da implantação da incineração 

dos resíduos sólidos urbanos no Estado de Minas Gerais, passa, necessariamente, pelo estudo 

de outras formas de tratamento desses resíduos.  

                                                           
31 Exemplos de boas práticas ambientais citados pelo SISEMA (Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do Estado de Minas Gerais) (MALARD, 2016). 
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Antes de adentrar a tais formas de tratamento, vale registrar que a PNRS sujeitou 

à logística reversa, alguns resíduos. 

 Esse instrumento, embora já previsto por regulamentos32, ganhou “status” legal 

após a publicação da Lei 12.305/2010.  

A logística reversa foi conceituada pela Lei 12.305/2010, como: 

  

 

“[...] instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento, em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada” (Art. 3ª, XII). (BRASIL, 2010) 

 

 

 Ao inserir na cadeia de atos inerentes à logística reversa, a restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada, restou claro que tal percurso 

prevê tanto a reutilização desses resíduos, quanto a reciclagem, compostagem, a recuperação e 

o aproveitamento energético desses, haja vista que, de igual forma, assim conceituou a 

destinação final ambientalmente adequada: 

 

Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do SISNAMA, 

do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos; (Art. 3º, VII). (BRASIL, 2010) 

 

 Ainda de conformidade com o disposto no Art. 33 da referida lei, regulamentado 

pelo Decreto 9.177 de 23/10/2017, o sistema da logística reversa deve ser implementado e 

estruturado, pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos e 

suas embalagens, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagens, 

lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, além dos produtos 

eletrônicos e seus componentes.  

 Sobre a logística reversa, Lemos afirma que: 

                                                           
32Resolução Conama 416/2009 -  Determina que as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos 

ficam obrigadas a coletar e dar destinação final ambientalmente adequada aos pneus inservíveis. (BRASIL, 

2009) 
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No caso dos resíduos sujeitos à logística reversa no âmbito da legislação brasileira, 

há diversas obrigações para a cadeia produtiva (fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes) como divulgação de informações relativas a como 

evitar, reciclar e eliminar resíduos associados aos seus produtos, bem como o 

recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso e, ainda, a 

obrigação de dar destinação final ambientalmente adequada. Nesse caso, a cadeia 

produtiva apontada fica obrigada a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa, de forma a que o retorno dos produtos pós-consumo se dê de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos. (LEMOS, 2014; p. 33-34) 

 

 

Dentre as medidas a serem implementadas pelos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes dos produtos sujeitos à logística reversa e a fim de conferir 

efetividade ao instrumento, a própria Lei 12.305/2010 previu a implantação de procedimentos 

de compra de produtos ou embalagens usados, a disponibilização de postos de entrega de 

resíduos reutilizáveis e recicláveis e à atuação em parceria com cooperativas ou demais 

formas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis (Art. 33, §3º, I, II e III). 

 

 

 

6.1 A Reciclagem Dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 

 

 

A partir do conceito de resíduo urbano, aqui desenvolvido (Capítulo 2), as 

possibilidades de reciclagem serão expostas levando-se em consideração aquelas a eles 

aplicáveis e que abrangerá: os resíduos orgânicos, papel e papelão, plásticos vidros, metais, 

tecidos e os produtos eletrônicos, desde que não se classifiquem como resíduos perigosos.  

Embora o conceito legal dessa prática já tenha sido explorado no capítulo 4 desta 

dissertação, a mesma comporta outras definições.  

Segundo Calderoni:  

 

O termo “reciclagem”, aplicado a lixo ou a resíduos designa o reprocessamento de 

materiais de sorte a permitir novamente sua utilização. Trata-se de dar aos descartes 

uma nova vida. Nesse sentido, reciclar é “ressuscitar” materiais, permitir que oura 

vez sejam aproveitados. (CALDERONI, 1998, p.52) 

 

 

Duston a conceituou nos seguintes termos: 
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É um processo através do qual qualquer produto ou material que tenha servido para 

os propósitos a que se destinava e que tenha sido separado do lixo é reintroduzido no 

processo produtivo e transformado em um novo produto, seja igual ou semelhante 

ao anterior, seja assumindo características diversas da inicial. (DUSTON, 1993, 

apud CALDERONI, 1998, p. 52) 

 

 

 Segundo Powelson, “reciclagem é a conversão em outros materiais úteis, que do 

contrário seriam destinados à disposição final.” (Powelson,1992 , apud Calderoni,1998, p. 52) 

 O Ministério do Meio Ambiente atribui à reciclagem o seguinte conceito: 

 

 
A reciclagem é um conjunto de técnicas de reaproveitamento de materiais 

descartados, reintroduzindo-os no ciclo produtivo. É uma das alternativas de 

tratamento de resíduos sólidos (lixo) mais vantajosas, tanto do ponto de vista 

ambiental quanto do social: ela reduz o consumo de recursos naturais, poupa energia 

e água, diminui o volume de lixo e dá emprego a milhares de pessoas. É um 

processo industrial que começa em casa. A correta separação desses materiais em 

nossas casas e o encaminhamento para catadores ou empresas recicladoras permite 

que eles retornem para o processo produtivo e diminui o volume de lixo acumulado 

em aterros e lixões. (MINISTÉRIO MEIO AMBIENTE, 2017) 

 

 

 Certo, portanto, que a reciclagem seja um processo, cuja etapa inicial é a coleta e 

separação de materiais, haja vista que, segundo Barros: 

 

 
 Os resíduos sólidos urbanos, contêm uma diversidade de materiais resultantes das 

atividades cotidianas da população, da produção e de consumo de bens e materiais 

descartados. Entretanto, parcela significativa desse montante é passível de ser 

reciclada, não onerando o espaço em aterros sanitários e economizando o consumo 

de recursos naturais e energia. (BARROS, 2013, p. 111) 

 

 

 A reciclagem de materiais pressupõe uma cadeia de atos e atividades que a 

viabilizem e que tem sua origem na separação prévia dos resíduos, de conformidade à sua 

constituição ou composição pelo gerador, seja ele uma pessoa física, uma empresa ou uma 

instituição, ou seja, a partir da coleta seletiva. 

 Disponibilizado pelo IPEA, eis o fluxograma que se segue, cuja observação 

permite vislumbrar a complexidade da estrutura organizacional da cadeia da reciclagem:  
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Figura 02 -  Fluxograma da cadeia de valor da reciclagem 

 

 

 

Fonte:  Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2268.pdf. Acesso em 

27/12/2017. 

 

 

 Através desse fluxograma é possível visualizar que a atividade de reciclagem 

envolve um amplo volume de agentes e atividades, haja vista o volume de materiais e 

demandas inerentes ao processo. 

 Relativamente à variedade dos materiais e de acordo com dados disponibilizados 

pelo CEMPRE33 - Compromisso Empresarial para Reciclagem – os resíduos sólidos urbanos 

são compostos pelos seguintes elementos: 

 

 

                                                           
33 CEMPRE – Compromisso Empresarial para Reciclagem é uma associação sem fins lucrativos dedicada à 

promoção da reciclagem dentro do conceito de gerenciamento integrado do lixo, fundada em 1992 e mantido por 

empresas privadas. (CEMPRE, 2017) 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2268.pdf
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Figura 03- Composição Gravimétrica da coleta Seletiva no Brasil - 2016 

 

 

Fonte: http://cempre.org.br/ciclosoft/id/8.Acesso em 26/12/2017 

 

 Dessa prodigalidade de materiais, exsurge a figura do catador, como sujeito 

fundamental e indispensável a conferir efetividade à reciclagem, haja vista que cada tipo de 

resíduo reciclável demanda um processo próprio a ser seguido. 

 É o catador que, desenvolvendo sua atividade de forma individual ou vinculada a 

uma cooperativa ou associação, atuará a partir da coleta seletiva, na triagem, transporte, 

acondicionamento, classificação e até no beneficiamento dos materiais recicláveis, impedindo 

que o destino dos mesmos seja os aterros sanitários ou os lixões.  

Em estudo do IPEA34, realizado a partir de dados do Censo Demográfico do 

IBGE, chegou-se à conclusão de que no ano de 2010 existiam no Brasil, 398.348 coletores de 

lixo, dentre os quais 226.795 identificados como “Coletores de lixo e material reciclável”, 

164.168 se declararando “classificadores de resíduos” e 7.385, como “varredores e afins”. 

                                                           
34 IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É uma fundação pública federal vinculada ao Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Suas atividades de pesquisa fornecem suporte técnico e institucional 

às ações governamentais para a formulação e reformulação de políticas públicas e programas de 

desenvolvimento brasileiros. (IPEA,2017) 

 

http://cempre.org.br/ciclosoft/id/8
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Embora os catadores exerçam papel de primordial importância nesse processo, a 

reciclagem, segundo Silva, envolveria outros protagonistas e arranjo hierárquico próprio, 

assim descritos: 

i) os catadores e suas organizações de apoio; ii) a indústria (privada e pública) de 

coleta de deposição de resíduos; iii) os comerciantes intermediários do material 

coletado; iv) a indústria recicladora e transformadora; e v) o Estado, com a 

regulação e as políticas públicas que afetam tanto o setor produtivo quanto os 

catadores. Esses atores se inserem em um arranjo rigidamente hierarquizado, no qual 

um reduzido número de indústrias recicladoras (incluindo o pré-beneficiamento, o 

beneficiamento e a transformação dos recicláveis em novos produtos) ocupa o topo 

da pirâmide da cadeia de valor, atuando com poder de monopsônio. Abaixo delas 

encontram-se os agentes intermediários, que geralmente organizam toda a 

infraestrutura necessária (balança, prensa, triturador, caminhões, galpão e capital 

financeiro) para a compra dos materiais que são separados e oferecidos em grandes 

volumes às indústrias recicladoras (SANTOS et al., 2011 apud SILVA, 2017, p. 13)  
 

 Uma vez esclarecido como funciona esse processo, quais as etapas nele 

envolvidas e quais agentes dele participantes, dentro de uma abordagem geral, cabe aqui uma 

abordagem específica e relacionada aos resíduos sólidos urbanos. 

 Cabe assinalar outrossim que, embora significativa a reciclagem de pneus, pilhas 

e baterias no Brasil, a prática não será objeto desse estudo, em razão do fato de não se 

caracterizarem tais resíduos como sólidos urbanos, conforme já salientado. 

 Quanto à reciclagem de metais, Barros aponta que a mesma apresentaria uma série 

de vantagens, dentre as quais poderiam ser consideradas: a boa qualidade do produto 

alcançada por meio da reciclagem, a economia de energia obtida pela não necessidade de 

redução do minério a metal, redução da emissão de CO2, diminuição da poluição e das áreas 

degradadas para a extração de minério e o aumento da vida útil dos aterros. (BARROS, 2013; 

p. 125) 

 O processo de obtenção dos metais, a partir dos minérios, demandaria uma série 

de reações químicas hábeis a isolar o metal dos demais componentes do solo ou da rocha, o 

que ocorre sob altas temperaturas e elevado consumo energético. 

 Os metais são utilizados de maneira pródiga, em razão de sua resistência e 

características físico-químicas. Estima-se que o tempo de decomposição desse material possa 

chegar a centenas de anos. 

 Os metais podem ser divididos em dois grandes grupos: aqueles compostos de 

ferro e aço e os que em sua composição apresentam alumínio, cobre, bronze, chumbo, níquel 

e zinco. 
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 Descritos como metais recicláveis são as latas de alumínio, de aço, tampas, 

ferragens, tubulações, esquadrias e molduras de quadros; já não recicláveis, os clipes, 

grampos, esponjas de aço, latas de tinta, de combustível e pilhas. 

 O processo de reciclagem ocorre nas seguintes etapas:  

 Inicialmente, o material a ser reciclado é encaminhado às empresas responsáveis 

por sua efetivação, por catadores, suas associações ou empresas especializadas na coleta desse 

tipo de material. 

 Na empresa recicladora é feita a separação e triagem do material recebido, o que 

pode ocorrer utilizando-se uma esteira eletromagnética. Barros alerta para o fato de que a 

“contaminação” do material por material não magnético como plástico, vidro, borracha, aço 

inoxidável, cobre, zinco e magnésio acabam por inviabilizar essa forma de triagem. 

 Segundo a mesma autora, uma outra forma utilizada para a separação do material 

metálico dar-se-ia através de um rotor “[...] que produz um campo magnético externo que 

repele metais eletricamente condutivos não magnéticos, acarretando a expulsão do fluxo de 

sucata, deixando as partículas não metálicas, sendo que tal campo magnético pode ser 

controlado com a velocidade do rotor”. (BARROS, 2013, p. 124) 

 Em 2009, relatório técnico publicado pelo Ministério das Minas e Energias, 

identificou como “consumo de metal primário”, aquele que tem como base os recursos 

minerais in natura; os “recursos materiais secundários”, aqueles obtidos a partir da produção 

ou consumo de metais já beneficiados, ou produzidos a partir da reciclagem. Relevantes dados 

acerca da reciclagem de metais no país foram fornecidos. 

 Relativamente à reciclagem do alumínio, consignou-se que: 

 

[...] é uma atividade muito antiga e se confunde com a implantação da indústria do 

alumínio. Na década de 20, data dos primeiros registros de produção de utensílios de 

alumínio no país, o setor utilizava como matéria prima a sucata importada de vários 

países. Nos anos 90, com o início da produção das latas no Brasil, a reciclagem do 

metal foi intensificada, registrando volumes cada vez maiores. A sucata de alumínio 

pode ser empregada na fabricação de itens para vários segmentos, como os de 

embalagens, construção civil, indústria automotiva, indústria siderúrgica e bens de 

consumo. (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2009, p.5) 

 

 De acordo com o referido relatório técnico, elaborado no ano de 2009,  

 
Em 2007, o Brasil bateu recorde mundial de reciclagem de latas de alumínio para 

bebidas, com índice de 96,5%. Foram 160,6 mil toneladas de sucata de latas 

recicladas, o que corresponde a 11,9 bilhões de unidades – 32,6 milhões por dia ou 

1,4 milhão por hora. Atualmente, em aproximadamente 30 dias, uma latinha de 

alumínio pode ser comprada no supermercado, utilizada, coletada, reciclada e voltar 

às prateleiras para consumo. (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2009, p.5) 
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 A obtenção do alumínio a partir da bauxita, por exemplo, e conforme descrito por 

Barros, demanda um processo de refino químico extremamente complexo e dispendioso. No 

entanto, por se tratar de metal 100% reciclável, quando se recicla o alumínio são 

economizados 95% de energia, necessárias para sua primeira produção.  

 Conforme informação disponibilizada pela ABAL – Associação Brasileira do 

Alumínio: 

Em 2015, o país reciclou 602 mil toneladas de alumínio. Desse total, 292,5 mil 

toneladas referem-se à sucata de latas de alumínio para bebidas, o que corresponde a 

97,9% do total de embalagens consumidas em 2015, índice que mantém o Brasil 

entre os países líderes em reciclagem de latinhas, desde 2001. (ABAL, 2017,p .1) 

 

 A acintosa diferença entre os valores apontados relativamente à reciclagem de 

alumínio nos anos de 2007 (160,6 mil toneladas), de conformidade com o relatório técnico 

elaborado pelo Ministério das Minas e Energia e aqueles indicados pela ABAL, relativamente 

ao ano de 2015 (602 mil toneladas) permitem mensurar o aumento da demanda e do consumo 

desse material ao longo dos anos e o valor da reciclagem como forma de desoneração do meio 

ambiente. 

 Relativamente à produção de chumbo secundário, os registros constantes no 

Relatório técnico publicado pelo Ministério das Minas e Energias, noticiam a produção 

correspondente a 142.450 toneladas. 

 Na medida em que tal produção é diretamente associada à indústria de baterias, 

descabe aprofundamento sobre o tema, em razão de não se caracterizarem como resíduos 

sólidos urbanos, as pilhas e baterias. 

 Quanto ao cobre secundário, estimou-se uma produção de 24.000 toneladas, o 

que, em conformidade ao respectivo Relatório, indicaria que o índice de reciclagem de cobre 

no Brasil estaria dentro dos padrões mundiais. No entanto, a evolução da produção secundária 

desse metal mostra sensível queda dos números entre os anos de 1988 (38.050t) e 2007 

(24.000t).  

 Conforme o Ministério das Minas e Energia, não foram encontradas informações 

que permitissem a elaboração de estimativas de reciclagem para o estanho, níquel e zinco.  

 Quanto à reciclagem do plástico, produto derivado do petróleo e produzido a 

partir da utilização de diversos processos químicos, seu tempo de decomposição pode variar 

de acordo com a qualidade do mesmo, de 100 (cem) a 450 (quatrocentos e cinquenta) anos. 
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 Segundo Barros, quatro são as diferentes abordagens para a reciclagem dos 

plásticos e sua aplicação teria uma variação em conformidade ao tipo de plástico, dentre os 

quais identifica: 1) polietileno tereftalato (PET), utilizado em garrafas de refrigerantes; 2) 

polietileno de alta densidade (PEAD), comum na fabricação da engradados de bebidas, 

baldes, tambores e autopeças; 3) cloreto de polivinila (PVC), utilizado em tubos e conexões, 

garrafas para água mineral e detergentes líquidos; 4) polipropileno (PP), usado nas 

embalagens de massas, biscoitos, salgadinhos, potes de margarina; 5) poliestireno (PS), 

utilizado na fabricação de eletrodomésticos e copos descartáveis; ainda, outros tipos 

resultantes da mistura desses.(BARROS, 2013) 

 A reciclagem primária ou reextrusão consistiria”[...] na reintrodução de resíduos 

industriais ou polímeros simples, como arestas de plásticos e peças, para o ciclo de extrusão, 

visando à produção de produtos de material similar”. (BARROS, 2013, p. 119). 

 A reciclagem mecânica seria “[...] o processo de recuperação de plásticos para 

reutilização na fabricação de produtos de plástico por meios mecânicos”. ( BRROS, 2013, 

p.119)  Segundo a autora, esse tipo de reciclagem, para ser economicamente viável, 

demandaria baixíssimo nível de contaminação dos resíduos plásticos a serem reciclados.  

 A reciclagem química converteria materiais plásticos em líquidos e gases 

adequados ao uso como matéria prima para a produção de petroquímicos e plásticos novos. Já 

a reciclagem quaternária implicaria na queima de resíduos plásticos para produção de energia 

na forma de calor e energia elétrica, processo que traria em si, restrições ambientais em razão 

da emissão de gases poluentes e tóxicos.  

 De acordo com informações disponibilizadas pelo CEMPRE – Compromisso 

Empresarial para Reciclagem, relativamente ao mercado de reciclagem:  

 

Os principais consumidores de plásticos separados do lixo são as empresas 

recicladoras que reprocessam o material, fazendo-o voltar como matéria-prima para 

a fabricação de artefatos plásticos, tais como conduítes, sacos de lixo baldes, 

cabides, garrafas de água sanitária, e acessórios para automóveis, para citar alguns 

exemplos. É possível economizar até 50% de energia com o uso de plástico 

reciclado. Em 2012, 6,5 milhões de toneladas de resinas termoplásticas foram 

consumidas. No Brasil, o maior mercado é o da reciclagem primária, que consiste na 

regeneração de um único tipo de resina, separadamente. Um mercado crescente é o 

da chamada reciclagem secundária: o processamento de polímeros, misturados ou 

não, entre os mais de 40 existentes no mercado. Novas tecnologias já estão 

disponíveis para possibilitar o uso simultâneo de diferentes resíduos plásticos, sem 

que haja incompatibilidade entre elas e a consequente perda de resistência e 

qualidade. A chamada "madeira plástica", feita com a mistura de vários plásticos 

reciclados, é um exemplo. (CEMPRE, 2017). 
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 Relativamente ao potencial calorífico desse material, a mesma associação informa 

que “[...] o plástico é altamente combustível, com valor de 18.700 BTUs por quilo, para o 

caso do polietileno, quando o lixo urbano, como um todo, tem poder combustível de 4.500 

BTUs”. (CEMPRE, 2017). 

 Embora não sejam disponibilizados dados oficiais sobre o volume de 

reciclagem de plásticos no Brasil, as informações constantes em sites de associações do ramo, 

tal qual o “mundodoplastico.plasticobrasil.com.br” informam que no último balanço do setor, 

realizado em 2012, “[...] verificou-se que a indústria nacional recicla mecanicamente 21% do 

total dos plásticos pós-consumo do país[...]”, o que corresponderia a “[...]684 mil toneladas do 

total de 3,26 milhões de toneladas de plástico pós-consumo gerado.[...]” (MUNDO DE 

PLÁSTICO, 2017) 

A reciclagem de papel, que no Brasil tem como matérias primas primordiais o 

eucalipto, o pinho e a gamelina, espécimes arbóreos que possuem fibras longas, resistentes e 

que apresentam crescimento rápido, é realizada a partir de aparas do material.  

Enquanto a produção de papéis é responsável por significativa derrubada de matas 

nativas para plantio de monoculturas o que afeta a biodiversidade e aumenta a probabilidade 

de desequilíbrios ecossistêmico os resíduos gerados no processo de fabricação desse material, 

compostável e biodegradável, provocam menor impacto que sua produção. 

 Machado quantificou essa informação, nos seguintes termos: 

 
Estima-se que na fabricação de aproximadamente 1 tonelada de papéis corrugados 

são necessárias, aproximadamente, 2 toneladas de madeira (o equivalente a cerca de 

15 árvores), 44 a 100 mil litros de água e de 5 a 7,6 mil kw de energia. A produção 

desta mesma quantidade de papel gera, ainda, 18 kg de poluentes orgânicos 

descartados nos efluentes e 88 Kg de resíduos sólidos. Os poluentes são compostos 

por fibras, breu (material insolúvel) e celulose (de difícil degradação). Já no 

processo de reciclagem, o volume de água utilizado cai para 2 mil litros e o consumo 

de energia cai para 2,5 mil KW. Reciclar o papel, ao invés de fabricá-lo a partir da 

celulose, pode levar a uma redução de consumo de energia, emissão de poluentes e 

do uso da água, além de redução da percentagem de papel descartado como resíduo 

sólido. (MACHADO, 2013, p.1) 

 

 Assim, diante do fato de os impactos causados em razão da produção de papel 

serem maiores do que aqueles ocorridos em razão de sua disposição pós consumo, ainda mais 

recomendável ambientalmente torna-se, a prática de sua reciclagem, a qual pode ser ilustrada 

da seguinte forma: 
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Quadro 02 - Figura esquemática do processo de reciclagem do papel 

 

Fonte: Adaptado de Ambiente Brasil, 2008.Disponível em: http://www.portalresiduossolidos.com/reciclagem-

de-papel-2/.Acesso em 27/12/2017. 

 

 

 Segundo informações disponibilizadas pela Bracelpa – Associação Brasileira de 

Celulose e Papel, a reciclagem desse material demanda a mistura da fibra virgem (papéis de 

origem) com a fibra reciclada, o que pode dar origem a 26 tipos diferentes do material, 

segundo classificação da ABNT. A fibra reciclada seria produzida a partir de aparas de papel, 

vindo a ser recolhida por associações ou por catadores.  

 De acordo com a citada Associação, no ano de 2011 o consumo aparente de 

aparas e papéis de origem e, ainda, a geração e o consumo de aparas, por Estado, em 

toneladas, podem ser expressos nos quadros que se seguem: 

 

http://www.portalresiduossolidos.com/reciclagem-de-papel-2/
http://www.portalresiduossolidos.com/reciclagem-de-papel-2/
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Quadro 03 - Consumo Aparente de Aparas e de Papéis de Origem em 2011 

 

Fonte: Abrelpe. Disponível em: http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1377808669.pdf.Acesso em 27/12/2017.  

 

Quadro 04 - Geração e Consumo de Aparas por Estados, em toneladas 

 

Fonte: Anguti Estatística. Disponível em: http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1377808669.pdf. 

http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1377808669.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1377808669.pdf
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 Por fim, relativamente à reciclagem de papéis, deve-se observar que nem todos 

eles podem se sujeitar ao processo, que abarca somente as caixas de papelão, jornais, revistas, 

impressos em geral, fotocópias, rascunhos, envelopes, papeis timbrados, cartões e papeis de 

fax. 

 Não podem ser reciclados: os papéis sanitários, os papéis plastificados, 

metalizados, parafinados, papel carbono, fotografias, fitas adesivas, etiquetas adesivas e o 

papel vegetal. 

 Resta evidente, portanto, que, se de um lado a reciclagem de papéis proporciona a 

economia de recursos naturais e a mitigação de impactos ambientais, esses não deixam de 

ocorrer, na medida em que se trata de uma indústria de transformação que necessita, como 

todas as outras, de energia e matéria-prima. 

 Outro resíduo sólido urbano passível de reciclagem é o vidro. Explica Barros que: 

A produção de espuma vítrea a partir do vidro reciclado é passível de ser esquematicamente 

dividida em macroprocessos, quais sejam: coleta de resíduos de vidro e transporte, 

processamento, produção de aditivos e processo térmico.  

 Tais quais os plásticos, os vidros comportam divisão em grupos que incluem 

vidros transparentes, planos, vidro de para-brisa, lâmpadas e copos, enquanto um segundo 

grupo seria composto por vidros com diferentes composições: vidros coloridos, vidros 

temperados, vidros rígidos, vidros laminados, vidros com proteção UV, fibra de vidro e fibras 

ópticas. 

 Ao descrever o processo de reciclagem, Barros afirma que “[...] na coleta de vidro 

esse material é separado de outros componentes e transformado em pó, por intermédio de 

processos sequenciais (lavagem, classificação, secagem e moagem)”. (BARROS, 2013, p. 

153). 

 Relativamente à reciclagem desse material, o CEMPRE informa que: 

 
Garrafas, potes e frascos superam a metade da produção de vidro do Brasil. Usando 

em sua formulação areia, calcário, barrilha e feldspato, o vidro é durável, inerte e 

tem alta taxa de reaproveitamento nas residências. A metade dos recipientes de vidro 

fabricados no País é retornável. Além disso, o material é de fácil reciclagem: pode 

voltar à produção de novas embalagens, substituindo totalmente o produto virgem 

sem perda de qualidade. A inclusão de caco de vidro no processo normal de 

fabricação de vidro reduz o gasto com energia e água. Para cada 10% de caco de 

vidro na mistura economiza-se 4% da energia necessária para a fusão nos fornos 

industriais, e a redução de 9,5% no consumo de água. No Brasil, todos os produtos 

feitos com vidros correspondem em média a 3% dos resíduos urbanos. E somente as 

embalagens de vidro corresponderiam a 1%.(CEMPRE, 2017, p.1) 
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  De conformidade com informações constantes no Caderno de Educação 

Ambiental – Resíduos Sólidos, elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo, os vidros das embalagens consistiriam num material totalmente reciclável, 

apresentando o material, ainda, a vantagem de poder ser reciclável várias vezes e, a depender 

da qualidade e da forma de tratamento a que foi submetido, propiciar o que foi denominado de 

“ciclo infinito”, na medida em que é possível obter, através da reciclagem de um quilo de 

vidro, outro quilo de vidro, com perda zero.  

 Informa o CEMPRE, ainda, que o vidro não é biodegradável nem combustível. 

Ele se funde a 1.500 graus, transformando-se em cinzas, e 47% das embalagens desse material 

foram recicladas no ano de 2011, no Brasil, o que corresponderia a 470 mil toneladas. 

 Quanto aos resíduos de equipamentos eletrônicos, também identificados pelo 

acrônimo REEE – Resíduo de Equipamentos Eletrônicos afirma Barros que: 

 

[...] vêm-se tornando atualmente uma grande problemática no que tange à gestão de 

resíduos sólidos, uma vez que previamente à fadiga do material, tais equipamentos 

tornam-se defasados ou obsoletos. Desse modo, gera-se uma quantidade tão 

crescente de resíduos de equipamentos eletrônicos quanto é o aumento da tecnologia 

de desenvolvimento e aprimoramento de novos produtos. (BARROS, 2013, p. 129). 

 

 Atentando para o fato de que os resíduos dessa natureza se constituem por  

substâncias tóxicas e metais, dentre eles o Cu (cobre), Al (alumínio), Fe (Ferro), Sn (estanho), 

Sb (antimônio), Pb (chumbo) e outros, alerta a autora que na sua composição “[...]existem 

quantidades significativas de não metais (até 70%), tornando-se um desafio enorme para a 

reutilização”.(BARROS, 2013, p. 130) 

 Essa dificuldade adviria do fato de que os componentes não metálicos dos 

equipamentos eletrônicos seriam as resinas termofixas, ou seja, que não se derretem em altas 

temperaturas. 

 Tais características, próprias desse tipo de resíduo, dificultariam e onerariam 

sobremaneira a separação dos materiais que o compõem, ante a demanda de processos 

específicos e custos econômicos hábeis a inviabilizá-los, haja vista que, certamente, uma das 

razões que motivam a prática da reciclagem é o fato de que a mesma assegure retorno 

econômico.  

 A reciclagem dos resíduos dos equipamentos eletroeletrônicos, tal qual ocorre 

com os metais, tem início com a separação mecânica ou eletroquímica de seus componentes.  



75 

 De regra, a separação mecânica se presta a separar os metais das partes plásticas, 

vítreas ou cerâmicas, ao passo que a separação eletroquímica é utilizada para separar os 

demais metais. 

 Estima-se que uma PCI – Placa de Circuito Interno, componente essencial dos 

produtos eletrônicos, seja composta por 49% de material cerâmico, vidros e óxidos, 19% de 

plásticos; 4% de bromo e 28% de outros metais. 

 O processo de reciclagem foi didaticamente descrito no “Caderno de Educação 

Ambiental – Resíduos Sólidos” editado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo e envolveria uma série de etapas. 

 A primeira delas seria a “Cominuição em moinhos de facas”. Nela ocorreria a 

trituração do material em frações granulométricas inferiores a 1mm. Esses grânulos seriam 

segregados em frações de diferentes tamanhos, a fim de facilitar o processo de separação 

magnética. 

   A segunda etapa da reciclagem dos resíduos eletrônicos seria a “Separação 

Magnética”, na qual cada fração cominuída seria separada magneticamente através da 

utilização de uma esteira (por via seca), o que resultaria na separação do material em frações 

magnéticas e não magnéticas, sendo a fração não magnética enviada a um separador 

eletrostático, para separação dos materiais condutores dos não condutores. 

 Em seguida, numa terceira etapa, ocorreria a “Separação Eletrostática”, por meio 

de eletrodos ionizantes. O separador eletrostático divide a fração não magnética em materiais 

condutores e não-condutores. 

 Por fim, através da “Eletro-obtenção” seriam beneficiados os materiais não 

magnéticos condutores, através de soluções com substâncias químicas – água régia e ácido 

sulfúrico - que possibilitaria a separação do cobre, estanho e chumbo.  

 Os fios e cabos demandariam a utilização de outros processos de reciclagem que 

se consistiram em:  

1) Moagem;  

2) Separação granulométrica: consistente na separação do material moído em 

peneiras com diferentes aberturas, agitadas mecanicamente;  

3) Separação manual: com utilização de uma pinça para separar: metal, polímero e 

metal mais polímero;  

4) Separação em Meio Denso: através da utilização de uma solução ácida são 

separados materiais de diferentes densidades, por decantação;  

5) Separação eletrostática; 

6) Atrição: processo que, por meio de atrito, promove a liberação do material que 

ainda está agregado a frações granulométricas 

7) Bateamento: uma bateia com material que sai da atrição é emersa pela metade em 

uma bacia e, vagarosamente, em movimentos circulares vai-se separando o PVC, 

que cai na bacia com água, do cobre que continua na bateia; 
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8) Elutriação: processo que termina e separa o cobre do PVC, por meio de uma 

corrente de água que passa em elutriador de vidro; o cobre desce e o PVC sobe 

seguindo a corrente de água para um recipiente onde é coletado (ARAÚJO et al., 

2008) 

 

 Estima-se que o Brasil ocupe posição como um dos maiores produtores de lixo 

eletrônico do mundo (mais de 1,4 milhão de toneladas/ano).  

 O problema é agravado, por certo, pela “obsolescência programada”, conceito 

surgido em 1932 pelo investidor imobiliário americano Bernard London, ao publicar o 

trabalho “Ending the Depression Througt Planned Obsolescence”, traduzido como “Acabando 

com a depressão através da obsolescência planejada”.  

 Ao discorrer sobre o tema, Magera afirma que: 

 
Nos últimos 200 anos houve mudanças nunca antes vistas pela história da 

humanidade. O desenvolvimento tecnológico, cujo objeto deveria trazer mais 

qualidade de vida para a população, também é usado como instrumento político e de 

controle de consumo. Existem muitos aparelhos eletrônicos com chip programado 

para provocar sua obsolescência. A impressora, por exemplo, vem programada para 

tirar determinado número de cópias (dependendo do fabricante, modelo e marca), de 

tal forma que, quando o cartucho acaba e precisa ser trocado, não compensa, já que 

o preço de uma impressora nova é menor que o de seus próprios cartuchos. Essa 

verdade se aplica a muitos aparelhos eletrônicos. Um caso que a evidencia é o 

mercado de computadores. O hardware (parte física) não acompanha o software 

(programas), de modo que, quando o mercado lança novos programas, faz-se 

necessária a aquisição de uma nova máquina com maior disponibilidade de memória 

para fazê-lo “rodar”, considerando-se o espaço e a atualização do software. 

(MAGERA, 2012, p.103) 

 

 Não há disponíveis dados oficiais que informem sobre o volume de “lixo 

eletrônico” produzido ou reciclado no Brasil, no entanto, pesquisa realizada pela GSMA – 

Global System for Mobile Communications, em parceria com o Instituto para Estudos 

Avançados de Sustentabilidade da Universidade das Nações Unidas, apontou o “Brasil como 

aquele que mais produz lixo eletrônico na América Latina. O País produziu, em 2014, cerca 

de 1,4 mil kt (1 kt = 1mil toneladas), seguido do México (1mil kt), Argentina (292 kt), 

Colômbia (252 kt) e Venezuela (233 kt.)”. (TERRA, 2015) 

 A falta de dados oficiais sobre a reciclagem no Brasil, por si, implica 

descumprimento à Lei 12.305/2010, que previu em seu artigo 12, a organização e manutenção 

pelos entes federados, de um Sistema Nacional de Informação sobre a Gestão de Resíduos 

Sólidos – SINIR. 

 Em que pese, contudo, a ausência de informações oficiais sobre o tema, em 

relação à reciclagem dos resíduos sólidos urbanos, digno de registro o estudo publicado pelo 

IPEA em 25/01/2017, sob o título “A Organização Coletiva de Catadores de Material 
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Reciclável no Brasil: dilemas e potencialidades sob a ótica da Economia Solidária”. O autor, 

Sandro Pereira Silva, demonstra que o setor ainda é muito pouco explorado. 

 Ao abordar o segmento social integrado pelos catadores, Silva afirma que: 

 
[...]Trata-se de pessoas que se inserem nessa atividade por ser a única possível para 

realizar a sobrevivência por meio do trabalho, ou pelo menos aquela mais viável no 

contexto das necessidades imediatas, como alternativa às restrições que lhes são 

infringidas pela dinâmica do mercado de trabalho. Por isso, encontram-se 

comumente em situações de precariedade laboral, mesmo exercendo uma atividade 

reconhecidamente benéfica para a sociedade. Elas sofrem também uma série de 

preconceitos devido à própria natureza de sua atividade, nesse caso, por trabalharem 

com o que a sociedade chama de lixo.[...] (SILVA, 2017, p. 7) 

  

 Segundo o autor do estudo, o enfrentamento dessa dura realidade pelos catadores 

se dá através da busca de organização em termos de representação política e reconhecimento 

social, através da formação de associações e cooperativas e, na conclusão de seu trabalho, 

acaba por defender a organização cooperativa e as associações desta categoria, quando afirma: 

 
A organização cooperativa possibilita aos catadores, por um lado, efetuarem 

compras em comum (de equipamentos e insumos em geral) a preços menores e, por 

outro, ganharem maior escala de produção para atingir vendas em comum a preços 

maiores. Ademais, uma cooperativa, assim como uma associação, também pode 

atuar como instrumento de representação dos catadores perante o poder público ou 

outros fóruns específicos, reivindicando apoio tanto para a melhoria de suas 

condições de trabalho quanto para o acesso a equipamentos e serviços públicos nas 

comunidades em que residem. ( SILVA, 2017, p.43) 

  

 Quanto ao cálculo do potencial econômico total da reciclagem, o autor, valendo-se 

de estimativas de outros órgãos de pesquisa afirma que: 

 
[...] Estimativas recentes apontam para uma geração de resíduos sólidos urbanos no 

país em torno de 160 mil toneladas diárias, em que cerca de 30% a 40% são 

considerados passíveis de reaproveitamento e reciclagem (não considerando nesse 

caso a possibilidade de compostagem dos resíduos orgânicos. (SILVA, 2017, p.9) 

  

 Atenta ainda para o fato que, no intuito de promover estímulos e fortalecer o setor, 

o governo federal editou a Medida Provisória 476/2009, que dispôs sobre a concessão de 

crédito presumido do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para aquisição de 

resíduos sólidos por estabelecimento industrial a ser utilizado como matéria-prima, ou 

material intermediário na fabricação de seus produtos.  

 Embora a citada MP tenha perdido sua vigência pelo decurso do prazo, a mesma 

benesse por ela prevista foi assegurada pela Lei 13.097 de 19/01/2015 até 31/12/2018. 

 O Projeto de Lei 53 de 2014, do Senado Federal também previa, a seu turno, a 

concessão de isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 
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e da Contribuição para o PIS/PASEP sobre as operações com produtos reciclados, alterando, 

ainda, a Lei 12.357/2010 para prorrogar o prazo de vigência da concessão de crédito 

presumido do IPI.  Foi retirado de pauta pela sua autora, a Senadora Maria do Carmo Alves 

do DEM/SE. 

 Na Câmara Federal tramita, atualmente, o projeto de Lei 7535/2017 de autoria do 

Deputado Carlos Gomes do PRB/RS, que dispõe sobre incentivos para fomentar a indústria de 

reciclagem e cria fundo de apoio para ações voltadas à reciclagem.   

 De maneira geral, portanto, embora acessível no país tecnologia hábil a assegurar 

a reciclagem de alguns tipos de resíduos sólidos urbanos, de modo a propiciar a mitigação dos 

danos ambientais provocados por esses materiais, os poucos números disponíveis sobre o 

volume de material reciclado, quando comparado ao volume de resíduos gerados, evidencia 

que o setor necessita de fomento, haja vista o valor social agregado que traz em si, ao 

viabilizar a inclusão social de um significativo número de trabalhadores. 

 

 

6.2  Compostagem ou Reciclagem de Matéria Orgânica 

 

  

 A compostagem é um dos métodos de tratamento dos resíduos sólidos urbanos 

que se aplica à matéria orgânica nele presente, e que permite que seja devolvida à natureza 

parte do que lhe foi retirado.  

 Embora sejam variáveis as estimativas acerca da composição gravimétrica dos 

resíduos sólidos coletados no Brasil, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, para estimar a 

quantidade dos diferentes resíduos produzidos, valeu-se da média de 93 estudos de 

caracterização física realizado entre os anos de 1995 e 2008. 

 Apesar da defasagem desses dados, a planilha que se segue foi elaborada pelo 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e as informações nela consignadas não 

se mostram significativamente diferentes de outras, não oficiais, mais recentes. 
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Tabela 01 - Estimativa da Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos coletados 

no Brasil em 2008 

 

 

 Diante do significativo volume de resíduos orgânicos a compor a totalidade dos 

resíduos sólidos urbanos no Brasil, resta evidente que a compostagem se mostra uma das 

opções de tratamento hábeis a contribuir de forma significativa para a redução do volume de 

material encaminhado aos aterros sanitários.  

 À matéria orgânica que compõe o resíduo sólido urbano também se atribui a 

responsabilidade pela geração de gases e chorume, em decorrência da degradação desse 

material nos aterros sanitários. 

 Segundo Barros, o material orgânico encaminhado aos aterros sanitários seria, 

ainda, responsável pela instabilidade provocada em seus taludes, ante “a alteração na 

densidade que tal degradação provoca”. (BARROS, 2013) 

 A compostagem foi definida por Lima nos seguintes termos: 

 
[...] ato ou a ação de transformar os resíduos orgânicos, através de processos físicos, 

químicos e biológicos em matéria biogênica mais estável e resistente à ação de 

espécies consumidoras.  

O composto é a denominação genérica dada ao fertilizante orgânico resultante do 

processo de compostagem.  

No processo de compostagem a matéria orgânica atinge dois estágios importantes: 

digestão, que ocorre em primeiro lugar, correspondendo à fase de fermentação na 

qual a matéria alcança a bioestabilização. O segundo estágio é a maturação, na qual 

a matéria atinge a umidificação. (LIMA, 2004, p. 74) 

 

 A compostagem pode ocorrer através de dois métodos diversos: o natural e o 

acelerado.  
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 No método natural seriam separados manualmente da massa de resíduos tanto os 

materiais recicláveis quanto aqueles capazes de interferir no processo (materiais não 

orgânicos ou minerais de grande volume).  

 A partir dessa triagem o material orgânico seria destinado a um moedor ou 

peneira, que possibilita a redução do volume das partículas que o compõem, havendo, então, a 

disposição desse material em montes ou leiras35 num pátio de cura, onde seria periodicamente 

seria revolvido para ser aerado e controlada sua temperatura, pH e umidade, até que o mesmo 

alcance, num período variante entre 90 e 120 dias, estabilização biológica da matéria 

orgânica.  

 O método acelerado de compostagem ocorreria na presença de um biodigestor, 

pelo período de 2 ou 3 dias, a fim de acelerar da degradação do material orgânico, o que 

viabilizaria a finalização do processo no prazo compreendido entre 30 e 60 dias.  

 O controle de alguns fatores interfere na obtenção do composto. Crucial que seja 

mantida a condição aeróbia, pelo revolvimento periódico do material, preferencialmente 

quando sua temperatura (superior a 70 graus), a umidade (superior a 55 ou 60%) ou se 

percebida a presença de insetos ou mau cheiro.  

 A manutenção de temperatura em torno de 50 graus também propicia as reações 

químicas e biológicas necessárias à obtenção do composto. 

 A umidade dos montes ou leiras deve ser mantida em torno de 55%.  

 Por fim, deve-se observar que, quanto maior a variedade de matérias presentes na 

compostagem, maior a variedade de microrganismos que atuarão sobre ela.  

 Dentre as vantagens desse processo, o Ministério do Meio Ambiente aponta as 

seguintes:  

1) no processo de decomposição em compostagem ocorre somente a formação de 

CO2, H2O e biomassa (húmus). Por ser um processo de fermentação que ocorre na 

presença de oxigênio (aeróbico), permite que não ocorra a formação de CH4 (gás 

metano), altamente nocivo ao meio ambiente, muito mais agressivo (23x) que o gás 

carbônico em termos de aquecimento global; 

2) Redução do lixo destinado ao aterro, com a consequente economia com os custos 

de aterro e aumento de sua vida útil;  

3) Revalorização e aproveitamento agrícola da matéria orgânica;  

4) Reciclagem de nutrientes para o solo;  

5) Processo ambientalmente seguro;  

6) Eliminação de patógenos devido à alta temperatura atingida no processamento;  

7) Economia de tratamento de efluentes.  

(GODOY, 2017, p.3) 

 

                                                           
35 Leira – Sulco aberto na terra para receber semente; 2. Caneiro entre dois regos, por onde corre água. 3. 

Pequeno campo cultivado. 4. Elevação de terra entre dois sulcos. (FERREIRA,1987 p.1018) 
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 A despeito das vantagens dessa técnica de tratamento dos RSU a mesma somente 

fora objeto de regramento pela Resolução CONAMA nº 481/2017, que além de haver 

estabelecido critérios e procedimentos para garantir o controle e a qualidade ambiental do 

processo de compostagem de resíduos orgânicos, previu a adição de lodos de estações de 

tratamento de esgoto sanitário, mediante prévia autorização do órgão ambiental no processo.  

 A mencionada Resolução decorreu de proposta do CONAMA fundamentada no 

fato de que a compostagem passou a ser uma obrigação legal prevista no art. 36, V da Lei 

12.305/2010 e, sobretudo, uma forma de se atingir as metas de redução e disposição adequada 

dos resíduos.  

 Ressaltou tal proposta, ainda, que:  

 

Conforme dados de Eurostat (2015), tem-se que na Europa, onde os resíduos 

orgânicos representam cerca de 25% da massa de RSU, o índice de aproveitamento 

por biodigestão e compostagem está, na média, em 15%. Enquanto isso, no Brasil, 

onde a fração orgânica é mais de 50% em massa, este índice não chega a 0,5%. 

Além disso, dados do SNIS (2014) apontam que apenas 1,9% dos municípios 

brasileiros têm alguma experiência de compostagem. (BRASIL, 2017) 

 

 Resta evidente, portanto, que embora patentes os benefícios ambientais advindos 

da compostagem, o Brasil carece de dados que evidenciem a disseminação de sua prática.  

 

6.3 Incineração 

 

 Segundo Barros, “a incineração é uma tecnologia de tratamento dos Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU) por meio da combustão dos RSU na presença de oxigênio (ar de 

combustão) e com um combustível auxiliar, em um sistema fechado, do qual resultam sólidos 

(cinzas), gases e líquidos”. (BARROS, 2013, p.178) 

 Junqueira e Amaral atentaram para o fato de que, para além de uma técnica de 

tratamento térmico dos detritos, a incineração pode ensejar o aproveitamento energético dos 

resíduos sólidos urbanos. 

 De conformidade aos referidos autores: 

 

É uma alternativa de tratamento térmico para redução do volume e do peso dos 

resíduos sólidos. O processo consiste na combustão dos resíduos à alta temperatura, 

por meio de excesso de oxigênio, em que os materiais à base de carbono são 

decompostos, gerando calor, tais como remanescentes geram gases, cinzas e 

escórias. O calor gerado pode ser aproveitado como forma de produção de energia 

elétrica e vapor. Portanto, o processo de incineração também pode ser considerado 

como um processo de reaproveitamento da energia liberada na queima de materiais. 

(RIBEIRO; AMARAL, 2013, p. 51) 
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Essa modalidade de tratamento, além de evitar que os resíduos sólidos 

provoquem, em razão das características que lhes são inerentes, contaminação ambiental, 

proliferação de vetores de doenças e desperdício de material energético, propicia a redução 

significativa do volume desse material e seu aproveitamento energético, conhecido 

internacionalmente como “Waste-to-Energy “WtE Plants” ou “energy-from-waste” (EfW). 

(ROSSI, 2014) 

 Lima, ao tratar sobre o tema, ressalta a antiguidade da prática, utilizada como 

forma de destino final do lixo, daqueles que empilhavam os resíduos e lhe ateavam fogo. 

(LIMA, 2004). 

 O mesmo autor, ao discorrer sobre a historicidade de tal prática, menciona Alfred 

Fryer como pioneiro da prática, em 1874, na cidade de Nottingham, Inglaterra. Afirma o autor 

que: 

 
O sistema de Fryer, como ficou conhecido, era rudimentar e de operação 

extremamente simples; consistia de um forno onde os resíduos eram dispostos 

manualmente e incinerados com a utilização de carvão. A tiragem dos gases era 

natural e também controlada manualmente por meio de registros dispostos na 

chaminé. As escórias e a cinza eram removidas após a extinção completa das 

chamas. O funcionamento do sistema se fazia intermitentemente e, na época em que 

foi construído, atendia perfeitamente às necessidades locais. (LIMA, 2004, p. 118) 

 

 Afirma Lima, ainda, que já em 1920, na América do Norte, funcionavam 

aproximadamente 200 plantas de incineração, utilizadas para solução do problema dos 

resíduos em 150 cidades, como Nova Iorque, Chicago e New Jersey, ao passo que na Europa, 

na mesma época já haviam sido instalados mais de 300 incineradores municipais, o que 

solucionava o problema do destino final do lixo em mais de 280 cidades. (LIMA, 2004, p. 

118) 

 No Brasil, segundo o autor, o primeiro incinerador municipal teria sido construído 

pelos ingleses em 1896 e instalado na cidade de Manaus, com capacidade para processar 60 

toneladas de lixo doméstico por dia, o qual foi desativado no ano de 1958, por não mais 

atender às necessidades locais.  

 Também na cidade de Belém, no início do século, teria sido instalado um 

incinerador semelhando ao de Manaus, o qual também foi desativado em 1978, desta vez, em 

razão de problemas de manutenção.  

 Ainda tratando de registros históricos sobre incineradores no Brasil, afirma Lima 

que:  
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Em São Paulo, em 1913, foi instalado um incinerador especial, com capacidade para 

processar 40t de lixo por dia, provido de um sistema de recuperação de energia, que 

consistia de uma caldeira e um alternador. Entretanto, devido a problemas de 

adaptação à rede elétrica, o sistema recuperador foi desativado e substituído por 

motores elétricos convencionais. Também em São Paulo foram construídos mais três 

incineradores para lixo: em Pinheiros, no ano de 1944; na região de Vergueiro em 

1959 e no Bom Retiro, concluído em 1967. Destes, apenas dois continuam em 

franca operação. (LIMA, 2004, p. 118) 

 

 No artigo publicado no VII Seminário Nacional de Resíduos Sólidos e Limpeza 

Pública, promovido pela ABLP – Associação Brasileira de Limpeza Pública por Ricardo 

Menezes, José Luiz Gerlach e Marco Antônio Menezes, a incineração foi definida como “[...] 

um processo de reciclagem da energia liberada na queima dos materiais, visando a produção 

de energia elétrica e de vapor[...]” (ABLP, 2000) atentam os autores, para a necessidade 

permanente e contínua de controle dessa prática. 

 Tal necessidade é ratificada por Barros, sob argumento de que o controle 

permanente da atividade de incineração seria necessário para viabilizar a condução adequada 

da incineração “[...] de modo a não formação de compostos tóxicos como as Dioxinas36 e 

Furanos37, entre outros.” (BARROS, 2013, p.179). 

 Segundo Menezes, Gerlach e Menezes, a incineração teria passado por quatro 

estágios ou gerações de evolução, assim descritos: 

 

1ª Geração - 1950 -1965 
Nesta fase, a função única era a de reduzir o volume do lixo.  Os gases eram 

descarregados diretamente na atmosfera sem tratamento algum.  Apareceram aí as 

primeiras torres de água de refrigeração instaladas sobre a câmara de combustão.   A 

concentração de poeira atingia níveis de 1000mg/Nm3 (os sistemas modernos atuais 

atingem até 3 mg/Nm3).  As principais plantas desta geração foram as de Lousanne 

(1959), Berna (1954), Bruxelas (1957) -Von Roll. 

  

2ª Geração - 1965 – 1975 

                                                           
36 A dioxina é um subproduto industrial de certos processos, como produção de cloro, certas técnicas de 

branqueamento de papel e produção de pesticidas. A incineração de lixo também libera dioxina (queima de 

plástico, de papel, de pneus e de madeira tratada com pentaclorofenol), pois muitos produtos são tratados com 

cloro em sua fabricação. As dioxinas são acumuladas nos tecidos adiposos, ou seja, nas regiões em que nossos 

corpos e os de animais têm mais gordura. Não há nível saudável de dioxinas e até uma quantidade pequena pode 

ser perigosa, exatamente porque ela se acumula no organismo. Mesmo assim, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e a União Europeia estabeleceram a dosagem de 2,3 pg/kg/dia (picograma/quilo/dia - 1 picograma 

equivale a 10-¹² grama ou um trilionésimo de grama) como limite. A americana Enviromental Protection Agency 

(EPA) discorda, apontando 0,7 pg/kg/dia como quantidade máxima recomendável. São limites que significam 

quantidades muito baixas, o que pode ser aferido por orientação da própria EPA, que descreve o uso de filtro 

simples de papel para coar café feito com papel branqueado industrialmente, por exemplo, suficiente para 

exceder os “níveis aceitáveis” de dioxina por toda uma vida .(CERRI, 2017). 
37 Furanos  - Tratam-se de compostos de natureza orgânica, heterocíclicos e aromáticos, que podem ser obtidos 

pela destilação de algumas variedades de madeira. Trata-se de um composto que se apresenta sob a forma líquida 

em aspecto transparente, de fácil evaporação e alta inflamabilidade. Apresenta alta toxicidade e algum aspecto 

carcinogênico. (SILVA DA, 2017). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pentaclorofenol
http://www.who.int/en/
http://www.who.int/en/
http://www.dairyreporter.com/On-your-radar/Contamination/Draft-dioxin-guidance-could-cripple-food-sector-warns-US-industry
http://www.epa.gov/
https://www.infoescola.com/quimica/anel-aromatico/
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Nesta época aparecem os primeiros sistemas de proteção do meio ambiente, que 

reduziram as emissões a  100mg/Nm3.   Aparecem também os incineradores com 

câmara dupla, cujo objetivo era melhorar a eficiência de queima.  Surgem os 

primeiro interesses em recuperação de calor para a geração de energia e as plantas 

de grande capacidade.   

  

3ª Geração - 1975 - 1990 
A fase de 75 a 90 é caracterizada, no mundo desenvolvido, pelo aumento da 

performance energética e desenvolvimento das normas de proteção ambiental.  O 

público começa a estar mais atento aos problemas de poluição.  Aparece a 

introdução dos sistemas complexos de lavagem de gases para reduzir as emissões de 

gases ácidos, com a neutralização de HCl, SOx, HF e metais pesados.  As caldeiras 

são muito melhoradas e há melhoria nos processos de combustão dos orgânicos.  A 

automação passa a ser centralizada.  Multiplicam-se os centros de tratamento com 

cogeração de energia. 

  

4ª Geração - 1990 - atual 
Ampliam-se as pressões dos movimentos verdes.  O tratamento de gases é 

sofisticado ainda mais, perseguindo a meta de emissão Zero.  Avançam os sistemas 

para a remoção de outros poluentes como  NOx, dioxinas e furanos.  Dá-se o 

aparecimento das tecnologias avançadas de tratamento para a produção de resíduos 

finais inertes, que podem ser reciclados ou dispostos sem nenhum problema para o 

meio ambiente, tal como o uso do plasma térmico.   Vários processos estão se 

sofisticando atualmente no pré-tratamento do lixo, anterior à incineração, para 

aumentar a sua homogeneização, baixar a umidade e melhorar o poder calorífico, de 

tal forma a transformá-lo em um combustível de qualidade para a máxima geração 

de energia.  Sofisticam-se também os processos de combustão com o aumento dos 

sistemas de turbilhonamento, secagem, ignição e controle da 

combustão.(MENEZES; GERLACH;MENEZES, 2000, p.1) 

 

 

 A partir de 1965, portanto, tal técnica incorporou os primeiros sistemas de 

controle dos gases acompanhando a história da evolução do direito ambiental, designado por 

GOMES (2012, p.15) como “despertar ecológico”, o qual, segundo a mesma autora, foi 

marcado pelos seguintes acontecimentos: 

[...] 

Os acontecimentos são, entre outros: a publicação de obras marcantes na temática da 

proteção ecológica – Silent Spring (1962), de Richard Carson, ou Environmental 

Revolution (1969), de Max Nicholson - que fazem eco dos apelos dos cientistas à 

contenção na exploração dos recursos naturais; a notícia da contaminação de 

mercúrio na baía de Minamata (Japão), cujos reflexos para a saúde pública 

começaram então a conhecer-se; o naufrágio do petroleiro Torrey Canyon, em 1967, 

ao largo das costas inglesa, francesa e belga, com efetios devastadores no plano da 

poluição marinha; a criação, em 1968, do Clube de Roma (constituído por cientistas, 

economistas, políticos, diplomatas, acadêmicos), um Thik tank preocupado com o 

futuro da Humanidade e no seio do qual seria elaborado, em 1972, o Relatório The 

limits of Growth, no qual se traçava um futuro apocalíptico caso não fossem 

travados os limites de crescimento de quatro factores: população, industrialização, 

poluição e esgotamento dos recursos naturais.  

A data é 1968: ano em que o Conselho da Europa emite a Declaração sobre a luta 

contra a poluição do ar, aprova a Carta Europeia da Água e promove a assinatura do 

Acordo Europeu sobre o emprego de certos detergentes. Também em 1968, os 

Chefes de Estado e de Governo africanos assinaram a Convenção africana sobre a 

conservação da Natureza e dos recursos naturais, que sucedeu a Convenção de 

Londres (de 1933), instrumento modelar em razão de sua vocação global e do 

acolhimento de dois princípios em sede de conservação da Natureza: o de que a 

proteção das espécies deve ser feita no seu habitat, e o de que o Estado em cujo 
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território residem espécies raras fica investido numa especial responsabilidade pela 

sua preservação. 1968 foi também, como se disse, o ano de criação do Clube de 

Roma. Finalmente, ainda em 1968, a Assembleia geral das Nações Unidas aprovou a 

Resolução 2398 (XXIII), de 3 de Dezembro, na qual se previa a realização de uma 

conferência mundial para a discussão de problemas ambientais – a Conferência de 

Estocolmo. (GOMES, 2012, p.16) 

 

Somente a partir da década de 90, contudo, é que tal “despertar” alcançou as 

questões relacionadas ao perigo dos incineradores de lixo, ante a associação da queima dos 

resíduos sólidos com a formação de compostos tóxicos (Dioxinas e Furanos), gases 

comumente associados à causa de doenças como o câncer38.  

Esse risco acaba demandando a associação da tecnologia de incineração com 

outras, que viabilizem o controle da emissão dos gases por ela produzido, de modo a 

compatibilizá-la com os níveis aceitáveis de gases emitidos e redução da nocividade dos 

compostos formados pela incineração. 

Conforme já mencionado no capítulo 2, desta dissertação, a Resolução CONAMA 

316/2002 cuidou dos procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de 

tratamento térmico de forma segura. 

Para tanto, estabeleceu limites de emissão, critérios de desempenho, controle, 

tratamento e disposição final de efluentes, a fim de minimizar os impactos da técnica no meio 

ambiente (Art. 1º).(BRASIL, 2002) 

 Outrossim, exigiu que tais sistemas possuíssem um responsável técnico por seu 

funcionamento, devidamente habilitado (Art. 28) e proibiu a instalação dos sistemas de 

incineração em áreas residenciais (Art. 9º).( BRASIL,2002) 

 A Resolução CONAMA 316/2002 atribuiu ao responsável técnico de qualquer 

sistema de tratamento térmico, ainda, o dever de proceder a registros de transporte, 

estocagem, identificação e análise dos resíduos que alimentam o sistema, com o objetivo de 

prover eventuais demandas relativas ao preenchimento de critérios estabelecidos pelo órgão 

ambiental competente (Art. 12).(BRASIL,2002) 

 Exigiu que as estações de tratamento possuíssem área coberta para o recebimento 

de resíduos e sistema de coleta e tratamento adequado do chorume (Art. 22), bem como 

registro de informações relativas à área de origem e quantidade desses resíduos (Art. 23). 

                                                           
38 Como resultado da expansão das pesquisas na última década, o grande espectro de consequências à saúde 

agora creditadas às dioxinas incluem cânceres, efeitos reprodutivos e no desenvolvimento, deficiência 

imunológica, disrupção endócrina incluindo diabetes mellitus, níveis de testosterona e do hormônio da tiroide 

alterados, danos neurológicos incluindo alterações cognitivas e comportamentais em recém-nascidos de mães 

expostas à dioxina, danos ao fígado, elevação de lipídios no sangue, o que se constitui em fator de risco para 

doenças cardiovasculares e danos à pele.(ASSUNÇÃO; PESQUERO,1999) 
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 De acordo com essa norma, as câmaras de incineração, cujo funcionamento será 

descrito a seguir, não devem operar a temperatura mínima inferior a oitocentos graus célsius, 

e nenhum resíduo nela introduzido poderá resistir a período de tempo inferior a um 

segundo.(BRASIL,2002) 

 A Resolução CONAMA 316/2002, relacionou, em seu artigo 26, os estudos que 

deveriam fundamentar tecnicamente o processo de licenciamento das unidades de tratamento 

térmico de resíduos, cujo prazo de vigência da licença de operação foi estipulado em 5 (cinco) 

anos, dentre os quais se inserem: projetos básico e detalhamento, estudo e relatório de 

impacto ambiental; análise de risco, plano do teste de queima; plano de contingência e plano 

de emergência.  Os referidos planos foram detalhados, respectivamente, nos anexos II, III e 

IV da Resolução, que ainda previu o Plano de Desativação, para o caso de encerramento da 

estação de tratamento, o qual também foi detalhado pelas disposições contidas em seu anexo 

V.  

 Considerando o potencial poluidor da própria atividade de incineração, o 

CONAMA exigiu que paralelamente aos sistemas de tratamento térmico, funcionassem 

unidades de recepção, armazenamento, alimentação e tratamento das emissões gasosas e 

partículas, efluentes líquidos cinzas e escórias.  

 Ao regulamentar o sistema de incineração, não passou despercebido ao 

CONAMA, a possível “competição” entre esse sistema e a reciclagem e reaproveitamento de 

materiais, tanto que estabeleceu como condicionante à implantação do próprio sistema, a 

necessidade de implementação prévia de um programa de segregação de resíduos, ao dispor 

que: 

Art. 24. A implantação do sistema de tratamento térmico de resíduos de origem 

urbana deve ser precedida da implementação de um programa de segregação de 

resíduos, em ação integrada com os responsáveis pelo sistema de coleta e de 

tratamento térmico, para fins de reciclagem ou reaproveitamento, de acordo com os 

planos municipais de gerenciamento de resíduos.  

Parágrafo único. A partir da licença de operação do sistema de tratamento térmico, 

deverá ser observado o seguinte cronograma mínimo de metas:  

I - no primeiro biênio, deverá ser segregado o percentual correspondente a seis por 

cento do resíduo gerado na área de abrangência do sistema;  

II - no segundo biênio, deverá ser segregado o percentual correspondente a doze por 

cento do resíduo gerado na área de abrangência do sistema;  

III - no terceiro biênio, deverá ser segregado o percentual correspondente a dezoito 

por cento do resíduo gerado na área de abrangência do sistema;  

IV - no quarto biênio, deverá ser segregado o percentual correspondente a vinte e 

quatro por cento do resíduo gerado na área de abrangência do sistema; e 

 V - a partir do quinto biênio, deverá ser segregado o percentual correspondente a 

trinta por cento do resíduo gerado na área de abrangência do sistema. (BRASIL, 

2002) 
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 Segundo a FEAM, esse percentual de segregação seria calculado sobre a 

quantidade de RSU recebido na usina de tratamento do respectivo município. (FEAM, 2012, 

p. 90) 

  Os estudiosos sobre o tema, enumeram como possíveis vantagens do processo de 

incineração, as seguintes: 

a)  Redução do volume de RSU a ser destinado aos aterros sanitários, num 

percentual que variaria entre 80 e 90%; 

b) Redução do tempo de degradação dos resíduos, quando comparado àqueles 

dependentes de reações microbiológicas; 

c) Possibilidade de redução dos custos com transportes dos resíduos ante à 

possibilidade de construção de centrais de incineração próximas dos pontos de 

coleta; 

d) Possibilidade de recuperação do investimento pela comercialização da energia 

produzida em razão do processo; 

e) Possibilidade de controle das emissões gasosas através da instalação de filtros e 

observância de parâmetros de segurança previstos por lei ou regulamento; 

f) Demanda de menor espaço para alocação dos resíduos. 

 

 Mas a grande vantagem da utilização da incineração de RSU como forma de 

tratamento, segundo Menezes, Gerlach e Menezes, seria, de fato, a recuperação de energia 

proporcionada pelo processo, na medida em que: 

 

Em números aproximados pode-se afirmar que 1 tonelada de RSU equivale a 200 kg 

da carvão ou 250 kg de combustível, 30 t de água quente ou ainda 500 kWh de 

energia elétrica.   O calor recuperado pela incineração pode representar cerca de 6 a 

7 % da energia consumida pela população que gera o RSU, e a energia recuperada 

em um sistema de tratamento de RSU tem sido utilizada para: gerar água quente para 

o próprio processo e distribuição a hospitais, piscinas municipais e sistemas de 

calefação; gerar vapor para uso industrial; gerar energia elétrica para uso na planta e 

distribuição local;  gerar frio convertido a partir do vapor, para uso em sistemas de 

condicionamento de ar para indústrias, shopping centers, aeroportos, etc. 

(MENEZES; GERLACH;MENEZES, 2000, p.3) 

 

 De conformidade com o Guia de Orientações para Governos Municipais de Minas 

Gerais sobre o aproveitamento energético dos Resíduos Sólidos Urbanos, elaborado pela 

FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente e datado de maio de 2012, o processo de 

combustão se realiza em forno de incineração. O mesmo se compõe de câmara de combustão 

(na qual os resíduos são inseridos e onde ocorre o processo de queima controlada) e uma 
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câmara de pós-combustão (onde se completa a queima controlada de CO e substâncias 

orgânicas contidas nos gases procedentes da câmara de combustão), o processo se 

desenvolvendo da seguinte forma: 

 

O resíduo é descarregado no silo da usina (1) de onde é tomado por agarradores 

mecânicos e jogado em moegas (2). Das moegas o lixo é empurrado gradualmente 

para o interior do incinerador (3). O calor produzido pela queima do lixo é utilizado 

na caldeira (4) para aquecimento de água e o vapor gerado nesta é conduzido por 

tubulações para um sistema de turbina e gerador, para a produção de energia elétrica. 

Depois de o resíduo ser incinerado restam, sobre as grelhas, as escórias, que são 

drenadas para sistemas coletores situados abaixo das grelhas (5), resfriadas com 

água, passando posteriormente por separadores eletromagnéticos que promovem a 

extração de metais para reciclagem. Os gases de combustão são enviados para os 

sistemas de tratamento e remoção de poluentes (6), passam por filtros para retenção 

de partículas finas (poeiras) (7) e são lançados ao meio ambiente através da chaminé 

(8). (FEAM, 2012, p.26) 

 

 

Figura 04 - Representação ilustrada de planta de incineração do tipo combustão em grelha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FEAM, 2012,p. 27. 

  

 Além da incineração, há outros tipos de tecnologias disponíveis que proporcionam 

o tratamento térmico dos resíduos, com aproveitamento energético, quais sejam: a pirólise, a 

gaseificação, o coprocessamento em forno de clínquer e o plasma. 

 Considerando tais alternativas, o CONAMA, ao regulamentar os procedimentos e 

critérios para o funcionamento de tais sistemas, exigiu que a adoção de qualquer deles deveria 

ser precedida de estudo de análise de alternativas tecnológicas que justificassem a escolha do 
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procedimento adotado, o qual comprovasse que aquela adotada estaria de acordo com o 

conceito de melhor técnica disponível (Art. 4º).( BRASIL, 2002) 

 Outra tecnologia disponível para o tratamento de resíduos seria aquela que utiliza 

micro-ondas. Quanto à referida técnica, Barros afirma que:  

 

A despeito do grande potencial de aplicação de micro-ondas para o tratamento de 

RSU, além da remediação em caso de contaminação de solos e água subterrânea, 

ainda existem muitos desafios para a aplicação em grande escala dessa técnica, que 

incluem a ausência de dados suficientes para quantificar as propriedades dielétricas 

dos fluxos dos resíduos tratados e as dificuldades técnicas encontradas durante a 

alteração entre as escalas ou processos bem-sucedidos de laboratórios ou em escala 

piloto, para escala industrial. (BARROS, 2012, p. 193) 

  

 Relativamente ao Autoclave, cuja temperatura de operação varia entre 50ºc e 

250ºc, não se enquadraria como tratamento térmico, nos termos da Resolução Conama 

316/2002, que exige para a caracterização do tratamento e, conforme já asseverado, 

temperatura mínima de 800ºc. 

 Serão analisadas a seguir, portanto, as demais técnicas de tratamento térmico 

possivelmente aplicáveis aos resíduos sólidos urbanos, a começar pela pirólise, definida por 

Ribeiro e Amaral, nos seguintes termos: 

 

Essa tecnologia realiza a destruição térmica de materiais orgânicos, como na 

incineração. Entretanto, o processo da pirólise é realizado na ausência total ou 

parcial de um agente oxidante absorvendo o calor. Dessa forma, qualquer tipo de 

material orgânico se decompõe, dando origem a três fases: uma sólida, o carvão 

vegetal; outra gasosa; e, finalmente, outra líquida, frequentemente designada de 

fração pirolenhosa (extrato ou bio-óleo). (RIBEIRO; AMARAL, 2013, p. 52) 

  

 Segundo a FEAM, o balanço energético do sistema de pirólise seria sempre 

positivo, haja vista que produziria mais energia do que consome e o produto do processo 

sofreria variações, a depender do fato de classificar-se o processo como lento ou rápido, o que 

dependeria do tempo de resistência da matéria prima no forno e a temperatura do processo.  

 A tabela abaixo, permite a visualização das modalidades de pirólise e do produto 

do processo: 
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  Tabela 02 - Classificação simplificada das modalidades de pirólise 

 

Fonte: Disponível em: http://www.resol.com.br/cartilhas/aproveitamento_energetico_de_rsu_guia_feam_(2).pdf 

Acesso em 29/12/2017. 

 

 Para Amaral e Junqueira, a tecnologia apresentaria vantagens e desvantagens: 

 
Como vantagens, destacam-se a área reduzida para implantação dos reatores 

pirolíticos, a oportunidade de trabalho em centros de triagem e a redução substancial 

do volume de resíduos a ser disposto. 

Como desvantagens tem-se o alto consumo de água no processo, elevado custo de 

tratamento dos efluentes gasosos e líquidos, difícil manutenção que exige constante 

limpeza do sistema de alimentação de combustível auxiliar, exceto se for utilizado 

gás natural, risco de contaminação do ar pela emissão de materiais particulados. 

(JUNQUEIRA; AMARAL, 2013, p. 52) 

 

 Relativamente ao tratamento das emissões atmosféricas resultantes da técnica, 

ressaltado pela FEAM, além daquelas decorrentes do processo em si, há que se buscar a 

mitigação dos efeitos gerados pela queima do combustível auxiliar eventualmente utilizado 

para o aquecimento do reator.  

 A Gaseificação também é um processo de decomposição da matéria orgânica em 

que há conversão de matéria-prima sólida ou líquida em gás, por meio de oxidação parcial, 

sob a aplicação de calor.  Ocorre a partir da reação de carbono com o vapor para produção de 

hidrogênio, dióxido e monóxido de carbono, metano, nitrogênio e vapor d’água. (FEAM, 

2012, p. 34) 

 Os resíduos sólidos urbanos mais indicados para a gaseificação como forma de 

aproveitamento energético seriam as palhas de cereais, cavacos de madeira, cascas de frutos, 

serragem resíduos urbanos, resíduos animais, lodo de esgoto e outros com percentual de 

umidade inferior a 40% (BRAND, 2010, apud FEAM, 2012) 

 Os problemas técnicos relacionados à qualidade do gás produzido, porém, 

segundo Cortez, Lora e Gómez impediram a utilização do sistema para geração de energia 

elétrica em escala comercial. (apud, FEAM, 2012) 

http://www.resol.com.br/cartilhas/aproveitamento_energetico_de_rsu_guia_feam_(2).pdf
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 O Coprocessamento, segundo Ribeiro e Amaral, “[...] é uma tecnologia 

empregada nos países europeus, nos Estados Unidos e no Japão há quase 40 anos, sendo que 

no Brasil é utilizada desde o início da década de 90, na qual se realiza a queima de resíduos e 

de passivos ambientais (efluentes, óleos, solo contaminado) em fornos de cimento.” 

(RIBEIRO, AMARAL, 2013, p. 52). 

 A técnica de regra utiliza como fonte de energia as borrachas, pneus 

emborrachados, ceras, lodos de estação de tratamento, resinas, colas e látex, materiais que não 

se caracterizam como resíduos sólidos urbanos. 

 Há, em Minas Gerais, indústrias cimenteiras licenciadas que se valem de tal 

prática, conforme se verifica pelas informações constantes na tabela infra: 

 

Tabela 03 -Relaciona os Municípios de Minas Gerais que sediam indústrias cimenteiras 

licenciadas para o coprocessamento de resíduos 

 

 A tecnologia de Plasma, segundo Barros, “[...] compreende a criação de um arco 

elétrico sustentado pela passagem de corrente elétrica através de um gás em um processo 

chamado de ruptura dielétrica”. (BARROS, 2013) e, mais: 

 

Trata-se de um processo térmico drástico de não incineração, que usa temperaturas 

extremamente altas em um ambiente carente de oxigênio para se decompor 

completamente os resíduos em moléculas muito simples, resultando, como 

subprodutos do processo em gás combustível e uma escória inerte. (MOUSTAKAS, 

et alii, 2005, apud BARROS, 2013, p. 187) 

  

 A vantagem do processo, segundo a mesma autora, decorreria da eficiência do 

mesmo, no tratamento de resíduos e efluentes perigosos. A desvantagem, a seu turno, 

decorreria do elevado custo associado ao consumo de energia elétrica para obtenção do 

plasma térmico. (BARROS, 2013) 

 Enfim, a PNRS exigiu para a utilização de tecnologias que visam à recuperação 

energética dos resíduos sólidos urbanos, a comprovação da viabilidade técnica e ambiental da 
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mesma e, ainda, da implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos, 

devidamente aprovado por órgão ambiental (Art. 9º, §1º da Lei 12.305/2010). (BRASIL,2010) 

  

6.4 Aterros Sanitários 

  

 Outro possível destino adequado para os resíduos sólidos urbanos são os aterros 

sanitários, definidos pelo item 3.2 da NBR 8419, nos seguintes termos: 

 
Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde 

pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que 

utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área 

possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada 

de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se 

necessário. (ABNT, 1992) 

 

 Segundo José Cláudio Junqueira Ribeiro e Carlos Henrique Carvalho Amaral, 

“[...] esse método utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor 

área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de 

terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário”. 

(RIBEIRO E AMARAL, 2012, p. 53) 

 A degradação dos resíduos destinados aos aterros sanitários ocorre de forma lenta 

e gradual, através de processos químicos e biológicos, que ao longo do tempo transformam a 

parcela biodegradável do material que compõe a massa de resíduos em chorume e biogás39, 

aos quais, a depender das características técnicas da construção do aterro sanitário, será 

proporcionado tratamento e destino adequados. 

 Relativamente à produção de biogás, que seria em verdade um subproduto da 

disposição de RSU nos aterros sanitários, cabem algumas observações, dado o potencial 

energético desse material, que seria composto basicamente por metano (CH4) e dióxido de 

carbono (CO2). 

 A captação do biogás tem como pressuposto o prévio planejamento do aterro para 

a instalação de equipamentos que a viabilizem e que possibilitem o monitoramento a ajuste de 

seu fluxo.  

                                                           
39 Após a disposição dos RSU em aterro sanitário, reações bioquímicas passam a ocorrer nos componentes 

orgânicos presentes. Em faixa próxima à superfície, devido à presença de ar atmosférico, ocorre a oxidação 

aeróbic a desses compostos com formação de dióxido de carbono e vapor d’água. Nas camadas mais profundas 

predominam as condições com ausência de oxigênio, favorecendo a digestão anaeróbica. O biogás de aterro 

contém em torno de 54% de CH4 e 46% de CO2 e ainda, pequena concentração de vapor d’água, amônia, gás 

sulfídrico e outros constituintes. (ENGEBIO, 2009b) 



93 

 Segundo a FEAM, esse sistema de captação é feito de forma paulatina e ampliada 

de acordo com o aumento da geração do Biogás, o qual somente fica apto à utilização após se 

submeter a processo de tratamento, que consiste na remoção do mesmo de vapor d’água e das 

partículas sólidas por ele transportadas.  

 Seja em razão do volume dos resíduos destinados aos aterros sanitários, seja em 

decorrência da produção de chorume e biogás como consequência dos processos físico-

químicos inerentes à decomposição do material orgânico que os compõem, os aterros 

sanitários deverão ser construídos observando algumas características técnicas, descritas pela 

FEAM como sendo as seguintes: 

1) impermeabilização da base do aterro, que pode ser executada com argila ou 

geomembranas sintéticas;  

2) sistema de drenos que permite a saída do biogás;  

3) sistema de coleta de chorume;  

4) sistema de drenagem de águas pluviais, as quais ao infiltrarem no maciço do 

aterro podem gerar instabilidade geotécnica e aumento da produção de 

chorume.(FEAM, 2012) 

  As vantagens dos aterros sanitários, segundo Ribeiro e Amaral, seriam seu 

baixo custo operacional e a possibilidade de associação com outras tecnologias de tratamento, 

ao passo que, suas desvantagens adviriam de seus odores característicos, da demanda por 

grandes espaços físicos para sua implantação, da exposição permanente de seus trabalhadores 

a riscos e, finalmente, da resistência por parte da comunidade vizinha para a instalação do 

empreendimento, fenômeno que teria sido identificado internacionalmente como “Not in My 

Back Yard – (NINBY), ou seja, Não no Meu Quintal”. (RIBEIRO; AMARAL, 2013, p. 53). 

 Uma vez dispostos neste capítulo alguns dos principais destinos dos resíduos 

sólidos urbanos, levando em consideração a possibilidade de geração de energia deles 

provenientes, merece registro a informação disponibilizada pela FEAM, através da qual é 

possível o cotejo entre o volume de resíduos necessários à manutenção dos sistemas e a 

energia gerada, tal qual se segue: 

Tabela 04 - Estimativa da quantidade mínima de RSU e geração de energia elétrica para 

tecnologias de aproveitamento energético 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.resol.com.br/cartilhas/aproveitamento_energetico_de_rsu_guia_feam_(2).pdf 

Acesso em 01/01/2018. 

http://www.resol.com.br/cartilhas/aproveitamento_energetico_de_rsu_guia_feam_(2).pdf
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 Conforme os dados supra, possível concluir, portanto, que a tecnologia mais 

eficiente para a obtenção de energia, a partir dos resíduos sólidos urbanos, é a incineração.  

 Relativamente às vantagens e desvantagens de cada uma das tecnologias acima 

expostas, para o aproveitamento energético dos resíduos, foi elaborada pela FEAM a tabela 

que se segue, a qual possibilita visualização global do conteúdo exposto. 

Tabela 05 – Vantagens e Desvantagens das tecnologias 

 

 

Fonte:FEAM. http://www.resol.com.br/cartilhas/aproveitamento_energetico_de_rsu_guia_feam_(2).pdf 

 

 

http://www.resol.com.br/cartilhas/aproveitamento_energetico_de_rsu_guia_feam_(2).pdf
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 Uma vez expostos neste capítulo alguns dos possíveis destinos para os resíduos 

sólidos urbanos e a possibilidade de geração de energia através deles, resta enfrentar a questão 

acerca da celeuma legislativa instaurada no Estado de Minas Gerais, e que tem como origem a 

possibilidade ou proibição da incineração dos resíduos sólidos urbanos no Estado.  

  

 

7. A PNRS E A INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 

 

 No Estado de Minas Gerais, a Política de Resíduos Sólidos foi objeto das 

disposições contidas na Lei 18.031 de 12/01/2009. Essa Lei, em sua redação original, definiu 

a destinação final dos resíduos sólidos, nos seguintes termos: 

 
VII - destinação final o encaminhamento dos resíduos sólidos para que sejam 

submetidos ao processo adequado, seja ele a reutilização, o reaproveitamento, a 

reciclagem, a compostagem, a geração de energia, o tratamento ou a disposição 

final, de acordo com a natureza e as características dos resíduos e de forma 

compatível com a saúde pública e a proteção do meio ambiente (Art. 4º). (BRASIL, 

2009) 
  

Outrossim, embora definida como um de seus objetivos, “a geração de energia” 

(Art. 8º, I), no rol das suas proibições incluiu, inicialmente, as seguintes formas de destinação 

dos resíduos sólidos: 

 
Art. 17. São proibidas as seguintes formas de destinação dos resíduos sólidos: 

I - Lançamento "in natura" a céu aberto, sem tratamento prévio, em áreas urbanas e 

rurais; 

II - Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não 

licenciados para esta finalidade, salvo em caso de decretação de emergência 

sanitária e desde que autorizada pelo órgão competente; 

III - Lançamento ou disposição em lagoa, curso d'água, área de várzea, cavidade 

subterrânea ou dolina, terreno baldio, poço, cacimba, rede de drenagem de águas 

pluviais, galeria de esgoto, duto condutor de eletricidade ou telefone, mesmo que 

abandonados em área sujeita a inundação e em área de proteção ambiental integral. 

(BRASIL, 2009) 
 

 Através do Projeto de Lei 4.051/2013, foi proposta a seguinte alteração na Lei 

18.031/2000:  

Art. 1° - Ficam acrescentados ao art. 17 da Lei n° 18.031, de 12 de janeiro de 2009, 

os seguintes inciso IV e parágrafo único:  

“Art. 17 - (…) 

IV - utilização da tecnologia de incineração no processo de destinação final dos 

resíduos sólidos urbanos oriundos do sistema de coleta do serviço público de 

limpeza urbana nos municípios. Parágrafo único - Excetuando-se a tecnologia de 

coprocessamento em fornos de fábricas de cimento, a proibição prevista no inciso 
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IV abrange também as concessões públicas para empreendimento que promova o 

aproveitamento energético a partir da incineração de resíduos sólidos urbanos 

oriundos da coleta convencional.”(BRASIL, 2000) 

 

 Acatada a proposta constante no referido projeto, o art. 17 da Lei 18.031/2009 

passou a viger com a seguinte redação: 

 

Art. 17. São proibidas as seguintes formas de destinação dos resíduos sólidos: 

I - lançamento "in natura" a céu aberto, sem tratamento prévio, em áreas urbanas e 

rurais; 

II - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não 

licenciados para esta finalidade, salvo em caso de decretação de emergência 

sanitária e desde que autorizada pelo órgão competente; 

III - lançamento ou disposição em lagoa, curso d'água, área de várzea, cavidade 

subterrânea ou dolina, terreno baldio, poço, cacimba, rede de drenagem de águas 

pluviais, galeria de esgoto, duto condutor de eletricidade ou telefone, mesmo que 

abandonados, em área sujeita a inundação e em área de proteção ambiental integral; 

IV - utilização da tecnologia de incineração no processo de destinação final dos 

resíduos sólidos urbanos oriundos do sistema de coleta do serviço público de 

limpeza urbana nos municípios. 

Parágrafo único - Excetuando-se a tecnologia de coprocessamento em fornos de 

fábricas de cimento, a proibição prevista no inciso IV abrange também as 

concessões públicas para empreendimento que promova o aproveitamento 

energético a partir da incineração de resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta 

convencional. (MINAS GERAIS, 2013) 

 

 O teor do referido artigo foi então objeto de proposta de alteração pelo Projeto de 

Lei nº 1488/2015, o qual, acaso tivesse sido aprovado, conferiria ao artigo 17 da Lei 

18.031/2009, a seguinte redação: 

 

Art. 17 – São proibidas as seguintes formas de destinação dos resíduos sólidos: 

[...] 

IV – utilização da tecnologia de incineração no processo de destinação final dos 

resíduos sólidos urbanos oriundos do sistema de coleta do serviço público de 

limpeza urbana nos municípios. 

§1º - Excetuando-se a tecnologia de coprocessamento em fornos de fábricas de 

cimento, a proibição prevista no inciso IV deste artigo abrange também as 

concessões públicas para empreendimentos que promova o aproveitamento 

energético a partir da incineração de resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta 

convencional.  

§2º - A proibição prevista no inciso IV deste artigo não abrange a porção não 

aproveitada do material que tenha sido objeto do processo de coleta seletiva de 

resíduos sólidos urbanos.  (meu grifo) (BRASIL, 2009) 

  

 Tal projeto, porém, foi retirado de tramitação, mas, no ano de 2016 e, mais uma 

vez, o teor do referido artigo, foi objeto de nova proposta de alteração, pelo projeto de lei nº 

3.893/2016, publicado no Diário do Legislativo em 12/11/2016, e que ainda tramita na 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 

 De conformidade com o referido projeto de lei, seria revogado o parágrafo único 

do artigo 17, supratranscrito.  
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 A justificação apresentada para tal proposição consigna que:  

 

A proposição apresentada revoga dispositivo já acrescentado à Lei n° 18.031, de 12 

de janeiro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, o 

qual proíbe a utilização da tecnologia de incineração no processo de destinação final 

dos resíduos sólidos oriundos do sistema de coleta do serviço público de limpeza 

urbana nos municípios, excetuando-se a tecnologia de coprocessamento em 

fornos de fábricas de cimento, e que abrange, na proibição, as concessões públicas 

para empreendimento que promova o aproveitamento energético a partir da 

incineração de resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta convencional. 

Na forma como está, essa medida veda a utilização de alternativa tecnológica de 

recuperação energética de resíduos sólidos urbanos sem fundamentação técnica que 

a justifique, contrariando, ainda, o disposto no § 1° do art. 9° da Lei Federal nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

bem como não ajuda na redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

É por essas razões que apresento este projeto de lei. (BRASIL, 2009) 

 

 O referido projeto ainda se encontra em fase de votação em primeiro turno nas 

comissões. Até que seja sancionado, promulgado ou vetado, esse projeto ainda passará pelas 

seguintes etapas: votação em primeiro turno no Plenário; votação em 2º turno nas Comissões 

e no Plenário, e redação final.  

 De conformidade com a Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de 

Minas Gerais, tal qual vigente, e em que pesem os sucessivos projetos de lei tendentes a 

modifica-lo, tal qual expresso, é proibida a incineração dos resíduos sólidos urbanos para fins 

de recuperação energética.  

 A controvérsia expõe duas posições diametralmente opostas. De um lado, aqueles 

que veem na incineração dos resíduos sólidos urbanos, uma ameaça à efetivação de práticas 

como a reciclagem e o reaproveitamento dos resíduos e, de outro, aqueles defensores da 

utilização desse material como matéria-prima geradora de energia.  

  O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), 

fundado no ano de 2001, com o objetivo de conciliar a inclusão social dos catadores com as 

políticas públicas de gestão dos resíduos sólidos, representa o extremo contrário à incineração 

dos resíduos sólidos urbanos.  

 De regra, contundente a opinião do MNCR e de associações de catadores de papel 

distribuídas pelas mais diversas localidades da Federação, contrariamente à gestão de resíduos 

materializada pela incineração de resíduos sólidos.  

 A categoria participou de forma ativa do Projeto de Lei 203/91, o qual foi 

transformado na Lei Ordinária 12.305/2010. Segundo estimativas do MNCR, haveria no 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=18031&ano=2009&tipo=LEI
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=18031&ano=2009&tipo=LEI
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Brasil 800 mil catadores em atividade, aos quais poderia ser atribuída a responsabilidade pela 

coleta de 90% de todo o material reciclado no país. 

 Afirma, ainda que, ao prever o reaproveitamento energético dos resíduos, como 

forma de destinação ambientalmente adequada desses, a LPNRS estaria, em verdade, 

inviabilizando a implementação de projetos socioambientais e de infraestrutura para a coleta, 

triagem e reciclagem de materiais. 

 Sobre o tema, afirma o MNCR: 

 
[...] 

Sabemos que há interesse do setor de indústrias de plástico em implantar 

incineradores no Brasil e com a queima dos resíduos, ver-se eximida de suas 

responsabilidades, o que, inclusive, estimula o maior consumo de embalagens no 

mercado brasileiro. Esse posicionamento vai na contramão dos objetivos dessa 

Política Nacional de Resíduos e, ao mesmo tempo, dos anseios da sociedade por um 

futuro sustentável.  

O não reaproveitamento dos resíduos sólidos significa inviabilizar toda uma cadeia 

produtiva que emprega milhares de pessoas e que ainda tem um grande potencial de 

crescimento. A exemplo da experiência nos EUA, enquanto um incinerador emprega 

um posto de trabalho, a mesma quantidade de dinheiro investida na reciclagem 

emprega 646 trabalhadores. A queima de resíduos significa, portanto, dar as costas a 

quem precisa de trabalho.  

[...] (MNCR, 2002) 

 

 O tratamento térmico ou incineração dos resíduos sólidos urbanos para 

aproveitamento energético, a despeito de sua previsão como uma das formas de gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos, pela PNRS, ainda não se mostrar uma prática corrente no 

Brasil.  

 No país, a disposição dos RSU em aterros sanitários ainda é a mais usual, e não há 

dados estatísticos que informem acerca do aproveitamento energético relacionado a tal forma 

de disposição.  

 Embora funcionem no Brasil alguns incineradores de resíduos sólidos, os mesmos 

não se destinam à incineração de RSU, mas à incineração de resíduos sólidos, líquidos e 

pastosos, não caracterizados como RSU, resíduos industriais e Resíduos de Serviços de 

Saúde- conforme se verifica pelas informações constantes na tabela que se segue: 
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Tabela 06 - Características dos Principais Incineradores de Resíduos Instalados no Brasil 

 

Fonte: Disponível em: http://www.resol.com.br/cartilhas/aproveitamento_energetico_de_rsu_guia_feam_(2).pdf 

Acesso em 30/12/2017. 

 

 

 Digno de registro, relativamente à utilização dessa técnica, a realidade de outros 

países, haja vista que embora já tenham sido disponibilizados dados que demonstrem a 

ocorrência de um alto percentual de incineração de RSU em países como a Suíça, o Japão e a 

Dinamarca, pesquisas recentes noticiam sensível redução nessa prática.  

 Dados estatísticos disponibilizados, inicialmente em 1994, relativamente à 

incineração de RSU no mundo, evidenciavam a seguinte realidade: 

 

Tabela 07 - Percentual de Resíduo Sólido Urbano incinerado em países desenvolvidos 

 

Fonte:http://www.resol.com.br/cartilhas/aproveitamento_energetico_de_rsu_guia_feam_(2).pdf. 

 

http://www.resol.com.br/cartilhas/aproveitamento_energetico_de_rsu_guia_feam_(2).pdf
http://www.resol.com.br/cartilhas/aproveitamento_energetico_de_rsu_guia_feam_(2).pdf
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 Pesquisas mais recentes, contudo, evidenciam que tal prática vem perdendo 

espaço para a reciclagem de materiais, conforme noticiado pela Revista Exame publicada em 

09/01/2014: 

Segundo um novo relatório da Agência Europeia do Ambiente, a taxa 

de reciclagem dos países europeus aumentou 21% entre 2001 e 2010. Atualmente, 

35% de todo o lixo gerado nas cidades ganha vida nova e ainda gera receita: a boa 

gestão de resíduos sólidos da União Europeia já rende 1% do PIB do bloco. Na 

ponta do lápis, trata-se de um mercado que emprega 2 milhões de pessoas e rende 

145 bilhões de euros por ano. Mas muitos países ainda precisam ir além, a fim de 

atender às metas mandatórias ambiciosas do bloco, que determinam uma taxa de 

reciclagem de lixo urbano de 50% até 2020. Cinco deles já chegaram lá. Na Áustria, 

Alemanha, Bélgica, Holanda e Suíça, a vontade política e a participação civil deram 

um novo valor ao lixo. Exemplos que devem inspirar o Brasil, que recicla apenas 

13% de seus resíduos urbanos. (BARBOSA, 2014, p.1) 

 

 De conformidade à mesma publicação, a taxa de reciclagem de países como a 

Áustria, Alemanha e Bélgica também aumentaram significativamente, entre 2001 e 2010.  

 Os dados fornecidos foram dispostos na tabela que se segue, a fim de facilitar sua 

visualização: 

 

Tabela 08 – Reciclagem de lixo de 15 países 

 

País Lixo produzido por 

pessoa/ano 

Taxa de Reciclagem 

em 2001 

Taxa de Reciclagem 

em 2010 

Áustria 591kg 57,3% 62,8% 

Alemanha 583kg 48,1% 61,8% 

Bélgica 466kg 50,7% 57,6% 

Suíça 707kg 46,6% 50,5 

Suécia 465kg 38,7% 49,2% 

Luxemburgo 678kg 37,3% 46,8% 

Copenhagen 673kg 36,4% 42,3% 

Noruega 469kg 44,3% 42,1% 

Reino Unido 521kg 12,4% 38,8% 

Irlanda 636kg 11,3% 24,4% 

Itália 531kg 17,4% 35,7% 

França 532kg 26,1% 34,9% 

Espanha 535kg 21,4% 33,1% 

Finlândia 470kg 33,6 32,8% 
Fonte: BARBOSA, 2014. 

 

 Publicação do Senado Federal, a seu turno, ratifica a mudança de atitude de 

diversos países em relação à produção de RSU e seu tratamento, e atribui à Alemanha posição 

de destaque, relativamente ao volume desse material reciclado e reaproveitado, muito embora 

consigne que 8 em cada 10 quilos do lixo não reaproveitados são incinerados, gerando 

energia naquele país. (SENADO FEDERAL, 2017) 

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/highest-recycling-rates-in-austria
http://exame.com.br/topicos/reciclagem
http://exame.com.br/topicos/lixo
https://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/gestao-de-residuos-solidos-na-uniao-europeia-rende-1-do-pib
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 Outro ponto relevante sobre a questão relativa à incineração de RSU, no Estado de 

Minas Gerais, diz respeito ao material utilizado como combustível, para tal prática, na medida 

em que à incineração - conforme bem salientado pela FEAM – “[...] interessa as frações de 

RSU que apresentem elevado poder calorífico, como plásticos, papel/papelão e borrachas”. 

(FEAM, 2012)  

 A quantificação do poder calorífico desse material foi expressa através da tabela que 

se segue e que permite aferir de forma comparativa o poder calorífico de alguns materiais que 

compõem os resíduos sólidos urbanos. 

 

 

Tabela 09 - Poder Calorífico Inferior (PCI)³ de alguns resíduos sólidos urbanos 

 

 

Fonte:http://www.resol.com.br/cartilhas/aproveitamento_energetico_de_rsu_guia_feam_(2).pdf 

 

 

 Nesse ponto, consigna a FEAM, ainda, relativamente ao RSU:  

 
[...] em Minas Gerais, como no Brasil, possuem uma elevada fração de matéria 

orgânica, a qual, devido à sua elevada umidade, apresenta baixo poder calorífico em 

relação a outros materiais: isto pode resultar em resíduos misturados com carga 

térmica inferior à de projeto do forno de incineração, implicando no aumento do 

consumo de combustível auxiliar. (FEAM, 2012, p.1) 

 

 

 Tal constatação foi expressa pela FEAM através dos gráficos que se seguem e 

cujos teores comprovam que a composição gravimétrica dos resíduos não sofre variação 

significativa, seja quando o parâmetro é o país, seja quando o parâmetro são municípios 

mineiros com menos de 20.000 habitantes: 

 

 

http://www.resol.com.br/cartilhas/aproveitamento_energetico_de_rsu_guia_feam_(2).pdf
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Figura 05- Composição gravimétrica do RSU no Brasil e em Municípios Mineiros de 

conformidade com o número de habitantes 

 

Fonte:http://www.resol.com.br/cartilhas/aproveitamento_energetico_de_rsu_guia_feam_(2).pdf. 

 

 Diante dessa realidade, resta evidente a “concorrência” pelos materiais destinados 

à reciclagem e ao tratamento térmico, haja vista que tanto uma quanto a outra têm no mesmo 

tipo de material sua matéria-prima fundamental.  

 Assim, considerando as disposições contidas na PNRS, algumas considerações 

são pertinentes. A primeira delas diz respeito à competência do Estado de Minas Gerais para 

dispor acerca de proibição da incineração como forma de aproveitamento energético do RSU 

http://www.resol.com.br/cartilhas/aproveitamento_energetico_de_rsu_guia_feam_(2).pdf
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e aqui, cabe a pontuação de Yoshida relativamente à competência e às disposições contidas na 

PNRS. De conformidade com a autora:  

 
No campo competencial, a PNRS cumpre um importante papel na consecução dos 

objetivos do federalismo cooperativo vigente entre nós. Ela apresenta como uma 

genuína norma geral federal, com a pretensão de traçar diretrizes gerais a serem 

observadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, sem, contudo, retirar-lhes 

autonomia para suplementarem as diretrizes gerais, adaptando-as adequadamente às 

diversidades regionais e aos interesses locais. (YOSHIDA, 2012, p.4) 

 

Segundo a mesma autora, o fato complicador, relativamente às competências, 

residiria no fato de que o “[...] advento da PNRS se dá quando muitos Estados, valendo-se de 

permissivo da atual Constituição, já editaram suas políticas estaduais de resíduos sólidos”. 

(YOSHIDA, 2012; p. 4). 

Para Yoshida, ainda, nos casos em que há conflito entre as disposições da 

legislação estadual e municipal com as diretrizes federais, “[...] a própria Constituição prevê a 

suspensão automática e imediata da eficácia dessas disposições no momento da entrada em 

vigor da norma federal”. (YOSHIDA, 2012, p.4) 

A posição da autora encontra guarida no teor dos artigos 22, IV; 23, VI e Art. 24 e 

parágrafos da Constituição Federal, que dispõem: 

 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

[...] 

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

[...] 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

[...] 

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 

questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 

 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

[...] 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;  

[...] 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 

estabelecer normas gerais. 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 

estadual, no que lhe for contrário. (BRASIL, 1988) 
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Ou seja, quer a controvérsia relativa à incineração dos resíduos sólidos urbanos no 

Estado de Minas Gerais diga respeito à tecnologia visando à recuperação de energia, quer 

verse sobre questão puramente ambiental, a proibição da incineração pelo Estado de Minas 

Gerais mostrar-se-ia com ela incompatível.  

Isso porque, além de haver dispositivo expresso na Constituição que atribua à 

União competência privativa para legislar sobre energia, a disposição contida no §4º do art.  

art. 24, torna evidente que com a edição da Lei 12.305/2010 (superveniência de lei federal 

sobre normas gerais), restou suspensa “a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário". 

Ou seja, a proibição contida na atual redação do art. 17 da Lei 18.031/2009, por 

ser contrária à prescrição contida no art. 9º e §1º, da Lei 12.305/2010, e incompatível a ela, 

estaria suspensa em decorrência da determinação contida no art. 24, §4º da Constituição 

Federal.   

 Não bastasse, merece destaque relativamente à incineração de RSU no Estado de 

Minas Gerais e sua proibição pela Lei 18. 031/2009, a questão relativa à “concorrência” pelos 

materiais a serem destinados à reciclagem e ao tratamento térmico. 

Conforme exposto neste trabalho, o potencial calorífico do papel, papelão e do 

plástico, das embalagens, enfim, tornam esses materiais imprescindíveis à produção de 

energia por meio da incineração de resíduos. 

De igual forma, o mesmo material se caracteriza como matéria-prima fundamental 

à reciclagem, o que pressupõe um conflito, cuja solução em favor de um dos setores, a 

reciclagem por exemplo, acabe inviabilizando o desenvolvimento do outro, in casu, a 

incineração.  

Como instrumento dirimente desse conflito, surge o acordo setorial, haja vista 

que, tal qual asseverado por Lemos:  

 
Quanto às embalagens, em geral, seus responsáveis devem cuidar para que 

propiciem a reutilização ou a reciclagem e devem ser: restritas em volume e peso às 

dimensões necessárias para a proteção do conteúdo para a comercialização do 

produto; projetadas e de  forma que possam ser reutilizadas de maneira tecnicamente 

viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto nelas contido; 

recicláveis, quando não for possível a reutilização. Apenas por exceção admitir-se-á 

embalagens com materiais que não permitam reutilização ou reciclagem, a depender 

de previsão do regulamento da lei (art. 32, §2º da PNRS). 

Nesse sentido, o Decreto 7.404/2010, ao regulamentar a PNRS, apenas previu, no 

art. 17, a possibilidade de extensão da logística reversa às embalagens plásticas, 

metálicas ou de vidro e demais embalagens, via acordo setorial, regulamentos e 

termos de compromisso.  (LEMOS, 2014, p. 109) 

  

O acordo setorial, portanto, definido pela Lei 12.305/2010, como “[...] ato de 

natureza contratual firmado entre poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou 
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comerciantes, tendo em vista a implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida do produto”40 (Art. 3º, I) ( BRASIL, 2010) foi eleito - pelo poder público - um meio 

para viabilizar a aplicação da logística reversa ao setor de embalagens.  

Foi assinado no dia 25/11/2015 Acordo Setorial para Implantação do Sistema de 

Logística Reversa de Embalagens em Geral, cujo objeto foi a implementação do sistema de 

logística reversa das embalagens contidas na fração seca dos resíduos sólidos urbanos ou 

equiparáveis, excluídas aquelas que após o uso, sejam caracterizadas como resíduos 

perigosos.  

O referido acordo foi firmado entre a União, por intermédio do Ministério do 

Meio Ambiente e dele participaram na qualidade de intervenientes anuentes o CEMPRE – 

Compromisso Empresarial para Reciclagem, a Associação Brasileira de Embalagem – ABRE, 

a Associação Nacional dos Aparistas de Papel – ANAP, o Instituto Nacional das Empresas de 

Preparação de Sucata não Ferrosa e de Ferro e Aço – INEFESA, a Associação Nacional dos 

Carroceiros e Catadores de Materiais Recicláveis – ANCAT e a Confederação Nacional do 

Comércio de Bens Serviços e Turismo.  

Figuraram no acordo, ainda, de outro lado, empresas representadas por 

Associações Brasileiras, dentre outros, dos seguintes materiais e setores:  

 

1) Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados; 

2) Alumínio; 

3) Industria de Alimentação; 

4) Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos; 

5) Indústria de Biscoitos, Massas Alimentícias, e Pães e Bolos 

Industrializados; 

6) Indústria de Águas Minerais; 

7) Indústria de Produtos para Animais de Estimação; 

8) Indústria de Óleos Vegetais; 

9) Indústrias do PET; 

10) Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins; 

11) Indústria Brasileira de Plástico;  

12)  Indústria de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas; 

                                                           
40 Ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de 

matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final (Art. 3º, IV da Lei 

12.305/2010). 
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13) Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade; (MINISTERIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2015) 

 

 Para fins desse acordo, embalagens que “[...] compõem a fração seca dos resíduos 

sólidos urbanos ou equiparáveis, exceto aquelas classificadas como perigosas pela legislação 

brasileira, as quais podem ser compostas de: (a) papel e papelão, (b) plástico, (c) alumínio, (d) 

aço, (e) vidro, e (f) embalagem cartonada longa vida” (MINISTERIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2015) e a implementação, por ele, da logística reversa, ocorreria a partir das 

seguintes etapas: 

 

1) Separação: consiste na separação pelo consumidor, conforme previsto na PNRS, 

das embalagens dos resíduos úmidos;  

2) Descarte: Após a separação, as embalagens devem ser encaminhadas pelo 

consumidor para PEV41 (entre eles os resultantes das parcerias entre fabricantes 

e importadores de produtos comercializados em embalagens e distribuidores e 

comerciantes,  Cooperativas, centrais de triagem, ou quaisquer outras formas de 

coleta seletiva; 

3) Transporte: Com o descarte, as embalagens coletadas por PEV ou quaisquer 

outras formas de coleta seletiva serão transportadas prioritariamente por 

Cooperativas (especialmente por aquelas apoiadas pelos fabricantes e 

importadores de produtos comercializados em embalagens) ou pelo Comércio 

Atacadista de Materiais Recicláveis. O responsável pelo transporte das 

embalagens coletadas nos PEV será determinado nos contratos de parceria para 

instalação e operacionalização de PEV;  

4) Triagem: As Cooperativas (prioritariamente aquelas apoiadas pelos fabricantes 

e importadores de produtos comercializados em embalagens), o Comércio 

Atacadista de Materiais Recicláveis, as centrais de triagem ou unidades 

equivalentes realizarão a separação dos diferentes tipos de materiais recicláveis 

de eventuais impurezas e outros materiais não recicláveis para a destinação 

ambientalmente adequada, conforme definido pela legislação;  

5) Classificação: As Cooperativas (prioritariamente aquelas apoiadas pelos 

fabricantes e importadores de produtos comercializados em embalagens), o 

Comércio Atacadista de Materiais Recicláveis e as centrais de triagem ou 

unidades equivalentes separarão e classificarão os materiais, conforme as 

especificações aplicáveis de cada Setor, para posterior encaminhamento, em 

grandes lotes, à destinação final ambientalmente adequada;  

6) Destinação: Consoante o conceito estabelecido no inciso VII, artigo 3º, 

combinado com o artigo 47, ambos da Lei nº 12.305/2010, as embalagens 

classificadas na forma acima serão compradas pelos fabricantes de embalagens 

ou pelas recicladoras, que deverão encaminhá-las para a destinação final 

ambientalmente adequada, nos termos da cláusula 6.3 (i), garantindo o caráter 

não discriminatório do Sistema de Logística Reversa. O responsável pelo 

transporte das embalagens após a triagem até a destinação final ambientalmente 

adequada será definido por negociação direta entre as partes envolvidas. 

(BRASIL, 2010) 

 

Ao prever esse acordo, a priorização de parcerias com cooperativas, através da 

adequação e ampliação de sua capacidade produtiva, bem como a viabilização de ações 

                                                           
41 PEV: Pontos de entrega voluntária de embalagens. 
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necessárias para a aquisição de máquinas e equipamentos que lhe seriam destinadas, resta 

indene de dúvidas a prioridade absoluta, por ele conferida às cooperativas e catadores 

vinculados à atividade de reciclagem. 

Portanto, a proibição legal relativa à incineração de RSU no Estado de Minas 

Gerais, além de incompatível com as disposições expressas da Lei 12.305/2010 o que bastaria 

para a tornar indene de qualquer efeito, associada à preterição de tal prática em favorecimento 

da reciclagem dos materiais que a abasteceriam com matérias-primas acabou por esvaziar o 

conteúdo da aparente celeuma. 

Logo, independentemente do desfecho do processo legislativo instaurado para 

processamento do projeto de lei nº 3.893/2016, a incineração de RSU no Estado de Minas 

Gerais, visando a sua recuperação energética, não propiciará o efeito desejado, haja vista que 

destinada ao setor de reciclagem, por força de acordo setorial do sistema de logística reversa 

de embalagens, a matéria prima que alimentaria tal sistema.  

Todavia, materiais que não apresentam viabilidade técnica ou econômica para a 

reciclagem, considerados rejeitos pela PNRS, com potencial energético como papeis e cartões 

plastificados ou parafinados, entre outros, poderiam seguir destino para incineração ao invés 

de aterros sanitários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A existência humana é permeada pela geração de resíduos que, sob qualquer 

ponto de vista, resultam da atividade de produção e consumo. A vida só se viabiliza pelo 

consumo de alimentos e de tudo aquilo que tenha como objetivo suprir as necessidades 

inerentes à própria subsistência e a demandas humanas, que variarão de conformidade com os 

contextos econômicos, geográficos, históricos e sociais que lhe servirem de cenário. 

A geração de resíduos sólidos, portanto, indissociável de toda e qualquer atividade 

humana, tem repercussões nefastas para o meio ambiente, as quais, associadas à limitação dos 

recursos naturais, demandam de toda a sociedade a adoção de condutas que possam mitigar os 

impactos por ela provocados.  

Embora a Lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

– PNRS – tenha provocado um necessário despertar para o problema concernente à geração 

de resíduos sólidos no país, e proporcionado a busca de soluções para tais problemas, é antiga 

a preocupação do legislador pátrio com o tema. 

A questão foi objeto de diversos instrumentos normativos, legais e infralegais, 

desde 1961, no Brasil, o que torna evidente a relevância do tema. 

Embora a demanda por regramento não tenha encontrado na Lei 12.305/2010 seu 

esgotamento haja vista que a gama de repercussões ligadas ao tema dos resíduos sólidos exija 

disciplina constante essa lei trouxe em si valiosos instrumentos que, adequadamente 

aplicados, repercutirão de forma extremamente positiva na mitigação dos problemas 

provocados pela destinação inadequada dos resíduos sólidos. 

Dentre as práticas previstas pela Lei 12.305/2010, incluem-se a gestão e o 

gerenciamento integrado de resíduos sólidos que abarcam um conjunto de ações que 

viabilizam, no mínimo, o acompanhamento racional de todas as etapas e processos 

compreendidos desde sua coleta até sua disposição final ambientalmente adequada.  

Há que se refletir, contudo, que diversos são os tipos de resíduos gerados em 

razão das atividades humanas e que a identificação e classificação de cada um deles 

constituem etapa fundamental para seu adequado gerenciamento, cabendo aos resíduos 

sólidos urbanos, espécie do gênero resíduos sólidos, definição própria e tratamento peculiar, 

que poderia, inclusive, favorecer o aproveitamento energético desse material.  

Outrossim, a própria ordem de prioridades estabelecida pela Lei 12.305/2010 para 

a gestão e gerenciamento dos resíduos levou em consideração os problemas causados pela sua 
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geração, tratando então de estabelecer condutas que, mesmo insuficientes para impedi-los, 

apresentam-se indispensáveis à sua mitigação.  

Isso porque, gerar resíduos é gerar demanda por soluções para os problemas que 

para além do aspecto ambiental, abarcam aspectos físico-espacial, sociológico, 

epidemiológico e econômico.  

A geração de resíduos polui o ar, as águas, o solo, contamina, propicia o 

desenvolvimento de agentes patogênicos, gera demanda de espaço, mão de obra e o 

desenvolvimento de tecnologias próprias, pelo que, não gerá-los implicaria não-geração dos 

efeitos dos mesmos sobre o meio ambiente e saúde pública.  

Ante a impossibilidade de tal abstenção, restam-nos, contudo, as demais 

alternativas propostas pela 12.305/2010, quais sejam: reduzir a quantidade de resíduos 

gerados reutilizá-los, reciclá-los, dar a eles tratamento hábil para explorar seu potencial 

energético e, ao final, dispor os rejeitos em ambiente adequado.  

A geração per capita de resíduos sólidos urbanos superior a 1kg/dia, no Brasil, é 

um dado sem dúvida alarmante, e que demanda reflexão acerca do destino desse material, 

haja vista que parcela significativa dele pode se submeter a diversos processos de 

aproveitamento, reutilização, reciclagem, compostagem ou exploração de seu potencial 

energético.  

A despeito do volume do material passível de ser submetido a processos como a 

reciclagem, compostagem e aproveitamento energético, dentre aqueles que integram a 

totalidade dos resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil e em Minas Gerais tais práticas, 

mostram-se incipientes e demandam fomento. 

Nesse aspecto, não se pode perder de vista, ainda, que a última prioridade eleita 

pela PNRS para a gestão e gerenciamento de resíduos tenha sido a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos; vale dizer, dos resíduos que não apresentem 

viabilidade técnica ou econômica para os mesmos reaproveitamentos, reciclagem ou 

aproveitamento energético. 

Tal previsão pressupõe a disseminação de práticas de reutilização, reciclagem e 

tratamento dos resíduos sólidos, até que outro destino, não lhes restem a disposição final e 

adequada dos rejeitos. 

A PNRS previu, ainda, de forma expressa, sua integração com a política nacional 

do meio ambiente e articulação com a política nacional de educação ambiental. Determinou 

que seria parte integrante do conteúdo mínimo do plano municipal de gestão integrada de 
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resíduos sólidos, a adoção de programas e ações de educação ambiental (art. 19, inciso X, da 

Lei no 12.305/2010). 

A educação ambiental, portanto, revela-se poderoso instrumento viabilizador da 

compreensão acerca das etapas envolvidas no processo produtivo de qualquer bem; da relação 

umbilical desse processo com a produção de resíduos, e dos riscos que tais resíduos 

representam para o meio ambiente.  

Fornecer à população informações relativas ao volume dos resíduos gerados, os 

danos por ele provocados, bem como as alternativas para mitigação destes danos, 

disseminando a cultura do consumo consciente, da prática domiciliar de compostagem e do 

reaproveitamento dos materiais, podem fazer da educação ambiental um elemento crucial na 

mudança do panorama que hoje se apresenta no Brasil e em Minas Gerais - relativamente ao 

volume e à indevida destinação dos resíduos sólidos urbanos.  

O tratamento térmico dos resíduos sólidos urbanos, a seu turno, a despeito do fato 

de lidar com o problema já instaurado, além de propiciar a mitigação dos efeitos deletérios 

causados pelo acúmulo e depósito desses resíduos, pode revelar-se uma fonte alternativa de 

energia. 

Controvérsias sobre a utilização dessa forma de tratamento, contudo, a par de 

trazer à tona questões sobre a segurança do procedimento haja vista que tem como resultado a 

emissão de gases que demandam controle severo suscita, ainda, discussões de cunho social.  

Existe no Brasil uma relevante categoria de catadores. Esses profissionais 

potencializam a coleta seletiva de materiais a partir dos resíduos sólidos urbanos, destinando-

os à reciclagem, procedimento que além de resguardar o meio ambiente, promove inclusão 

social. 

Estabelece-se, pois, como um dos princípios da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos. Tal visão, de conformidade à lei, 

deve levar em conta, além de variáveis ambientais, variáveis social, cultural, econômica, 

tecnológica e de saúde pública.  

A conciliação dos interesses de toda uma categoria representada pelos catadores 

de material reciclável, a partir dos resíduos sólidos urbanos deve, pois ser objeto permanente 

de consideração na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, cuja ordem de prioridade 

eleita pela PNRS prioriza a reutilização e reciclagem em detrimento ao tratamento dos 

resíduos sólidos. 

Por ora, e diante da identidade entre os materiais utilizados como matéria-prima 

para a reciclagem e tratamento para o aproveitamento térmico dos resíduos, a Lei da PNRS, 
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assim como o acordo setorial para a logística reversa das embalagens, coerentemente 

priorizam as cooperativas e associações de catadores vinculados à reciclagem de materiais. 

Relativamente às disposições constantes na Lei 18.031/2009 - Política Estadual de 

Resíduos Sólidos em Minas Gerais - e no que toca à proibição nela contida acerca da 

utilização da tecnologia de incineração no processo de destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos e seu aproveitamento energético no Estado (Art. 17, IV e parágrafo único), a mesma 

se mostra incompatível com a Lei 12.305/2010. 

Embora dessa incompatibilidade decorra sua suspensão, por força da prescrição 

contida no art. 24, §4º da Constituição Federal, a mesma pode ser sanada, a depender do rumo 

tomado no trâmite do projeto de lei 3.893/2016, cuja proposta é revogar o parágrafo único do 

art. 17 da Lei 18.031/2009, que proíbe a utilização da tecnologia de incineração para fins de 

aproveitamento energético dos RSU no Estado.   

De fato, e considerando-se o volume do RSU gerado no Estado de Minas Gerais e 

no Brasil, ainda com baixos índices de reciclagem, o que se percebe é que formas de gestão 

mais avançadas poderiam representar maiores ganhos para os catadores de materiais 

recicláveis e para a reciclagem, sem a exclusão do tratamento térmico para os resíduos sem 

viabilidade econômica para a reciclagem. 

O diálogo entre poder público e categorias diretamente interessadas, mostra-se 

como valioso instrumento de conciliação de interesses, e poderá viabilizar sua prática 

conjunta de modo a propiciar ganhos recíprocos tão favoráveis à geração de energia por meio 

do tratamento térmico dos resíduos, quanto à inclusão social, através da reserva de material a 

ser reciclado pelos catadores. 
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