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Ao contrário do que seria esperado, a crise econômica não diminuiu 

a quantidade de resíduos sólidos produzida pela população, 

demonstrando que o impacto no consumo não teve correlação direta com 

a produção do lixo urbano. 

            O atingimento dos principais objetivos da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto 

7404/2010 - não apresenta a evolução esperada e necessária até o 

momento. 

            Princípios como os da não geração, redução, reutilização, 

reciclagem e tratamento adequado dos resíduos sólidos ainda não são 

seguidos no país.  

            Em 2015, cada brasileiro produziu cerca de 391 kg de lixo, valor 

muito próximo ao produzido em países europeus com PIB mais elevado do 

que o do Brasil. 

            Apesar do crescimento anual na geração de resíduos sólidos 

urbanos (RSU), a destinação continua deficiente, causando impactos 

socioambientais de grandes proporções. 

            No Brasil, cerca de 30 milhões de toneladas de RSU são depositados 

em lixões ou aterros controlados todos os anos. Os aterros controlados, 

assim como os lixões, são considerados formas inadequadas para tal 

disposição, pois não possuem medidas de tratamento e proteção 



ambiental, provocando a contaminação do solo e do lençol freático e uma 

ameaça à saúde pública.  

Tais impactos são evitados pelos aterros sanitários, que possuem 

mecanismos para a drenagem do chorume e impermeabilização do solo, 

além do reaproveitamento do biogás, tudo monitorado com frequência 

para minimizar o dano ambiental. 

            Mas a solução do problema não está apenas no fim do caminho 

percorrido pelo resíduo, mas também no meio. Os contratos de coleta e 

destinação precisam de maior controle pela Administração. Esse controle 

passa pela contratação adequada, mediante uma precisa estimativa dos 

volumes produzidos de cada tipologia de resíduo e do custo de seu 

tratamento, além da definição de metas e medidas que contemplem o 

aumento da reciclagem e da reutilização, a diminuição da geração e a 

implantação da coleta seletiva.          

            As empresas contratadas deveriam coletar separadamente cada 

tipo de lixo e dar a destinação adequada de cada um, mas, na prática, a 

ausência de fiscalização abre espaço para uma coleta sem a devida 

separação e para a destinação inadequada. 

Tudo isso deve estar contemplado no Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PGIRS)  que deve conter, inclusive, alternativas para que 

os municípios possam arcar com os altos custos envolvidos em todos estes 

processos, seja através de consórcio com outros municípios, para repartir 

o ônus, seja mediante estabelecimento de taxas específicas para custeio 

desses serviços. 

Infelizmente, muitos municípios nem mesmo elaboraram seus 

planos, apesar de atingido o prazo máximo para tal e continuam a 



descartar de lixo a céu aberto, apesar da configuração de crime ambiental 

desde 1981. 

A implantação da PNRS também depende do funcionamento 

da  logística reversa, fruto de acordos setoriais entre o governo e as 

empresas. Na Logística reversa, o setor empresarial coleta os resíduos que 

gerou, reaproveitando-os ou dando a destinação final ambientalmente 

adequada. 

Alguns acordos nas áreas de embalagens de agrotóxicos, óleo 

lubrificante, lâmpadas, pneus, pilhas e baterias já foram firmados com o 

Governo e sua execução precisa ser acompanhada pelos municípios, em 

auxílio aos órgãos federais. 

Vivemos num cenário em que é clara a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, envolvendo desde os 

fabricantes e distribuidores até os consumidores finais e administradores 

públicos responsáveis pelos serviços de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos. 

Todos - governo, empresas e consumidores - devem agir em 

conjunto nessa luta contra a má gestão, a ineficiência técnica e a falta de 

recursos financeiros para lidar com um assunto tão importante como o 

manejo dos resíduos sólidos. 
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