


Responsabilidade Compartilhada na 
Gestão de Resíduos Sólidos 



ANTECEDENTES 

• Ausência de política pública; 

• Déficit educacional; 

 

Concentração da crítica ao Poder Público e 
expectativa de regramentos. 



“De alguma forma permanece ainda hoje a prática 
segundo a qual os ‘socialmente inferiores’ devem se 

encarregar desses serviços.” – Eigenheer, E. A Limpeza 
Urbana através dos tempos. p. 20. 

Foto de Marcelo Santos. Retirado de  <http://conexoesrua.com.br/sobre.html> Retirado de < https://vivagreen.com.br/noticias/a-importancia-social-e-ambiental-do-
trabalho-dos-catadores/> 

Retirado de <http://www.idadecerta.com.br 

ANTECEDENTES 



7,6 bilhões de 
habitantes 

1,4 bilhões de 
toneladas de 

RSU/ano  

Estima-se que em 
2050 a produção de 

RSU será de 4 bilhões 
de toneladas/ano 

8,3 bilhões de toneladas  de 
plástico foram fabricadas de 

1950 a 2015, mas apenas 
9% foram recicladas 

Retirado de <https://www.iconspng.com/images/earth-png> 



SOCIEDADE DO HIPERCONSUMO 



• “Comprar significa não só agir a fim de 
satisfazer a ânsia de capacidades , certezas e 
propósitos de vida perdidos; também é uma 
excelente diversão, um tesouro inesgotável de 
estímulos sensuais – compartilhados com 
todos os demais -, a ocasião social suprema.” 

 

Bauman, 2010. 



CENÁRIOS URBANOS 

Fotos arquivo SLU 



TEORIA DA SOCIEDADE DO RISCO 

• Invisível; 

• Imprevisível; 

• Indeterminável; 

• Global; 

• Transtemporal. 

 

Retirado de <http://www.conquistanews.com.br/90-do-lixo-eletronico-do-mundo-sao-jogados-em-paises-africanos/> 



ALGUMAS INOVAÇÕES DA PNRS 

• Educação Ambiental; 

 

• Logística Reversa; 

 

• Responsabilidade Compartilhada. 



RESPONSABILIDADE 
COMPARTILHADA 

• Conceito: 
 

“Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos 
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem 
como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade 
ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei.” 
(Art. 3º da Lei 12.305, 2010) 



RESPONSABILIDADE 

COMPARTILHADA 

Titulares dos serviços 

públicos de limpeza 

urbana e de manejo dos 

resíduos sólidos 

Importadores 

Distribuidores 

Fabricantes 

Comerciantes 

Consumidores 

(Art. 3º da Lei 12.305, 2010) 



• Organização e prestação direta ou indireta dos 
serviços; 

• Atuar, subsidiariamente, com vistas a 
minimizar ou cessar o dano; 

PODER PÚBLICO 

Retirado de <http://www.lflc.co.uk/rules.aspx> 



• I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no 
mercado de produtos:  

• a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à 
reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada;  

• b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos 
possível;  

• II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e 
eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos;  

• III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, 
assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, 
no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa na forma do 
art. 33; 

     Artigo 31 da Lei 12305 de 2010  
 

SETOR PRODUTIVO 



O outro lado da informação 

Bandejas de supermercado: São feitas de isopor. 
Infelizmente, o conhecido isopor é o clássico caso de 
material que é RECICLÁVEL, mas que NÃO É 
RECICLADO. Seu grande volume e baixo peso tornam a 
reciclagem economicamente inviável no nosso atual 
sistema de coleta seletiva e destinação.  

Fonte: www.recicloteca.org.br 

O BOPP, bi-axially oriented polypropylene ou película 
de polipropileno biorientada é um tipo de plástico 
encontrado em embalagens de salgadinhos, biscoitos, 
sopas instantâneas, cafés, chocolates, etc. Uma fábrica 
já foi criada no Reino Unido apenas para a reciclagem 
de BOPP. No Brasil, poucas recicladoras fazem esse 
serviço.  
   Fonte: www.ecycle.com.br 



CIDADÃO/CONSUMIDOR 

“O sucesso do Programa depende dos consumidores, 
ao entregar suas pilhas e baterias portáteis onde 
adquiriram o produto, ou nos pontos de entrega 

cadastrados do Programa.” 
(Assoc. Bras. Da Indústria Elétrica e Eletrônica) 

Retirado de <https://liberdadedigitalhoje.com/funil-de-vendas/> 



Disponível em <http://www.gmcons.com.br> 



CENÁRIO ATUAL 

• Respeitar dia e 
horário da coleta; 
 

• Não descartar 
resíduos em locais 
inadequados. 



CAMINHOS PARA A 
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 

Direito à informação: 

• Origem? 

• Efeitos? 

• Destinação? 

• Prevenção? 

• Precaução? 
Retirado de <https://sponge.eco.br/blog/tesouros-no-celular/> 



CAMINHOS PARA A 
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL:  

 

• Universalizada; 

• Integrando as decisões do setor empresarial e 
do poder público; 

• Permitindo a formação de cidadãos 
ambientalmente educados. 



1. Entende a problemática ambiental; 

2. Situa-se pessoalmente e enquanto grupo social; 

3. Tem capacidade efetiva de atuar. 

(Manzochi e Carvalho, p. 108, 2008) 

CIDADÃOS AMBIENTALMENTE 
EDUCADOS 

Retirado de <https://sustentabiliarte.wordpress.com/2013/10/16/carta-brasileira-para-educacao-ambiental-mec-rio-92/> 



• “A implementação dos sistemas de Logística Reversa, bem como dos 
demais institutos decorrentes da responsabilidade alargada do produtor, 
vai demandar do setor produtivo investimentos, assim como mobilização e 
conscientização de toda a sociedade.” – PINZ, G. (2012). Revista de Direito 
Ambiental.  

 

• “Apenas por meio da Educação Ambiental é que será possível tornar 
concretos ideais de ecodesenvolvimento e responsabilidade 
socioambiental.” – SANTOS, M.C. (2015). Revista de Direito Ambiental e 
Sociedade. 



Retirado de <https://giphy.com/stickers/book-iRp05UDVe5mq4> 



Departamento de Políticas Sociais e 
Mobilização 



OBRIGADO! 

mobslu@pbh.gov.br 




