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Um longo caminho foi trilhado pela humanidade ávida de consumo, até 

chegarmos ao momento em que o ser humano viu-se obrigado, em razão do 

nível de degradação ambiental que se tem hoje, a repensar suas atitudes e a 

preocupar-se de forma mais contundente e verdadeira com o meio em que 

vive, passando a editar, então, um novo sistema de proteção ambiental, com 

novas e modernas leis, as quais passaram a ter um enfoque social e 

comunitário, em vez de serem absolutamente centradas na conveniência 

humana, esta última fundada principalmente no ego. 

 O legislador brasileiro ocupou-se por incluir, na conceituação de meio 

ambiente, uma relação intrínseca entre o homem e a natureza o que, a nosso 

ver, não poderia ser diferente, uma vez que a dissociação dos dois, 

experienciada desde tempos passados, é que gerou todo o dano hoje 

consumado, cujas consequências estamos a vivenciar. 

 A nova POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – Lei nº 

12.305, de agosto de 2010 é exemplo marcante dessa premissa. Aprovada 

depois de quase vinte anos de discussões, a nova Política enfatiza a 

responsabilidade compartilhada por todo o ciclo de vida dos produtos e, ainda, 

tem na logística reversa o fator preponderante de prevenção e de recuperação 

ambiental. 

 O Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei 

12.305, abriu caminho para inúmeras ponderações e discussões a respeito da 

nova realidade a ser implantada pela Política de Resíduos Sólidos. 

 Diante da previsão do rateio de obrigações dos fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos durante 

todo o ciclo de vida dos produtos - arts. 5º a 8º -, a nova Política deverá ser 

implementada de forma individualizada e encadeada, integrando Municípios, 

Estados, União, cidadãos, fabricantes e distribuidores de produtos. 

 A integração do consumidor no processo todo é fundamental, pois ele 

está obrigado a fazer a segregação prévia dos resíduos e sua seleção, 

entregando-os nos postos ou aos caminhões de coleta, passando a atuar, 

assim, como participante ativo da responsabilidade compartilhada. 

 A logística reversa surge enfaticamente como elemento de restituição do 

resíduo sólido ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou, ainda, outra destinação final ambientalmente 

adequada. 
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 A nova lei também abrange – como não poderia deixar de ser -, os 

resíduos perigosos, impondo a elaboração de plano de gerenciamento de tais 

resíduos que será submetido ao órgão do SISNAMA, bem como SNVS e 

SUASA, nos casos cabíveis, conforme o disposto no artigo 65 do Decreto 

7.404/10. 

 A figura do Seguro por Dano Ambiental vem prevista no artigo 67 do 

Decreto 7.404/10, dispondo que “poderá” ser exigida a contratação do seguro 

de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde 

pública, no caso de licenciamento ambiental de empresas que operem com 

resíduos perigosos. 

 A educação ambiental ganha destaque na nova Política Nacional e é sua 

parte integrante. O artigo 77, do Decreto 7.404/10 estabelece que a educação 

ambiental tem como objetivo o aprimoramento do conhecimento, dos valores, 

dos comportamentos e do estilo de vida relacionados com a gestão e o 

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

 O § 2º dispõe sobre as medidas a serem tomadas pelo Poder Público, 

tais como, (I) -incentivar atividades de caráter educativo e pedagógico, em 

colaboração com entidades do setor empresarial e da sociedade civil 

organizada; (II) - promover a articulação da educação ambiental na gestão dos 

resíduos sólidos com a Política Nacional de Educação Ambiental; (III) - realizar 

ações educativas voltadas aos fabricantes, importadores, comerciantes e 

distribuidores, com enfoque diferenciado para os agentes envolvidos direta e 

indiretamente com os sistemas de coleta seletiva e logística reversa; (IV) -

 desenvolver ações educativas voltadas à conscientização dos consumidores 

com relação ao consumo sustentável e às suas responsabilidades no âmbito 

da responsabilidade compartilhada de que trata a Lei nº 12.305, de 2010. 

 Também enfatiza a responsabilidade do Poder Público de apoiar 

pesquisas e coleta de dados sobre o comportamento do consumidor brasileiro 

(V); a elaborar e implementar planos de consumo sustentável (VI); promover a 

capacitação de gestores públicos para que atuem na gestão integrada dos 

resíduos sólidos (VII); divulgação dos conceitos de coleta seletiva, logística 

reversa, consumo consciente e minimização dos resíduos gerados. 

 Certamente aquele que danifica, de alguma forma, o meio ambiente, 

deverá ser responsabilizado de acordo com a sistemática legislativa vigente e 

também, mas afora isso, mister se faz a mudança do nosso estilo de vida e a 

ampliação da consciência humana para que haja uma alteração 

suficientemente positiva para mudar o cenário ambiental não somente do 

Brasil, mas de todo o mundo. 

 


