


Legislação - PNRS (Lei Federal 12.305/10)

A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é bastante atual e 
contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos 
principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos 
sólidos. Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de 
hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem 
e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou 
reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado 
ou reutilizado).
Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes, importadores, 
distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos 
na Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo e pós-consumo.
Cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões e institui instrumentos de 
planejamento nos níveis nacional, estadual, microregional, intermunicipal e metropolitano e municipal; 
além de impor que os particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Também coloca o Brasil em patamar de igualdade aos principais países desenvolvidos no que concerne 
ao marco legal e inova com a inclusão de catadoras e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, 
tanto na Logística Reversa quando na Coleta Seletiva.
Além disso, os instrumentos da PNRS ajudarão o Brasil a atingir uma das metas do Plano Nacional 
sobre Mudança do Clima, que é de alcançar o índice de reciclagem de resíduos de 20% em 2015.



A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi 
aprovada em 2010 e determina que todos os 
LIXÕES do pais deveriam ter sido fechados ate 02 
de agosto de 2014 



• O Projeto de Lei 2289/2015 aprovado no senado 
e pelos deputados, da prazo ate 31 de julho de 
2018 para capitais e regiões metropolitanas ate 
31 de julho de 2019.

• E para população superior a 100 mil habitantes 
até 31 de julho de 2020.

• E para municípios com população entre 50 e 100 
mil até 31 de julho de 2021



Resíduos Sólidos:
lixo 

ou sustentabilidade?



INFORMALIDADE

Dia-a-dia de um 
catador



A fultilidade da vida

•Plástico 

•Papel

•Vidro

•Metal













Rio Verde gera, por dia, 250
toneladas de resíduos sólidos.
Desse total, 80% é passivo de
reaproveitamento, ou seja, 200
toneladas por dia.



A força 
do 

cooperativismo





Catadores x Cooperados
• Salário fixo

• Segurança no trabalho

• Melhoria de vida

• Lugar fixo de trabalho





Cooperados



Cooperados



O que pode ser reciclado?

•Resíduos secos: papel, plástico, vidro,
metal e eletroeletrônico.

Como separar os resíduos para a coleta
seletiva?

•Basta separar o resíduo seco do úmido.
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Como participar da coleta seletiva?

• Separando os resíduos e entregando nos seguintes pontos de
coleta:

✓ PEV (Ponto de Entrega Voluntária) mais próximo;

✓Coop-Recicla.



Ponto de entrega Voluntario



Cooperados









• Endereço da Coop-Recicla: Avenida Industrial Setor
Industrial, nº 238 -

Contatos: 99283-9191 (whatsapp), 3623-9709. E-mail:
coop-recicla@hotmail.com


