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RESÍDUOS SÓLIDOS



A Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, instituiu a
Política Nacional de Resíduos Sólidos dispondo
sobre seus princípios, objetivos e instrumentos,
bem como sobre as diretrizes relativas à gestão
integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos.



Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a
seguinte classificação quanto `a ORIGEM:

RESÍDUOS SÓLIDOS


1. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS:



RESÍDUOS DOMICILIARES: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;



RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA: oriundos da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e
outros serviços de limpeza urbana;



2. RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS: os
gerados em atividades comerciais: lojas, bares, supermercados, escritórios, p.ex.



3. RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO: provenientes das
atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem e manejo de
aguas pluviais;



4. RESÍDUOS INDUSTRIAIS: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;



5. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE: provenientes dos serviços de saúde: hospitais, clinicas
veterinárias, postos de saúde... (normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS);



6. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: originários de construções, reformas, reparos e demolições
de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para
obras civis;



7. RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS: provenientes das atividades agropecuárias e silviculturais,
incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;



8. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES: os originários de portos, aeroportos, terminais
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;



9. RESÍDUOS DE MINERAÇÃO: os gerados na atividade de extração ou beneficiamento de minérios
- (MINERAÇÃO URBANA)

LANÇAMENTO DOS CONCURSOS 2017
8º
Concurso de Desenho
Infantil
Faixa etária: 7 a 12 anos

12º
Concurso de Vídeo
Amador
Faixa etária: Livre

Tema: “Os resíduos sólidos e os 5 R’s”
Repensar – Reduzir – Recusar – Reutilizar Reciclar

PRAZOS 2017
Inscrições / Entrega dos desenhos:
de 19/04 a 14/09/2017,
das 8h às 18h
Regulamentos: www.abes-sp.org.br/diadesol

1ª fase da avaliação: 25/09 a 02/10 (Comissão julgadora)
2ª fase da avaliação: 09 a 20/10 (Votação do público)

Resultado: 09/11 - Evento de Encerramento DIADESOL

FOLDERS CONCURSOS

