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RESUMO 
 
Este trabalho pretende analisar a efetividade da Política Nacional de Resíduos Sólidos – 
PNRS, em relação aos aspectos de inclusão social e geração de renda, com o objetivo de 
apresentar seus princípios, institutos norteadores e metas pautadas, confrontando-os com a 
realidade que o Brasil apresenta. A Lei, regulamentada através do Decreto nº 7.404/2010, 
busca estimular a adoção de padrões sustentáveis de consumo de bens e serviços, promovendo 
proteção ambiental e qualidade de vida, e, para tanto, atribuiu a toda sociedade a 
responsabilidade de promover sua efetivação. A disponibilização de subsídios, como 
incentivos fiscais e linhas de crédito de fomento, é um estímulo importante no processo de 
organização dos catadores e agentes de reciclagem, alavancando a criação de Associações e 
Cooperativas, em busca de melhorar a renda pelo aumento de volume e maior 
competitividade de mercado. Em sua gênese, a PNRS definiu metas a serem cumpridas em 
seus primeiros anos de vigência, contudo, o baixo índice de investimentos do poder público 
no setor vem-se mostrando como um dos fatores mais prejudiciais para seu sucesso. 
 
Palavras-chave: Reciclagem. Incentivos. Responsabilidade Compartilhada. 
 
 

 
PUBLIC POLICIES: NATIONAL SOLID WASTE POLICY AS AN INSTRUMENT 
FOR THE PROMOTION OF QUALITY OF LIFE AND INCOME GENERATION  

 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this work is to analyze  the effectiveness of National Solid Waste Policy – 
PNRS, regarding aspects of social inclusion and income generation with the objective of present 
its principles guiding institutes, goals scheduled confronting  them with reality which Brazil 
presents. The law regulated through Decree n° 7.404/2010, search encourage the adoption of 
standards sustainable the consumption of goods and service, promoting environmental Protection 
and quality of life, and therefore to assign the every society responsibility provide its 
effectiveness. The availability of subsidies, with  credit lines and development , it's a important 
stimulus in the process of organization of collectors  and Agents  recycling, leveraging the 
creation of associations and cooperatives , in search of  improve incomes  the increased,  the 
market competitiveness.   In its origin, the PNRS set targets  to be followed  fist   years  validity, 
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however,   low level of  investment by the public administration in the sector comes if showing 
with One of the factors are even more harmful  for it tosucceed. 
 
Key-words: Recycling. Incentives. Shared Responsibility. 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS, estabelecida pela Lei nº 

12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto nº 5.404/2010, a princípio com a finalidade de 

resolver um problema ambiental de destinação dos Resíduos Sólidos no Brasil, abrange 

também outros objetivos, dentre eles, o econômico social que engloba o trabalho 

desenvolvido pelos catadores de materiais recicláveis. Com base em princípios já aplicados 

pelo Direito Ambiental como do Poluidor Pagador e Protetor Recebedor e institutos próprios, 

como é o caso da responsabilidade compartilhada e da gestão integrada dos resíduos, o 

legislador cuidou por envolver toda coletividade no polo de agentes promotores da PNRS. 

Diversas metas foram estabelecidas na gênese de tal política, prevendo-se que até o 

ano de 2014 deveria ser realizado o fechamento de todos os lixões e aterros irregulares; a 

destinação somente de rejeitos a aterros sanitários, bem como a elaboração do Plano de 

Resíduos Sólidos por parte de todos os municípios. Todos estes quesitos seriam determinantes 

na busca da erradicação do trabalho precário de catação, no qual trabalhadores laboram sem o 

mínimo de estrutura e proteção para obter uma renda digna. 

A necessidade de reverter o quadro do trabalho em condições desumanas e a 

possibilidade de se alavancar em todo o país a contribuição econômica, ambiental e social, 

compreendidas nas potencialidades dos materiais recicláveis – atributos da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos – despertaram o interesse em realizar o presente trabalho, que tem por 

objetivo analisar a efetividade da PNRS em relação aos aspectos de inclusão social e geração 

de renda. 

Tendo em vista a necessidade de contribuir com a comunidade acadêmica e a 

sociedade em geral, desenvolvendo um estudo acerca do problema social, ambiental e 

econômico de cunho nacional que está na órbita da utilização e destinação final 

ecologicamente correta dos Resíduos Sólidos, o presente trabalho foi realizado pelo método 

de pesquisa descritiva e de procedimento bibliográfico, com base na legislação vigente, 

entendimentos doutrinários, publicações, notícias e periódicos. 
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Neste sentido, foi possível descrever e observar aspectos importantes sobre os 

Resíduos Sólidos, a aplicação do Princípio do Protetor Recebedor, a real importância da 

organização dos agentes catadores em Associações e Cooperativas, bem como a contribuição 

que essa evolução trouxe a fim de que esses agentes pudessem almejar melhores condições de 

trabalho e renda. Também foi possível detectar as principais condições dadas pelo Estado em 

busca da efetividade da PNRS, a necessidade de investimentos, os incentivos fiscais, de 

fomento, bem como seu impacto na atuação empreendedora, que ocorre a partir da viabilidade 

do setor, ligado ao valor econômico dos Resíduos Sólidos.  

 

 

1. DESENVOLVIMENTO  

 

1.1. RESÍDUOS SÓLIDOS E SUA POLÍTICA NACIONAL 
 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS – foi estabelecida no Brasil no ano 

de 2010, por meio da Lei Federal nº 12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto nº 

7.404/2010, com o objetivo principal de proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. 

Compromisso de todos os entes federados, as ações a serem desenvolvidas pela 

PNRS são de responsabilidade do Governo Federal, de forma isolada, ou em regime de 

cooperação com Estados e Municípios, visto que esta Política inaugurou ferramentas 

importantes para a gestão ecologicamente correta dos resíduos, como a proibição da abertura 

de novos lixões e a obrigação dos municípios em estruturar a coleta seletiva, possibilitando 

também a participação das cooperativas de catadores para viabilizar a separação e correta 

destinação dos recicláveis. 

De acordo com as definições da PNRS, entende-se por Resíduo o subproduto gerado 

a partir do consumo de todas as pessoas. Trata-se, portanto, de toda sobra de substâncias 

oriundas de atividade humana, podendo ser classificado nas formas sólida, líquida e gasosa. 

Os Resíduos se diferenciam dos Rejeitos, na medida de sua utilidade e valor econômico, pois, 

Rejeitos são resíduos que já passaram por todas as possibilidades de transformação e 

reaproveitamento, culminando em um material sem valor econômico ou utilidade significante. 

Os Resíduos Sólidos, objeto desse trabalho, têm sua definição prevista no art. 3º, 

XVI, da lei nº 12.305/2010 – que institui a PNRS, in verbis: 

 
Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
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[...] 
XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 
como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 
o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para 
isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 
disponível.1 
 

Trata-se do “lixo”, no termo popular, oriundo “de atividades de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição”2, produzido e descartado 

por toda população que, em seguida, deve ser coletado e enviado ao seu destino final de forma 

ecologicamente correta. 

É necessário compreender, acerca das definições trazidas pela própria Lei nº 

12.305/2010 – Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, que os resíduos sólidos 

são em regra o primeiro material descartado pela sociedade, material este que, através das 

atividades de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, poderão ser ainda tratados ou 

recuperados do ponto de vista tecnológico e econômico, por meio de ações de gerenciamento. 

No que se refere à gestão e ao gerenciamento de Resíduos Sólidos, a PNRS, por meio 

de seu artigo 9.º, define uma ordem de prioridades de ações que devem ser seguidas: 

 
Art. 9o  Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a 
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos.  
§ 1o  Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos 
resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e 
ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases 
tóxicos aprovado pelo órgão ambiental.  
§ 2o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Políticas de Resíduos Sólidos dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão compatíveis com o disposto 
no caput e no § 1o deste artigo e com as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei.3 

 

Desta forma, o texto legal determina de forma clara as etapas pelas quais os Resíduos 

Sólidos devem passar até que não tenham mais valor econômico nem utilidade alguma e 

sejam destinados a aterros sanitários, na qualidade de Rejeitos. 

                                                           
1 BRASIL, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, Art. 3º, XVI. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm>. Acesso 
realizado em: 08/09/2018, às 17 horas. 
2 ABETRE – Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos. ABNT NBR 10.004:2004, 2006, p. 
07. Disponível em: <http://www.abetre.org.br/estudos-e-publicacoes/publicacoes/publicacoes-
abetre/classificacao-de-residuos>. Acesso realizado em 20/10/2018, às 22h22min. 
3 BRASIL, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, Art. 9º, §§ 1º e 2º. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm>. Acesso 
realizado em: 08/09/2018, às 17 horas. 
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Sabendo que os Resíduos Sólidos se originam a partir das ações humanas, é 

importante ressaltar que seu grande volume está também ligado a vícios de costumes. Nesta 

contenda, há de se concordar com Antunes: 

 
[...] os resíduos são um subproduto de uma determinada atividade e, muitas vezes, 
processos ineficientes fazem com que a própria matéria-prima possa se transformar 
em resíduo com perdas econômicas e ambientais significativas. Assim a ordem de 
prioridade para o gerenciamento e gestão de resíduos tal como estabelecida na lei, 
segue uma lógica ambiental precisa e que merece aplauso. Note-se que, por ser 
diretriz, a norma não impede que sejam gerados resíduos, até mesmo porque a 
norma nasceria natimorta. O que a norma busca é que qualquer atividade seja 
praticada com o maior nível de eficiência econômica e ambiental, o que levará 
logicamente, ao menor índice de desperdício que é diretamente proporcional à 
menor geração de resíduos.4 
 

Os Resíduos Sólidos são, portanto, materiais de alto valor econômico, descartados 

por alguém que não mais o atribui de utilidade. Contudo, este mesmo material que não tem 

mais serventia a determinada pessoa poderá ser muito útil a outrem e à coletividade. Desta 

forma, a PNRS visa utilizar ao máximo esse subproduto, extraindo dele toda a potencialidade 

econômica, energética e tecnológica, antes de sua destinação final ambientalmente adequada, 

na categoria de Rejeitos. 

Para Santos, o problema dos resíduos sólidos no Brasil é ainda um fato a ser 

amplamente debatido. O país é formado por mais de 5.500 municípios, com populações locais 

que variam de 2,5 mil a 15 milhões de habitantes, distribuídas irregularmente por todas as 

regiões do país. A grande maioria vive em municípios de pequeno porte que, em regra, não 

apresentam viabilidade técnica e econômica para operar um tratamento sanitário, já que não 

produzem uma quantidade mínima de resíduos a ser tratada, encarecendo a execução do 

processo. Desse modo, considerando que a responsabilidade da coleta dos Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) é do município, fica evidenciada a dificuldade de gerenciamento 

individualizado desses materiais5. 

É importante ressaltar também que, no Brasil, os resíduos sólidos são classificados 

de acordo com a Norma NBR nº 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT, 2004), sendo da seguinte forma: 

 Resíduos Classe I (perigosos) – são os Resíduos Sólidos ou misturas de resíduos 

que têm “características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade, podem apresentar riscos à saúde pública”;  

                                                           
4 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 15ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 1.012. 
5 SANTOS, G. G. D. dos; Análise e Perspectivas de Alternativas de Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos: 
O Caso da Incineração e da Disposição em Aterros. Dissertação (mestrado) – UFRJ/ COPPE/ Programa de 
Planejamento Energético, Rio de Janeiro, 2011, p. 5. 
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 Resíduos Classe II (não inertes) – são os resíduos sólidos ou mistura de resíduos 

sólidos que não se enquadram na Classe I (perigosos) ou na Classe III (inertes). Estes resíduos 

podem ter características como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em 

água;  

 Resíduos Classe III (inertes) – contemplam os resíduos sólidos ou mistura de 

resíduos sólidos que, submetidos ao teste de solubilização (Norma NBR no. 10.006 – 

Solubilização de Resíduos – Procedimento), não tenham nenhum de seus constituintes 

solubilizados em concentrações superiores aos padrões definidos na Listagem 8 – Padrões 

para os testes de solubilização. Como exemplo destes materiais, citam-se rochas, tijolos, 

vidros e certos tipos de borrachas e plásticos que não são facilmente decompostos6. 

A identificação dos tipos e as classificações dos Resíduos Sólidos são critérios 

adotados pela PNRS a fim de possibilitar, através da aplicação de princípios norteadores, a 

realização das ações necessárias que envolvem um gerenciamento de forma eficaz, 

considerando que o Direito Ambiental previsto constitucionalmente7 atribui ao poder público 

e à toda coletividade o dever de manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado. O 

grande desafio trazido à tona é equalizar leis e ações em busca de conscientizar toda 

população brasileira a respeito do tema, a fim de atingir um patamar de desenvolvimento 

sustentável com base no costume de cada brasileiro. 

 

 

1.2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PROTETOR-RECEBEDOR 
 

Tida como dever de todos, a preservação ambiental é um dos objetivos principais da 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS, devendo ser praticada individualmente, mas 

também em ações de parceria entre Estado e coletividade, como possibilita o princípio do 

Protetor-Recebedor, espécie de complemento de outro princípio do Direito Ambiental, o 

Poluidor-Pagador. 

Para Fiorillo, Poluidor-Pagador é um princípio do Direito Ambiental que impõe ao 

poluidor o dever de arcar com as despesas de prevenção e de reparação dos danos ao meio 

                                                           
6 ABETRE – Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos. ABNT NBR 10.004:2004. 2006, p. 
10. Disponível em: <http://www.abetre.org.br/estudos-e-publicacoes/publicacoes/publicacoes-
abetre/classificacao-de-residuos>. Acesso realizado em 20/10/2018, às 22h22min. 
7 BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de 
outubro de 1988. Art. 225. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso realizado em 08/09/2018, às 19 
horas. 
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ambiente que a sua atividade possa ocasionar. Cabe a ele o ônus de utilizar instrumentos 

necessários à prevenção dos danos, já que também é responsável por sua reparação.8 

O Princípio do Protetor-Recebedor funciona como um mecanismo que envolve o 

Estado e a coletividade, em busca de ações de preservação ambiental. Sua definição remete ao 

conceito de “compensação daqueles que prestam serviços ambientais para a coletividade e, 

por isso, merecem pagamento pela ação desempenhada; é, portanto, o inverso do 

entendimento brasileiro que tem sido adotado para o princípio do poluidor pagador”9. 

Previstos no art. 6º, II, da lei n.º 12.305/2010, esses princípios têm a finalidade de incentivar 

as ações dos agentes geradores de Resíduos Sólidos, a fim de buscarem cada vez mais as 

práticas ecologicamente corretas, pela “não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”10, 

definidas pelo mesmo diploma legal. 

Para Sirvinskas, o princípio do Protetor-Recebedor: 

 
É a obrigação que tem aquele que receber verbas do Poder Público de proteger ou de 
não degradar o meio ambiente. É, em outras palavras, a compensação que o 
proprietário recebe para proteger determinado recurso natural. Compete ao Poder 
Público estabelecer planos com a finalidade de garantir verbas ao proprietário de 
determinado bem para que ele proteja ou não degrade áreas especialmente 
protegidas.11 

 

Nota-se, portanto, de acordo com a legislação vigente, que cabe ao Estado elaborar 

os mecanismos pelos quais serão aplicados o princípio do Protetor-Recebedor, a fim de poder 

indenizar o agente que promover a proteção ambiental com base em recursos próprios para o 

custeio. 

Frederico Amado, ao abordar sobre o princípio do Protetor-Recebedor, faz questão 

de enfatizar que se trata de outra face de uma moeda composta pelo princípio do Poluidor-

Pagador, como pode-se observar pela própria interpretação textual da lei da PNRS. 

Considerando que a previsão legal deste princípio é relativamente recente, são identificadas 

poucas iniciativas de sua aplicabilidade no país. Em toda abrangência do Direito Ambiental, o 

autor exemplifica algumas medidas acerca da aplicação deste princípio:  

 

                                                           
8 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 
p. 59. 
9 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 15ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 1.012. 
10 BRASIL, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, Art. 9º. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm>. Acesso realizado em: 
08/09/2018, às 17 horas. 
11 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, P. 591 (capítulo 
3.7). 
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No Brasil, ainda são tímidas as medidas nesse sentido, mas é possível identificar a 
sua presença quando o artigo 10, § 1.º, II, da Lei 9.393/1996, excluiu da área 
tributável do Imposto Territorial Rural alguns espaços ambientais especialmente 
protegidos. 
[...] 
Um outro importante exemplo de concretização do Princípio do Protetor-recebedor 
ocorreu com o advento da Lei 12.512, de 14 de outubro de 2011, que instituiu o 
Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais. De acordo com o Programa de Apoio à Conservação 
Ambiental, a União foi autorizada a transferir recursos financeiros e a disponibilizar 
serviços de assistência técnica a famílias em situação de extrema pobreza que 
desenvolvam atividades de conservação de recursos naturais no meio rural.12 [Grifo 
nosso]. 
 

A PNRS, que integra o âmbito do Direito Ambiental, tem o espírito de estimular a 

adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, a gestão integrada 

de Resíduos Sólidos e a capacitação técnica continuada na área. A partir de sua criação, no 

ano de 2010, estabeleceram-se metas, prazo de quatro anos, para que todos os municípios se 

adequassem e implementassem o sistema de coleta seletiva, prazo este findado no ano de 

2014. 

Para Lopes e Calixto, a Lei dá ênfase a três pontos: 1) Todos os lixões a céu aberto 

no Brasil devem ser fechados até o ano de 2014, dando lugar a aterros controlados ou aterros 

sanitários, sendo que tais aterros devem ser construídos em atendimento a normas de preparo 

do solo para evitar a contaminação do lençol freático, com captação adequada do chorume 

que resulta da degradação do lixo e queima do metano como fonte de geração de energia. 2) 

Somente rejeitos podem ser destinados aos aterros, ou seja, aquele tipo de resíduo que não 

pôde ser reciclado ou aproveitado, o que corresponde a cerca de apenas 10% de todos os 

Resíduos Sólidos, uma vez que a maioria dos Resíduos é de origem orgânica, podendo ser 

reaproveitados em um processo de compostagem para se tornar adubo, ou material reciclável, 

a ser separado para a coleta seletiva. 3) Todos os municípios devem ter um plano de resíduos 

sólidos, os planos municipais, criados para ajudar prefeitos e cidadãos a descartar de forma 

correta o lixo.13 

Para a efetivação dessas metas, sob a luz do princípio do Protetor-Recebedor, os 

artigos 44 e 45 da lei 12.305/2010 estabelecem incentivos fiscais, financeiros e creditícios ao 

poder público, fabricantes, importadores, comerciantes e cooperativistas, ligados a atividades 

de gestão de Resíduos Sólidos, através do instituto da responsabilidade compartilhada. 

                                                           
12 AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Direito Ambiental Esquematizado. 5ª Ed. São Paulo: Editora 
Método, 2014, p. 104 (capítulo 5.14). 
13 LOPES, L; CALIXTO, B. O que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. São Paulo: Época, 03/01/2012, p. 
01. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/o-caminho-do-lixo/noticia/2012/01/o-que-e-o-
plano-nacional-de-residuos-solidos.html>. Acesso realizado em: 22/10/2018. 
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Art. 44.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas 
competências, poderão instituir normas com o objetivo de conceder incentivos 
fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei Complementar 
no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a:  
I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de 
resíduos sólidos produzidos no território nacional;  
II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, 
prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 
baixa renda;  
III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas.  
Art. 45.  Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei no 11.107, de 2005, 
com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos 
que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos incentivos 
instituídos pelo Governo Federal.14 

 

Como visto, o artigo 44 e incisos tratam de incentivos voltados à iniciativa privada 

como instrumento econômico a ser contabilmente incorporado, enquanto o artigo 45 prioriza a 

obtenção de incentivos do Governo Federal aos consórcios intermunicipais de gestão de 

resíduos sólidos. Tais ideias precisam ser amplamente difundidas, considerando ser um 

desafio até hoje o cumprimento das metas de eliminação dos lixões, a eliminação dos resíduos 

recicláveis enviados aos aterros e a elaboração dos planos municipais de resíduos sólidos, 

visto que, desde 2014, são metas que ainda não foram integralmente cumpridas. 

 

 

1.3. O EMPREGO DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE COLETAS E 
RECICLAGEM 

 

Com o consumismo em alta e poucas ações governamentais para resolver o problema 

dos Resíduos Sólidos no Brasil, o que se via até 2010 era a grande maioria das pessoas que 

trabalhavam na coleta e catação de materiais agindo por conta própria, de forma desordenada 

e basicamente para a própria subsistência. Com o advento da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, contemplando incentivos às organizações de coleta e reciclagem (art. 44, I, lei 

12.305/2010), tornou-se crescente o número de organizações de catadores, pela forma jurídica 

chamadas de Associações e Cooperativas de reciclagem, dando força a uma mão de obra já 

existente, dos “catadores”, que trabalhavam nas condições que podiam trabalhar, em meio aos 

“lixões” ou nas ruas em busca do próprio sustento. 

                                                           
14 BRASIL, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, Arts. 44 e 45. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm>. Acesso 
realizado em: 08/09/2018, às 17 horas. 
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Ao tempo, eram muito nítidas três figuras no processo de reciclagem, com base na 

análise de Silveira, Berté e Pelanda: os catadores, responsáveis por buscar nas ruas e lixões os 

materiais recicláveis; os sucateiros, que intermediavam o processo, comprando os materiais 

dos catadores e revendendo em grande escala aos recicladores; e os recicladores que detinham 

o maior poder econômico por estarem a frente de empresas que comercializavam o produto 

final da reciclagem. Nesta estrutura de mercado, o que ocorria com frequência era a acentuada 

desvalorização dos trabalhos realizados pelos catadores que, em regra, trabalhavam mais e 

não conseguiam ter um ganho mínimo para sua própria subsistência. Isso porque, por estarem 

na base da pirâmide produtiva, os catadores eram bastante vulneráveis às condições impostas 

por sucateiros e empresas recicladoras, ficando reféns das condições de trabalho e 

remuneração por eles impostas.15 

A vulnerabilidade social, na condição de propulsora de péssimas condições de 

trabalho e remuneração, alavancou uma preocupação de toda classe em torno de sua própria 

organização, visando reverter o quadro social e proporcionar dignidade aos catadores. Este foi 

também um dos desafios propostos pela PNRS, a partir de 2010: organizar a mão de obra já 

existente até então, acrescentando o viés econômico, social e ambiental para reciclar o 

máximo, através de ações integradas que visam diminuir o material classificado como Rejeito. 

Como enfatizam Toneto Júnior, Saiani e Dourado, a atuação de Associações ou 

Cooperativas de reciclagem pode se dar com base em atividades próprias ou em parcerias com 

o poder público, abrangendo as mais diversas ações que integram o processo de reciclagem, 

coleta, transporte, triagem, processamento dos materiais recicláveis e comercialização, 

desempenhando um papel de destaque no gerenciamento da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos que, dentre suas metas, preza pelo fortalecimento e integração dessas organizações.16 

De acordo com dados divulgados pelo Cempre (2016)17, a coleta seletiva está 

presente em 1055 municípios brasileiros, dos quais 44% têm a coleta executada por 

Cooperativas de Reciclagem. Neste contexto, como bem observa Demajorovic e Lima, o bom 

desempenho das atividades de Associações e Cooperativas de reciclagem garante maior 

quantidade e melhor qualidade de materiais, pois, onde existe separação eficiente tem também 

                                                           
15 SILVEIRA, A. L.; BERTÉ, R.; PELANDA, A. M. Gestão de Resíduos Sólidos. 1ª Ed. Curitiba: InterSaberes, 
2018. p. 153. 
16 TONETO JUNIOR, R.; SAIANI, C.; DOURADO, J.; Resíduos Sólidos no Brasil. 1ª Ed. Barueri: Manole, 
2014, p. 253. 
17 CEMPRE, Compromisso Empresarial pela Reciclagem. Ciclosoft – Pesquisa Anual Sobre Coleta Seletiva, 
2016. Disponível em <http://cempre.org.br/ciclosoft/id/8>. Acesso em 25/10/2018, às 17h30min. 
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matéria melhor, o que alavanca sua comercialização e proporciona renda digna e qualidade de 

vida ao trabalhador da reciclagem, antes obrigado a laborar em meio a condições de risco18. 

A atuação das Associações e Cooperativas de reciclagem vem se mostrando como 

um elemento fundamental para a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em todo 

o país. A gestão compartilhada das ações pela integração de organizações (Cooperativas e 

Associações) tem conduzido a classe dos “catadores” a uma nova realidade com benefícios de 

cunho social e financeiro ao relocar parte dos Resíduos Sólidos para a reciclagem, gerando 

renda e qualidade de vida aos trabalhadores. Além disso, integram também esse legado 

positivo todos os benefícios ambientais e econômicos convertidos à coletividade, como, por 

exemplo, o aumento da vida útil de aterros sanitários na proporção da diminuição de volume 

de rejeitos para eles destinados, gerando economia aos cofres públicos. 

 

 

1.4. PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS AGENTES 
 

A evolução histórica e social do trabalho de catação e reciclagem revela muito a 

respeito das conquistas que esses profissionais tiveram ao decorrer dos anos. Conquistas 

econômicas e principalmente sociais, em um verdadeiro processo de inclusão na sociedade, 

através de um movimento que direta ou indiretamente impulsionou a discussão sobre o tema 

em todo o país. 

Segundo análise feita por Demajorovic e Lima, no início da década de 1990, as 

questões ambientais e sociais, passaram a integrar as agendas dos movimentos sociais e do 

poder público, com relação aos resíduos sólidos. Incluíram-se variáveis econômicas, 

ambientais e sociais, criando-se a gestão integrada dos resíduos, com a finalidade de reduzir 

sua geração, alavancar o reaproveitamento, a reciclagem e realizar a disposição final 

adequada dos rejeitos, como abordamos nos capítulos anteriores. Com o passar dos anos e em 

meio a este contexto, ocorreu um grande avanço em termos de reconhecimento, valorização e 

responsabilização dos diferentes atores envolvidos no processo de catação e reciclagem.19 

Ainda de acordo com Demajorovic e Lima, o reconhecimento do trabalho dos 

catadores colocou-os na condição de atores centrais do sistema de coleta e, a partir disso, 

várias ações foram se desencadeando e permeando os objetivos do movimento social e das 
                                                           
18 DEMAJOROVIC, Jacques; LIMA, Márcia. Cadeia de Reciclagem Um olhar para os catadores. São Paulo: 
Editora Senac São Paulo, Edições Sesc SP, 2013, P. 67-68. 
19 DEMAJOROVIC, Jacques; LIMA, Márcia. Cadeia de Reciclagem Um olhar para os catadores. São Paulo: 
Editora Senac São Paulo, Edições Sesc SP, 2013, p. 61. 
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políticas públicas voltadas para os Resíduos Sólidos. Pôde-se observar a desmarginalização da 

atividade do catador, na medida em que foi reconhecido como agente de limpeza pública e 

obteve a criação da classe trabalhadora pelo Ministério do Trabalho e Emprego como catador 

de material reciclável.19 

A promoção da qualidade de vida dos catadores e agentes recicladores é um processo 

que vai muito além do aspecto econômico, financeiro e pessoal, alcançando de forma 

abrangente e inclusiva a vida deste cidadão dentro da sociedade. A transferência da condição 

de “Catador de Lixo” para a condição de “Catador de Material Reciclável” ou “Reciclador”, 

reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, exerce também um aspecto de inclusão 

social, através do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, garantido a quem é 

detentor de um posto de trabalho devidamente regulamentado. Agora, o agente Catador ou 

Reciclador na forma da lei, em tese, desempenha suas atividades em local adequado, 

operando materiais com valor de mercado por meio da reciclagem – processo de 

transformação dos Resíduos Sólidos – como define o art. 3.º XIV da Lei de PNRS, alterando 

suas propriedades a fim de formarem novos insumos ou produtos20. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 

 
No Brasil, a estimativa é de que existam 600 mil catadores de materiais recicláveis, 
que, além de garantir o sustento de suas famílias com a separação dos resíduos, 
prestam um importante serviço ambiental para toda a sociedade, na medida em que 
são os maiores responsáveis pela reciclagem no País. 
[...] 
Com o advento da Lei 12.305/2010 (PNRS), ficou proibido o exercício dessas 
atividades nos lixões. É preciso então integrá-los na cadeia da reciclagem e, dessa 
forma, promover a cidadania desses trabalhadores com inclusão social e geração de 
emprego e renda.21 

 

No que tange ao aspecto econômico e social desses profissionais, a organização da 

classe de catadores em associações e/ou cooperativas de reciclagem reflete diretamente em 

melhores condições de trabalho e de negociação/comercialização dos materiais no mercado, 

garantindo mais renda aos associados e cooperados participantes, como pudemos verificar no 

capítulo anterior. Paralelamente, hão de se verificar os incentivos – previstos no art. 44, I, lei 

12.305/2010 – e outras ações governamentais, que visam integrar esses profissionais à cadeia 

de reciclagem, como destacam Demajorovic e Lima a respeito da inclusão dos catadores nos 

                                                           
20 BRASIL, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, art. 3.º, XIV. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm>. Acesso 
realizado em: 08/09/2018, às 17 horas. 
21 BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-
socioambiental/a3p/eixos-tematicos/gest%C3%A3o-adequada-dos-res%C3%ADduos/item/9341.html>. Acesso 
realizado em: 15/10/2018, às 16h59min. 
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planos integrados de resíduos sólidos, como requisito para repasse de recursos federais aos 

demais entes federados.22 

 

 

1.5. OS RESÍDUOS COMO RECURSOS ECONÔMICOS 
 

Silva e Silva apontam que a miséria socioeconômica brasileira faz com que o lixo 

acabe se transformando numa fonte de sustento para milhares de pessoas, adultos e crianças, 

homens e mulheres23. Essa realidade nacional fez com que as Políticas Públicas no Brasil, 

voltadas para o tema, fossem desenvolvidas com uma roupagem diferente das Políticas 

aplicadas em outros países, incluindo-se aqui preocupações que nos são peculiares, como a 

mão de obra dos catadores. 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA,  

 
A dificuldade de precisar a quantidade de catadores atuantes no Brasil se encontra 
no preconceito social em torno da profissão, disse Igor Ferraz. O Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE alega que existem atualmente 70 mil, os 
Institutos Cáritas e Póllis dão conta de 500 mil pessoas. Já o Pangea/UFBA e o 
Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis afirmam que há no 
Brasil 800 mil trabalhadores da catação de recicláveis. O intervalo sugerido no 
Comunicado, levando em consideração todas essas fontes, fica em 400 mil e 600 
mil catadores. Das cooperativas existentes, que atendem a apenas 10% dos 
catadores, existem as que contam com equipamentos adequados, as de médias 
eficiências e as de baixa eficiência. O estudo aponta que 60% dessas organizações 
estão nos graus mais baixos de eficiência. A renda média dessa categoria de 
trabalhadores, aproximada, fica abaixo do salário mínimo, entre R$ 420 e R$ 
520.24 
 

Fato é que, do ponto de vista econômico, os Resíduos Sólidos são um grande nicho a 

ser explorado pelos agentes e a sociedade em geral. Isso porque, na medida em que passam 

por um processo de gerenciamento eficiente, podem ser transformados em renda para os 

agentes recicladores envolvidos, fomentando a economia local, gerando menos gastos para os 

cofres públicos pelo prolongamento da vida útil dos aterros e servindo de fonte de insumos 

renováveis através da reciclagem que reduz a necessidade de recursos naturais como matéria-

                                                           
22 DEMAJOROVIC, Jacques; LIMA, Márcia. Cadeia de Reciclagem Um olhar para os catadores. São Paulo: 
Editora Senac São Paulo, Edições Sesc SP, 2013, p. 55. 
23 SILVA. R. I. H.; SILVA. M. G. H. Projeto “Jangurussu, Reciclando a Vida”: uma Análise Sócio-Ambiental na 
Visão do Catador. II Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte Nordeste de Educação Tecnológica - João 
Pessoa – PB, 2007, p. 03. 
24 IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasil Coleta 183,5 Mil Toneladas de Resíduos Sólidos/ 
Dia. 2012. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1 
3932&catid=1&Itemid=7>. Acesso realizado em: 29 de Outubro de 2018. 
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prima nas indústrias, além ainda de um importante potencial energético através do 

aproveitamento do gás metano. 

Como vimos nos capítulos anteriores, a lei da PNRS prevê, em seu artigo 9º, uma 

ordem prioritária de ações a serem desempenhadas sob a luz da gestão e gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos, são elas: a “não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos25”. Este rol de ações 

é o grande responsável por integrar direta e indiretamente toda sociedade, em torno da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, seja pela disposição ambientalmente correta dos Resíduos seja 

pela gestão econômica desse material. 

O processo de Reciclagem é responsável por desencadear várias frentes econômicas 

pela gestão dos Resíduos Sólidos, uma vez que fomenta a atividade de associações e 

cooperativas de coleta e reciclagem e aumenta o ciclo de utilização de resíduos no lugar de 

recursos naturais, como apontam Fernandes e Leite, uma vez que os materiais recicláveis têm 

ampla utilização nas indústrias, onde são beneficiados como matéria-prima pré-processada, 

evitando-se, assim, a extração de novos recursos da natureza e, na maioria das vezes, 

eliminando-se etapas onde há grande consumo de energia e utilização de produtos químicos 

poluidores, barateando o custo do produto final.26 

Da mesma forma, a renda que as associações e cooperativas geram e distribuem entre 

seus colaboradores é um importante estímulo para a economia local. Esse aspecto, muitas 

vezes esquecido em uma visão prévia do processo de gestão dos Resíduos, deve ser 

considerado como um vetor de sustentabilidade econômica, principalmente quando tratar-se 

de pequenos municípios, onde a diminuição de postos de trabalho assola diretamente a renda 

de comerciantes. 

Fato é que o valor econômico dos Resíduos Sólidos nos últimos tempos ultrapassou 

barreiras. A premissa determinante, para que ocorresse essa evolução, é, sem dúvidas, a 

viabilidade econômica e ambiental de pesquisas e soluções. Para Ribeiro e Morelli, a 

viabilidade de mercado é o grande compromisso com a eficácia do processo, que terá sucesso 

se for responsável por desencadear novas vagas de emprego, redução do volume dos aterros e 

maior consumo de resíduos no lugar de recursos naturais27. O avanço tecnológico trouxe à 

                                                           
25 BRASIL, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, art. 9º. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm>. Acesso realizado em: 
08/09/2018, às 17 horas. 
26 FERNANDES, M. DA P. M; LEITE, M. S. A. A Gestão Econômica do Tratamento de Resíduos Sólidos - 
João Pessoa – PB, 2007, p. 03. Artigo científico. 
27 RIBEIRO, D.; MORELLI, M. Resíduos sólidos: problema ou oportunidade?. Rio de Janeiro: Editora 
Interciência, 2009. p. 87. 
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tona modelos de gestão com possibilidades de utilização de praticamente todo resíduo gerado 

pela sociedade, visto que o que antes não tinha aproveitamento econômico hoje tem valor 

agregado por processos de geração de energia, geração de biogás de aterro, fabricação de 

adubo de compostagem e reciclagem de alta tecnologia. 

Um modelo hoje consolidado de inovação em solução de Resíduos, cuja aplicação 

culminou em maior valor econômico aos materiais utilizados, é a tecnologia de plasma. De 

acordo com Jardim, Yoshida e Machado Filho, sua evolução se deu por estudos iniciados, em 

1996, pela Tetra Pak, produtora mundial de embalagens cartonadas. Posteriormente, esses 

estudos chegaram a ser desenvolvidos em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

de São Paulo, sem obter sucesso, e então, a partir de uma nova parceria entre as empresas 

Tetra Pak, TSL Ambiental, Klabin e Alcoa, as pesquisas avançaram e resultaram, no ano de 

2004, na concretização de uma tecnologia pioneira no mundo: reciclagem total das 

embalagens cartonadas, através de um equipamento que gera calor de 15.000ºC e separa as 

composições do material, que podem ser utilizados integralmente como matéria-prima.28 

Neste cenário, é perceptível que as práticas corretas de gestão e de gerenciamento de 

Resíduos Sólidos culminam em uma realidade econômica altamente favorável para toda 

coletividade abrangida, pois, neste sentido, a partir dos Rejeitos destinados de forma 

ecologicamente correta aos aterros sanitários, podem ser extraídos também outro material de 

alto valor econômico, o biogás, gerado a partir da deterioração do material aterrado. De 

acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os projetos de aproveitamento energético do 

biogás têm o objetivo de converter a emissão de gases nocivos à atmosfera, na geração de 

eletricidade, vapor, combustível para caldeiras ou fogões, combustível veicular ou para 

abastecer gasodutos com gás de qualidade, diminuindo a emissão de gases causadores do 

efeito estufa e agregando valor a um produto antes inutilizado.29 

 

 

1.6. IMPORTÂNCIA DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS PARA PROMOVER A 
APLICAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E O 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

                                                           
28 JARDIM, A.; YOSHIDA, C.; MACHADO FILHO, J. V. Política Nacional, Gestão e Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos. Barueri, 1ª Edição, Manole, 2012. p. 607 e 608. 
29 BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/cidades-
sustentaveis/residuos-solidos/politica-nacional-de-residuos-solidos/aproveitamento-energetico-do-biogas-de-
aterro-sanitario>. Acesso em: 15/10/2018, às 16h59min. 
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Constatada a viabilidade econômica e ambiental da Gestão de Resíduos Sólidos, com 

vistas à sua base principiológica, a PNRS instituiu diversos institutos tendo por missão 

promover a prática de hábitos de consumo sustentável, o aumento da reciclagem, a 

reutilização de Resíduos Sólidos e a destinação ambientalmente correta de rejeitos. Tais 

institutos, como da responsabilidade compartilhada e da gestão integrada dos resíduos, 

posicionam toda coletividade na condição de agentes promotores da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, como se verifica no texto do Art. 25 da Lei 12.305/2010, in verbis: 

 
Art. 25.  O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela 
efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e 
em seu regulamento.30 
 
 

Além disso, também na forma do Art. 5º do Decreto nº 7.404 de 2010, que 

regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS: 

 
Art. 5o  Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e 
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 
são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. 
Parágrafo único.  A responsabilidade compartilhada será implementada de forma 
individualizada e encadeada.31 [Grifo nosso]. 
 

De acordo com a legislação vigente, toda coletividade é responsável pela aplicação e 

efetivação da PNRS, o que se dá em atenção ao princípio da responsabilidade compartilhada, 

que vincula as ações de agentes à geração de resíduos. Contudo, se faz essencial a 

participação do Estado nos investimentos ligados ao setor, seja de forma direta por meio de 

infraestrutura, máquinas e equipamentos, ou indireta, ao instituir incentivos fiscais, linhas de 

crédito de fomento e parcerias público-privadas. 

Conforme estudo realizado pela ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais, no ano de 2017, cerca de 40,9% dos resíduos ainda 

tiveram sua destinação final de forma incorreta, uma marca de 29 milhões de toneladas de 

resíduos que, em 3.352 municípios pelo país afora, são destinados de forma inadequada, 

                                                           
30 BRASIL, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm>.  Acesso realizado em: 
08/09/2018, às 17 horas. 
31 BRASIL. Regulamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 
2010, Art. 5º. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Decreto/D7404.htm>. Acesso realizado em: 08/09/2018, às 17h15min. 
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causando danos ao meio ambiente e à saúde pública, demonstrando uma falha de 

investimentos que o setor apresenta.32 

Ainda de acordo com dados levantados pela ABRELPE, indicadores mostram que o 

Brasil investe pouco no setor, algo em torno de 2,2% do PIB. Isso demonstra, dentre as 

possibilidades de investimento, que há grande espaço para empreendimentos que venham da 

iniciativa privada, bem como do engajamento de Parcerias Público-Privadas (as chamadas 

PPPs), com foco nos resíduos.33 Contudo, passados oito anos desde a concepção da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, faltam muitos recursos a serem aplicados a fim de que 

se possa definitivamente maximizar o aproveitamento e a recuperação dos materiais 

descartados e erradicar as práticas de destinação inadequada, concluindo com sucesso sua 

implementação.34 Tal informação se confirma reiteradamente, conforme análise dos 

debatedores do setor em audiência pública realizada pela Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, indicando que a falta de recursos 

nos municípios impossibilita a coleta e a destinação adequada dos resíduos.35 

Há de se ressaltar que, para que as ações da PNRS sejam efetivamente 

implementadas, é essencial a participação incisiva do Poder Público que, ao desenvolver seu 

Plano de Gerenciamento, deverá estabelecer ações que abordem aspectos sociais, econômicos 

e ambientais e possam integrar a sociedade pela promoção da sustentabilidade. Essas ações, a 

exemplo dos subsídios previstos nos artigos 44 e 45 da Lei 12.305/2010, como linhas de 

crédito de fomento para investidores e incentivos fiscais são vistos como verdadeiras 

ferramentas de captação de recursos destinados ao setor. 

Outra modalidade de investimento público, geradora de resultados importantes, é a 

parceria entre entes federados, a exemplo do Programa Reciclo Paraná – Sistema Integrado de 

Coleta Seletiva, desenvolvido pelo Instituto das Águas do Paraná, onde o Estado disponibiliza 
                                                           
32 ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos. Panorama dos Resíduos 
Sólidos no Brasil 2017, Edição Especial 15 anos, Set 2018, p. 14. Disponível em: 
<http://abrelpe.org.br/pdfs/panorama/panorama_abrelpe_2017.pdf>. Acesso realizado em: 08/09/2018, às 
18h32min. 
33 ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos. Estimativa dos Custos Para 
Viabilizar a Universalização da Destinação Adequada de Resíduos Sólidos no Brasil, São Paulo, jun. 2015. 
Disponível em: <http://abrelpe.org.br/estimativa-dos-custos-para-viabilizar-a-universalizacao-da-destinacao-
adequada-de-residuos-solidos-no-brasil/>. Acesso realizado em: 08/09/2018, às 20h15min. 
34 ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos. Panorama dos Resíduos 
Sólidos no Brasil 2017, Edição Especial 15 anos, Set 2018, p. 71. Disponível em: 
<http://abrelpe.org.br/pdfs/panorama/panorama_abrelpe_2017.pdf>. Acesso realizado em: 08/09/2018, às 
18h32min. 
35 BRASIL, Câmara dos Deputados. Falta de recursos dificulta implantação do Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos. Notícia veiculada em 24/11/2016, às 19h06min. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/MEIO-AMBIENTE/520026-FALTA-DE-RECURSOS-
DIFICULTA-IMPLANTACAO-DO-PLANO-NACIONAL-DE-RESIDUOS-SOLIDOS.html>. Acesso realizado 
em: 08/11/2018, às 19h30min. 
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verba para aquisição de caminhão para coleta e parceria com o município signatário, que fará 

a organização e a instalação dos barracões de processamento dos materiais recicláveis e, em 

uma etapa final, será o município contemplado por uma série de equipamentos de triagem e 

reciclagem, de acordo com a necessidade local.36 

A partir de uma avaliação do perfil de gerenciamento existente em uma determinada 

coletividade – união, estado ou município, devem ser realizados investimentos de acordo com 

as principais necessidades da população. Desta forma, se há dificuldade em implantar o 

processo de coleta seletiva, triagem e reciclagem desse material, a probabilidade da 

viabilização desses investimentos aumenta muito quando o poder público desenvolve 

programas de investimento no setor, cumprindo com seu papel e alavancando, na maioria das 

vezes, a ação ecologicamente correta e a participação do setor privado. 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Considerando a utilidade e o significativo valor econômico dos Resíduos, a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS – trouxe consigo uma contribuição muito importante 

no que diz respeito à promoção da qualidade de vida e geração de renda, principalmente para 

os agentes catadores e recicladores, através de princípios incentivadores como o Protetor 

Recebedor e de incentivos fiscais e de fomento por parte do Estado, sendo possível promover 

uma melhor distribuição econômica dos valores aferidos a partir do processo de reciclagem e 

demais procedimentos integrantes do Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

A organização de catadores por meio de Associações e Cooperativas fortaleceu a 

classe trabalhadora e proporcionou melhores condições de trabalho e renda para esses agentes, 

alavancando também a contribuição da iniciativa privada com todo o processo de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que tem foco no instituto da Responsabilidade 

Compartilhada, considerando que a Lei determina a toda coletividade o compromisso de 

promover a efetivação da PNRS. 

Com os objetivos de estimular a adoção de padrões sustentáveis de consumos de bens 

e serviços, de proteger a saúde pública e promover qualidade de vida por um meio ambiente 

limpo e saudável, a PNRS buscou, logo de início, definir metas a serem cumpridas pelo poder 

                                                           
36 ESTADO DO PARANÁ, Instituto das Águas do Paraná. Reciclo – Sistema Integrado de Coleta Seletiva. 
Disponível em <http://www.aguasparana.pr.gov.br/pagina-326.html>. Acesso realizado em 29/10/2018, às 
16h15min. 
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público e pela coletividade. O fim dos lixões e aterros irregulares, a destinação somente de 

rejeitos aos aterros e o compromisso de elaboração dos planos de resíduos sólidos municipais 

eram três importantes metas que deveriam ter sido alcançadas já no ano de 2014, algo que, 

quatro anos depois, ainda verificamos que não foram cumpridas. 

Neste contexto, concluímos que, apesar de ter contribuído significativamente para o 

aumento das práticas sustentáveis atinentes à gestão e ao gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

de não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme prevê o Art. 9º da Lei nº 12.305/2010, a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS – sofre muitas dificuldades para sua efetivação 

no país inteiro e as causas mais determinantes para esse problema é o baixo valor investido 

pelo Poder Público e a dificuldade de conscientizar a coletividade a participar todos os dias 

desse processo, separando os Resíduos em suas casas para contribuir com os agentes e com o 

meio ambiente. 

Deste modo, a espera de atingir, em futuro próximo, todos os objetivos tracejados pela 

PNRS, constata-se que: a) faz-se necessário alavancar os investimentos públicos no setor, 

tanto em tecnologia quanto em infraestrutura; b) é importante possibilitar melhores condições, 

de incentivos e de subsídios, para atrair a iniciativa privada a investir no setor; c) torna-se 

imprescindível reestabelecer as competências federativas e a forma de custeio existente, 

possibilitando aos municípios mais recursos para investir no segmento. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABETRE – Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos. ABNT NBR 
10.004:2004. 2006. Disponível em: <http://www.abetre.org.br/estudos-e-
publicacoes/publicacoes/publicacoes-abetre/classificacao-de-residuos>. Acesso realizado em 
20/10/2018, às 22h20min. 
 
ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos. Panorama 
dos Resíduos Sólidos no Brasil 2017, Edição Especial 15 anos, Set 2018. Disponível em: 
<http://abrelpe.org.br/pdfs/panorama/panorama_abrelpe_2017.pdf>. Acesso realizado em: 
08/09/2018, às 18h32min. 
 
ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos. Estimativa 
dos Custos Para Viabilizar a Universalização da Destinação Adequada de Resíduos 
Sólidos no Brasil, São Paulo, jun. 2015. Disponível em: <http://abrelpe.org.br/estimativa-
dos-custos-para-viabilizar-a-universalizacao-da-destinacao-adequada-de-residuos-solidos-no-
brasil/>. Acesso realizado em: 08/09/2018, às 20h15min. 
 



22 
 

AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Direito Ambiental Esquematizado. 5ª Ed. São 
Paulo: Editora Método, 2014 
 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 15ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
BRASIL, Câmara dos Deputados. Falta de recursos dificulta implantação do Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos. Notícia veiculada em 24/11/2016, às 19h06min. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/MEIO-AMBIENTE/520026-
FALTA-DE-RECURSOS-DIFICULTA-IMPLANTACAO-DO-PLANO-NACIONAL-DE-
RESIDUOS-SOLIDOS.html>. Acesso realizado em: 08/11/2018, às 19h30min. 
 
BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso realizado em 
08/09/2018, às 19 horas. 
 
BRASIL, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Lei/L12305.htm>. Acesso realizado em: 08/09/2018, às 17 horas. 
 
BRASIL. Regulamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Decreto nº 7.404 de 23 
de dezembro de 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Decreto/D7404.htm>. Acesso realizado em: 08/09/2018, às 17h15min. 
 
BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/eixos-
tematicos/gest%C3%A3o-adequada-dos-res%C3%ADduos/item/9341.html>. Acesso 
realizado em: 15/10/2018, às 16h59min. 
 
CEMPRE, Compromisso Empresarial pela Reciclagem. Ciclosoft – Pesquisa Anual Sobre 
Coleta Seletiva, 2016. Disponível em: <http://cempre.org.br/ciclosoft/id/8>. Acesso em: 
25/10/2018, às 17h30min. 
 
DEMAJOROVIC, Jacques; LIMA, Márcia. Cadeia de Reciclagem: um olhar para os 
catadores. São Paulo: Editora Senac São Paulo, Edições Sesc SP, 2013.  
 
ESTADO DO PARANÁ, Instituto das Águas do Paraná. Reciclo – Sistema Integrado de 
Coleta Seletiva. Disponível em: <http://www.aguasparana.pr.gov.br/pagina-326.html>. 
Acesso realizado em 29/10/2018, às 16h15min. 
 
FERNANDES, M. DA P. M; LEITE, M. S. A. A Gestão Econômica do Tratamento de 
Resíduos Sólidos - João Pessoa - PB. 2007. Artigo científico.   
 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14ª Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 
  
IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasil Coleta 183,5 Mil Toneladas de 
Resíduos Sólidos/ Dia. 2012. Disponível em:  
<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1 
3932&catid=1&Itemid=7>. Acesso em: 29 de Outubro de 2018. 



23 
 

JARDIM, A.; YOSHIDA, C.; MACHADO FILHO, J. V. Política Nacional, Gestão e 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Barueri, 1ª Edição, Manole, 2012. 
 
LOPES, L; CALIXTO, B. O que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. São Paulo: 
Época, 03/01/2012. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/o-caminho-do-
lixo/noticia/2012/01/o-que-e-o-plano-nacional-de-residuos-solidos.html>. Acesso realizado 
em: 22/10/2018. 
 
RIBEIRO, D.; MORELLI, M. Resíduos sólidos: problema ou oportunidade?. Rio de Janeiro: 
Editora Interciência, 2009. 
 
SANTOS, G. G. D. dos. Análise e Perspectivas de Alternativas de Destinação dos 
Resíduos Sólidos Urbanos: O Caso da Incineração e da Disposição em Aterros. 
Dissertação (mestrado) – UFRJ/ COPPE/ Programa de Planejamento Energético, Rio de 
Janeiro, 2011. 
 
SILVA. R. I. H.; SILVA. M. G. H. Projeto “Jangurussu, Reciclando a Vida”: uma Análise 
Sócio-Ambiental na Visão do Catador. II Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte 
Nordeste de Educação Tecnológica - João Pessoa – PB, 2007. 
 
SILVEIRA, A. L.; BERTÉ, R.; PELANDA, A. M. Gestão de Resíduos Sólidos. 1ª Ed. 
Curitiba: InterSaberes, 2018. 
  
SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
TONETO JUNIOR, R.; SAIANI, C.; DOURADO, J. Resíduos Sólidos no Brasil. 1ª Ed. 
Barueri: Manole, 2014. 
 


