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RESUMO 

 

 

 

Percebendo que a partir da Revolução Industrial, foi dado início ao processo de urbanização e 

ao aumento da visão de um mundo capitalista carregado pela alta produção de resíduos 

prevalecente, que também acompanhou o desenvolvimento tecnológico, e junto ao fato desta 

alta produção não ter tido um acompanhamento de políticas públicas que visassem mitigar 

este processo, a proposta deste trabalho consiste em analisar com base nas cinco dimensões do 

eco desenvolvimento propostas por Sachs (1993): dimensão social, econômica, ecológica, 

espacial e cultural, a sustentabilidade presente em locais da região metropolitana do Rio de 

Janeiro por meio da utilização da prática da reutilização dos resíduos sólidos.  Desta forma, o 

trabalho procura mostrar uma alternativa para o uso do resíduo que incentive aumentar a sua 

vida útil, evitando seu destino imediato aos aterros e o aumento de carga dos mesmos. As 

informações finais contidas neste trabalho são provenientes de uma atividade de pesquisa, 

onde foram realizadas visitas que permitiram fazer uma relação entre as dimensões e o 

trabalho com uso da reutilização realizado nos locais. 

 

Palavras–chave: Resíduo. Reutilização. Eco desenvolvimento. Sustentabilidade.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Realizing that from the industrial revolution, the process of urbanization was began and the 

vision of a capitalist world loaded with high prevailing residues production, which also 

accompanied the technological, and the fact that this high production did not have a follow-up 

of public policies aimed at mitigating this process, the proposal of this work consists of 

analyzing the five dimensions of eco development proposed by Ignacy Sachs (1993): social, 

economic, ecological, spatial and cultural dimension, the sustainability present in places of the 

metropolitan region of Rio de Janeiro through the use of the practice of reuse of solid residue. 

Is this way, the work seeks to show an alternative to the use of the residue that encourages an 

increase in its useful life, avoiding its immediate destination to the embankments and the 

increase of their load. The final information contained in this work comes from a research 

activity, where visits were made to allow a relationship between the dimensions and the work 

with the use of the reutilization carried out in the places.  

 

Keywords: Residue. Reuse. Eco development. Sustainability.  
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1 INTRODUÇÃO 

A grande problemática trazida pelo aumento de concentração da população em certos 

espaços geográficos, como nas cidades e periferias brasileiras, é o impacto ambiental 

provocado. Esta concentração iniciada a partir do século XVIII com a Revolução Industrial e 

que deu início ao processo de urbanização, traz grandes custos financeiros para que sejam 

asseguradas as condições básicas para o estabelecimento da vida humana, como por exemplo 

as questões de saneamento básico e saúde pública (BORDO, 2005) .  

Os resíduos sólidos encontram-se presentes em todas as etapas de atividades da vida 

humana, tendo a sua composição e volume diversificado de acordo com padrões de consumo 

da população e técnicas de produção ao longo dos anos.  Estas ações trazem certa aflição 

quanto ao que pode vir a ser provocado, tendo como resultado um produto negativo que venha 

a afetar a saúde humana e do meio ambiente.  

Segundo DIAS (2000, apud JUNKLES et.al. 2002), o lixo surgiu no dia em que o ser 

humano passou a viver em grupos, fixando-se em determinados lugares e abandonando os 

hábitos de andar de lugar em lugar à procura de alimentos ou pastoreando rebanhos. A partir 

daí processos para eliminação do lixo passaram a ser motivo de preocupação, embora as 

soluções visassem unicamente transferir os resíduos produzidos para locais afastados das 

aglomerações humanas primitivas. Na opinião de Porto- Gonçalves (2006, p.74), “estamos 

vivenciando a expressão real dos efeitos do aumento da entropia (desordem de um sistema) ao 

alterar os ciclos biogeoquímicos da vida no planeta”. Portanto, para a configuração de um 

sadio meio ambiente com fins às gerações futuras, as relações entre o ser humano e a natureza 

devem ser modificadas de modo a garantir a sustentabilidade ecológica. 

Dentro deste contexto e tendo em vista a importância da reutilização de resíduos 

sólidos para alcançar um meio ambiente mais sustentável, o presente trabalho mostra os 

agentes causadores da problemática relacionada à má disposição do lixo e os benefícios que a 

atividade da reutilização proporciona, presente na ideia dos 8 R’s da sustentabilidade 

(refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar, responsabilizar-se e repassar) 

(OBYAMBIENTAL, 2016). Também apresenta a maneira, a partir desta atividade, que a 

sociedade está inserida em relação à geração de renda e a um modelo de sustentabilidade 

socioambiental, utilizando-se as cinco dimensões do eco desenvolvimento propostas por 

Ignacy Sachs, que englobam a sustentabilidade social, econômica, ecológica, espacial e 

cultural (SACHS, 1993). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Analisar práticas de reutilização de resíduos sólidos realizadas no âmbito de 

organizações, que geram trabalho e renda na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ), no contexto da construção de uma nova possibilidade de atingir a sustentabilidade 

socioambiental. 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar organizações que aplicam práticas de reutilização de resíduos 

sólidos na RMRJ, através de busca na internet, que geram trabalho e renda; 

 Averiguar o tipo de resíduo utilizado como matéria prima, o processo na sua 

reutilização e demanda pelo produto final através da aplicação de formulários nas 

organizações identificadas;  

 Compreender como as práticas de reutilização de resíduos sólidos na RMRJ 

que geram trabalho e renda se enquadram nas dimensões de sustentabilidade propostas por 

Ignacy Sachs.  

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

A seguir, serão apresentados conceitos e explicações a respeito do processo da 

reutilização de resíduos sólidos, as influências desta atividade para a vida do meio ambiente e 

população, bem como a questão de como vem sendo desenvolvido o andamento desta 

atividade na forma de inserção de trabalho e renda na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

e a noção de sustentabilidade socioambiental. 

3.1 Geração de resíduos no contexto histórico do desenvolvimento econômico 

 No final do século XVIII, início do século XIX, a partir da Revolução Industrial, foi 

dado início ao processo de urbanização o qual carregou consigo a grande imigração do 

homem do campo para a cidade, e o aumento da quantidade de resíduos que passara então a 

ser gerada (BORDO, 2005). 

Foi próximo a esta época também, em meados do século XX que houve o desenfreado 

desenvolvimento tecnológico, que trouxe ao seu lado, o intenso uso de descartáveis que 

entrou na casa de toda população e que gerou maior número de resíduos levando em conta 
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que estes produtos são utilizados apenas uma vez e logo após descartados ( REVISTA VEJA, 

1999).  

No caso brasileiro, Ribeiro e Morelli (2009) apontam que políticas do governo de 

Getúlio Vargas, que atuou como presidente de 1930 a 1945, estimularam nacionalmente a 

produção de bens de consumo, dado que este implantou um governo nacionalista que 

anunciava a indústria de base e a redução das importações no país. Vargas foi substituído por 

Juscelino Kubitschek onde em seu governo criou o Plano de Metas destinando grandes 

investimentos em infraestrutura e na agroindústria de alimentos. No Brasil, todo este 

crescimento e desenvolvimento que ocorreu não foram seguidos por uma preocupação com a 

geração de resíduos provocada pelos processos de urbanização e industrialização. A boa 

qualidade de vida da população passou a ser associada ao incentivo do consumo cada vez 

maior, tornando este um padrão de vida a seguir. 

Ribeiro e Morelli, (2009, p.11) caracterizam certas décadas, citando: “Segundo 

CAVALCANTI, a década de 1970 foi a década da água, a de 1980 foi a década do ar e a de 

1990, a dos resíduos sólidos.” Assim é possível notar como problemas com recursos naturais 

estão presentes a décadas. 

Diante de todo este cenário apresentado e ao qual o século XXI ainda persiste em 

apresentar como um padrão a seguir, torna-se cada vez mais importante e necessária a busca 

por alternativas e práticas de modelos que incentivem a reciclagem e a reutilização dos 

resíduos sólidos com a finalidade de aumentar a vida útil o quão possível for dos produtos 

hoje comercializados através de uma produção em massa, e reduzir os impactos que estes 

materiais geram. 

3.2 Política Nacional de Resíduos Sólidos  

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na NBR 10004/2004 

(ABNT, 2004) os Resíduos Sólidos são definidos como aqueles que estejam em estado sólido 

e semissólido, provenientes de atividades de origem doméstica, industrial, de serviços, de 

varrição, comercial, agrícola e hospitalar. Ainda incluem nessa norma (seção 3.1) os lodos 

oriundos de sistemas de tratamento de água e os que são gerados por equipamentos e 

instalações de controle de poluição, assim como determinados líquidos cujas características 

particulares tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos hídricos, 

ou exijam para isso soluções econômicas e tecnicamente inviáveis em face à melhor 

tecnologia disponível. 
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O termo lixo era anteriormente muito utilizado para definir sobras/ resíduos 

indesejáveis. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) representa um marco para uma 

mudança de concepção sobre os resíduos, uma vez que apresenta como definição de resíduos 

sólidos em seu Art. 3º, Inciso XVI como sendo “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 citados na ABNT NBR 10004. Rejeitos, por 

sua vez, também definido no art. 3°, são resíduos que após de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, apresentem como possibilidade apenas a disposição final 

ambientalmente adequada.  

De acordo com a PNRS, estabelecida através da Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 

2010), os resíduos sólidos devem seguir uma ordem em seu gerenciamento, onde estão na 

sequencia, a não geração do resíduo, a redução, reutilização, reciclagem, tratamento e 

disposição final ambientalmente adequada do mesmo. Nesta política encontra-se incluso um 

instrumento que estabelece a responsabilidade compartilhada, que consiste no 

comprometimento de fabricantes, distribuidores, comerciantes e outros, de recolher as 

embalagens de seus produtos após o consumo, a tal logística reversa, contemplada como uma 

prática sustentável. 

Percebendo então que há legislações que abordam sobre os resíduos sólidos e que 

apontam mudanças do cenário atual quanto à sua grande produção, é de grande importância 

que a população se interesse pelo assunto, informando-se através de conteúdos disponíveis, 

cobrando o governo em relação ao cumprimento dessas normas com o fim, entre outras 

questões, de diminuir a quantidade de resíduos diários na sua disposição final.   

3.2.1 Reciclagem e Reutilização 

A reciclagem e a reutilização são uma forma de “destinação final ambientalmente 

adequada” segundo a PNRS em seu Art. 3°, inciso VII. 

A reciclagem na PNRS (BRASIL, 2010) no art. 3°, é descrita como um processo de 

transformação dos resíduos envolvendo a alteração de suas propriedades físicas, físico-

químicas ou biológicas, ou seja, um novo produto é formado a partir deste processo através 

destas modificações na estruturação do produto. Diferente deste, e tendo a terceira prioridade 

na gestão integrada de resíduos sólidos, a reutilização de um material ocorre, quando o 
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mesmo é utilizado outras vezes sem que haja a sua deformação química, física ou físico-

química, tendo este conceito como proposta, prolongar a sua vida útil o quanto possível for. 

Dentro do mercado há uma nova técnica que abrange a prática de reutilização, 

podendo ser encarado como um novo modo de se falar, chamada upcycling. A reutilização (ou 

upcycling) pretende dar novo destino a um material antes visto como sem serventia, sem que 

seja alterada a sua composição. Os resíduos constituem a matéria prima para a geração de 

novos produtos dentro de uma economia circular. Estas técnicas, portanto, são de grande 

utilidade para que não sejam desperdiçadas água e energia como ocorre na reciclagem, que 

usam esses recursos naturais para fabricar um novo produto (ECYCLE, 2013).  

Essas formas de utilizar os resíduos trazem consigo a ideia de ver o mundo com um 

viés ecológico, fazendo com que seja diminuída a quantidade dos mesmos em seu local de 

destinação final.  Seguindo esta linha de pensamento, e tendo em vista que os recursos 

naturais são limitados e que o desenvolvimento do país não foi acompanhado por um 

gerenciamento de resíduos adequado, as perspectivas sobre os impactos gerados pela 

atividade humana precisam ser reformuladas, tratando – se assim de todas as atividades de 

produção e consumo. Neste contexto, grande importância deve ser dada a estas práticas, tanto 

reciclagem quanto reutilização tendo em vista que a maioria dos produtos que nos é fornecido 

varia quanto ao seu tempo de degradação na natureza, como por exemplo, o papel que pode 

levar de 3 a 6 meses para ser degradado e a garrafa plástica que tem um tempo previsto de 

degradação de até 450 anos (PROHOME, 2018).  

Compreendendo que a não geração de resíduos é um processo inviável, considerando 

que a indústria não deixará de produzir, as viáveis possibilidades para harmonia humana com 

o meio ambiente são a busca pela redução da geração de resíduos, alternativa que será 

apresentada neste trabalho através da reutilização dos mesmos (RIBEIRO e MORELLI, 

2009). Esta relação da sociedade com o meio ambiente também será analisada através das 

cinco dimensões de eco desenvolvimento elaboradas por Sachs, unido à prática de 

reutilização. Outra alternativa, bastante pertinente e que deveria ser aplicada, é o uso da 

educação ambiental a fim de transformar o ponto de vista dos grandes produtores em rever os 

processos e os produtos que vem utilizando e para estimular a população na participação 

dessa mudança. 
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As cinco dimensões propostas por Sachs (2008) e que darão base a este trabalho ao 

relacionar a sociedade e sua percepção sobre o meio ambiente associando a isso a prática da 

reutilização de resíduos sólidos, estão apresentadas e explicadas no quadro 1 a seguir: 

Quadro 1: Cinco Dimensões de Ignacy Sachs. 

Dimensão Concepção 

Sustentabilidade 
social 

Refere-se a uma maneira de conter as diferenças sociais, ou seja, uma forma de 
garantir maior igualdade em uma sociedade e reduzir o afastamento entre os 

ricos e os pobres. 

Sustentabilidade 
econômica 

Corresponde à gestão que seja mais eficaz no que diz respeito aos recursos e 
em uma corrente contínua de investimentos públicos e privados e que atenda a 

bases macrossociais, ou seja, que inclui grande parte da sociedade. 

Sustentabilidade 

ecológica 

Visa o equilíbrio da natureza por meio da utilização de práticas e processos que 

atentem para uma série temporal de modo a garantir a preservação dos recursos 
naturais e energéticos, 

Sustentabilidade 

espacial 

Propõe atingir como o mesmo diz “uma nova configuração rural- urbana” de 

forma a atingir uma concordância entre cidade e campo através de novos 

modelos de atividades de exploração, 

Sustentabilidade 

cultural 

Trata de processos que traduzam o conceito de eco desenvolvimento dentro de 

cada ecossistema, desta maneira atendendo a cada tipo de cultura presente em 

cada local distinto. 
Fonte: elaboração própria a partir de Sachs (2008). 

3.2.2 Coleta Seletiva 

 De acordo com LEITE (2003), há três tipos de coleta a serem realizadas a respeito 

dos resíduos, a coleta urbana ou convencional, a coleta seletiva e a coleta informal. A 

primeira forma seria aquela onde o resíduo em geral, não segregado é recolhido e colocado à 

disposição dos órgãos públicos, a segunda forma caracteriza-se como aquela que existe 

segregação e realizada de porta em porta (tanto domiciliar quanto comercial) e/ou coletada em 

pontos de entrega voluntária, já a terceira, a informal, seria feita por meio de captação manual, 

em pequenas quantidades, característica de sociedades menos desenvolvidas. 

Segundo a PNRS (BRASIL, 2010), art. 3°, define-se coleta seletiva como sendo a 

“coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou 

composição”, destacando-se novamente que é diferente da coleta urbana ou convencional, que 

é caracterizada como o recolhimento de rejeitos e material orgânico sem sua segregação 

prévia feita (DEMSUR, 2018).  

A coleta seletiva acontece na maioria das vezes por prestadores do serviço público de 

limpeza, catadores de materiais recicláveis e associações, ou ainda em pontos específicos, 

próximos das residências onde a população deixa os seus resíduos e estes são coletados 

posteriormente pelo poder público. Esta coleta é um meio de tratar os resíduos como forma de 
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otimizar sua adequada destinação e portanto, um artifício de imensa importância. Entre os 

benefícios oferecidos à sociedade, está a retenção dos possíveis impactos gerados pelo grande 

consumo humano de produtos através do sistema capitalista. Outros benefícios que a 

separação dos resíduos pode trazer são a geração de renda e emprego com o desenvolvimento 

da reutilização e da reciclagem e contenção de gastos para os grandes geradores e na 

indústria, antes destinados ao serviço de coleta. 

3.3 Disposição Final dos Resíduos Sólidos  

A disposição final ambientalmente adequada segundo a PNRS (BRASIL, 2010) é 

descrita desta forma (art. 3°), “distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando 

normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”. Assim os rejeitos devem ser 

dispostos em aterros sanitários onde o confinamento do resíduo é feito de forma a amenizar o 

quão possível for a poluição ambiental e preservar a saúde pública.  

Esta mesma política aborda a redução da geração de resíduos, visando a prática de 

hábitos onde o consumo seja sustentável e onde reciclagem, reutilização dos resíduos sólidos 

e destinação ambientalmente adequada dos rejeitos devem ser modelos a serem aplicados em 

todo o país, principalmente através da aplicação dos planos municipais de resíduos sólidos. 

Os problemas relacionados ao indevido descarte dos resíduos estão em sua maioria associados 

ao armazenamento inadequado de resíduos em indústrias, terrenos baldios, galpões de 

armazenamento e instituições de ensino (RIBEIRO e MORELLI. 2009), bem como à 

disposição indevida no solo, nos oceanos e rios. Os gráficos das figuras 1 e 2 mostram a 

situação de disposição final dos resíduos sólidos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. 

Figura 1 – Disposição final de RSU no Brasil por tipo (T/DIA).

 

Fonte: ABRELPE (2015, p.23). 
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Figura 2- Disposição final de RSU no estado do Rio de Janeiro (T/DIA).

 

Fonte: ABRELPE (2015, p.56). 

Os gráficos das figuras 1 e 2, realizados pela Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resoíduos Especiais – ABRELPE, apresentam os tipos de disposição final 

dos resíduos sólidos urbanos, no Brasil e no estado do Rio de Janeiro (respectivamente), no 

período entre os anos de 2014 e 2015. Como resultado, apontam o Brasil e o estado do Rio de 

Janeiro com uma porcentagem maior de disposição final dos resíduos para aterros sanitários, 

com seus percentuais maiores em 2015, representando 58,7% e 68,6%, respectivamente. 

Com o intuito de promover uma mudança da disposição dos resíduos sólidos, foi 

estipulada pela PNRS (BRASIL, 2010) em seu art. 54º “a disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1o do art. 9°, deverá ser implantada em até 4 

(quatro) anos após a data de publicação desta Lei.”  No Brasil, como apresenta o gráfico da 

figura 1, os números estão melhorando, mesmo que lentamente, quanto à disposição 

ambientalmente adequada. Porém, o ideal é que sejam encerrados os lixões em todos os 

estados do país, incluindo o Rio de Janeiro, como pode-se observar no gráfico da figura 2, que 

ainda existe a disposição final de forma incorreta (mesmo que baixo, porém de forma 

existente). 

3.4 Geração de Resíduos e a Educação Ambiental 

A geração de resíduos no mundo, por sete bilhões de seres humanos, perfaz 

anualmente 1,4 bilhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos, sendo quase a metade desse 

total é gerada por menos de 30 países, os quais correspondem aos mais desenvolvidos do 

mundo, segundo Secretaria Agência e Jornal do Senado (2014). Segundo a mesma publicação, 

brasileiros geram um pouco mais de um quilo de lixo por dia, que seria abaixo da média 

mundial, mas em 2013 a geração total de lixo no Brasil foi de 76,3 mil toneladas, 4,1% a mais 

que em 2012, índice superior à taxa de crescimento da população (3,7%) no período.  
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O que se pode destacar a respeito da diferença entre gestão de resíduos é o descarte 

dos resíduos, enquanto os países desenvolvidos possuem a destinação final em sua maioria de 

forma adequada, no Brasil o padrão de descarte ainda em vazadouros a céu aberto como 

muitos países pouco desenvolvidos, dados que podem ser comprovados em análises realizadas 

pela Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, Abrelpe (GIRARDI, 

2016).  

A alta produção de resíduos no Brasil como primeiro mundo, traz um custo 

ambiental, e diante deste perfil torna-se necessária a inserção de práticas com destaque para a 

sustentabilidade socioambiental, assim faz-se essencial nova maneira de pensar a respeito do 

dilema da questão ambiental dando vasto valor a natureza. Para tanto encontra-se como 

alternativa de acesso a informação a respeito da degradação socioambiental gerada pela 

população, a educação ambiental que irá cuidar por proporcionar consciência ambiental à 

sociedade e transmitir à mesma seu poder na responsabilidade quanto a gestão da degradação 

ambiental (JACOBI, 2003).  

De acordo com a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 que institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental (PNEA) e dá outras providências, em seu art. 1º define a educação 

ambiental como sendo os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para 

a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade.  O art. 2º desta mesma lei aponta a educação ambiental como um 

item fundamental e duradouro da educação nacional, tendo de estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e particularidades do processo educativo, em caráter formal e 

não formal (BRASIL, 1999). 

O Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002 (que regulamenta a PNEA e dá outras 

providências), em seu art.1º, define que órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional 

de Meio Ambiente - SISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de 

ensino, órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, entidades não 

governamentais, entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade 

devem cumprir a PNEA (BRASIL, 2002).  

A educação ambiental atua como influência para mudança de hábito e para a 

transformação social de forma renovadora, carregando consigo a percepção de que os recursos 

naturais estão exaurindo e que o fundamental agente neste processo é o homem. O Ministério 

do Meio Ambiente (MMA) se compromete em trabalhar com diretrizes e políticas públicas 
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que propiciam a educação ambiental no país. Para isso, atinge a formação dos educadores e da 

sociedade em geral, por meio de cursos presenciais ou à distância (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2018). 

 É através de um cenário integrador que a educação ambiental deve relacionar o meio 

natural ao meio social de modo a esclarecer a função dos agentes envolvidos nesta relação a 

fim de promover medidas alternativas visando avanço que realce a sustentabilidade 

socioambiental. Nesta perspectiva, promover à sociedade maior aproximação e clareza quanto 

as questões que envolvem o controle dos problemas ambientais, também elucidar ao poder 

público sua importância quanto a providenciar materiais educativos com o intuito de oferecer 

informações que contribuam para a mudança da presente situação de degradação ambiental. A 

educação ambiental, portanto, como forma de integrar a sociedade quanto a sua presença nas 

relações de controle das questões ambientais oferece o desenvolvimento da consciência 

ambiental (JACOBI, 2003).   

3.5 Resíduos sólidos: sustentabilidade, trabalho e renda  

Ao abordar sobre o aumento de consumo pela sociedade, não há como separar o 

também assunto do aumento da geração de resíduos. Destaca-se a importância do trabalho do 

catador num contexto socioambiental, que buscam o seu sustento a partir do descarte de 

resíduos sólidos, fomentando a cadeia de reciclagem e dado que evita grande número de 

resíduos sólidos chegue a aterros sanitários, aumenta a sua vida útil.  

Os catadores de produtos recicláveis e reutilizáveis são regularmente exclusos da 

convivência social devido a suas baixas condições de vida. Eles procuram nos resíduos 

descartados uma forma de se sustentar, porém este trabalho é executado em sua maioria de 

forma precária e insalubre por autônomos, e consequentemente ganham muito pouco com esta 

forma de trabalho, que não é bem vista aos olhos da população devido ao fato de não 

reconhecerem a contribuição que é feita ao meio que vivem (ANDRADE, 2010). 

A PNRS (BRASIL, 2010) traz como um de seus objetivos no art. 7º a “integração 

dos catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos” e como instrumento em seu 

art. 8º, “o incentivo a criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis”, ou seja, dando suporte a 

esses trabalhadores. 
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A criação do Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos 

Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC), instituído por meio do Decreto nº 

7.405/10, originou a formação do Programa Pró-Catador, que teve em seu objetivo incorporar 

ações do Governo Federal voltadas a atividades para benefícios aos catadores, como a 

melhoria de condições de trabalho e a inserção e o aumento da abertura a espaços de inclusão 

social e econômica (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2018).  

Este trabalho representa geração de renda, pois estas pessoas reutilizam o que 

recolhem ou vendem o que recolheram no exercício da segregação de resíduos, dando 

oportunidade aos produtos de serem novamente inseridos na cadeia produtiva através de 

processos de reciclagem, tendendo a diminuir a demanda por recursos naturais. Desta forma, a 

criação de cooperativas e associações seria uma opção que gera oportunidade de renda às 

pessoas com menor poder aquisitivo. 

3.5.1 Sustentabilidade Socioambiental 

             Ao pensar na sustentabilidade socioambiental, tema ao qual estão integradas as ações 

de agentes econômicos, ações do Estado, e de toda a coletividade em meio de uma mesma 

temática que se refere ao contexto socioambiental e toda a sua continuidade, são inseridas 

neste cenário, relações de dependência de ambas as partes, como a limitação dos recursos 

naturais que deriva de uma má administração humana e que atinge de forma direta o meio 

ambiente (BORGES et. al. 2018). 

             Neste âmbito, quanto ao direito de todos sobre o meio ambiente, está presente na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, título VIII, seção III, capítulo VI, o 

art. 225 que fala “Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações.” 

(BRASIL, 1988). 

             Ainda sobre o meio ambiente, é importante ressaltar o que já foi dito neste trabalho 

em relação ao crescimento econômico e ao consumismo irracional do ser humano, atividade 

que estimula aos consumidores de descartar os produtos quando perdem o seu valor material, 

ação que ocorre muitas das vezes de forma incorreta podendo provocar resultados prejudiciais 

relativos aos campos ambiental, social e econômico (ZANETI et.al. 2006). Quanto a este 

quadro, para Sachs (2008) o crescimento econômico se faz necessário, mas deve ser 

socialmente receptivo e implementado por métodos favoráveis ao meio ambiente, em vez de 
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favorecer a incorporação predatória do capital da natureza ao PIB. Já em relação ao 

consumismo, segundo Leff (2000), o modelo depredador ao qual a sociedade está inserida 

deve ser combatido, já que permite, apenas, maximizar ganâncias econômicas a um curto 

tempo, revertendo seus custos sobre os sistemas naturais e sociais. 

             Para esses padrões insustentáveis de produção e consumo faz- se necessário um 

sistema de gestão de resíduos socialmente integralizado que englobe a minimização da 

geração de resíduos, a maximização do reuso e da reciclagem, promoção de tratamento e 

destinação final de forma ambientalmente segura e maximização da cobertura dos serviços de 

limpeza urbana (BESEN e RIBEIRO, 2018). Neste contexto estão inseridas as praticas da 

reciclagem e do reuso de resíduos de forma a viabilizar uma economia de matérias primas, 

energia e recursos naturais. 

             Temos então que, para a concretização da garantia de um sistema que esteja de acordo 

com a sustentabilidade socioambiental, é necessário que haja um adequado gerenciamento no 

que se diz respeito às atividades socioeconômicas e a parcela de recursos naturais utilizadas 

nas ações de desenvolvimento (BORGES et. al. 2018). 

3.5.2 Produtos da reciclagem e da reutilização 

A reciclagem de resíduos sólidos carrega consigo vantagens econômicas ao vender 

os produtos recolhidos, e ambientais ao passo que esta ação possibilita a menor degradação 

dos recursos naturais. Um estudo sobre aspectos econômicos e ambientais da reciclagem, 

publicado na revista Nova Economia no ano de 2014 teve como propósito calcular os 

impactos da reciclagem na RMRJ no ano de 2008. Foram analisadas 33 cooperativas de 

catadores e foi constatado que naquele ano houve uma economia por volta de 34 milhões de 

reais pelo Estado, principalmente pela ação da reciclagem do plástico, representando 67,93% 

desta economia (CARLOS et. al., 2014). Este estudo mostra portanto, a importância desta 

prática e dessas pessoas que tanto contribuem para o meio onde vivem.  

O plástico como citado acima, na forma de garrafas de plástico ou de plástico rígido, 

como cabides e baldes, em sua reciclagem pode ser transformado em tapetes, vassouras, 

cordas, conduítes, acessórios para automóveis e outros. Quanto a outros resíduos, como 

garrafas e frascos de vidro, podem ser transformados em fibra de vidro, o papel em cadernos, 

revistas, jornais, latas de alumínio em novas latas, acessórios de carros, entre outros (SER 

MELHOR, 2018).  
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Ainda quanto a reciclagem de materiais, outro dado agregado está no fato de que 

mesmo o Brasil sendo um líder mundial quanto à reciclagem de latinhas de alumínio, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), chegando a atingir 97,9% 

desta reciclagem em 2015 (CUSTÓDIO, 2015), este movimento não tem grande incentivo por 

políticas publicas de desenvolvimento sustentável e tão pouco é realizado por se tratar de uma 

prática correta, o que tem movimentado a reciclagem de materiais é a questão social, pois uma 

vez que o país se encontra em grande situação de desigualdade social, é desta maneira que 

parte da população garante seu sustento (FREITAS, 2018).  

Com respeito à reutilização de materiais, o que se pode dizer do Brasil é que garrafas 

de vidro de refrigerantes e cervejas são produtos bastante reutilizados pelas empresas 

fabricantes devido a sua vida útil se prolongar em torno de 1 ano ou por 25 lavagens 

(PORTAL RESIDUOS SOLIDOS, 2013). A reutilização também carrega consigo um fator 

social, a medida que é capaz de gerar trabalho e renda, não apenas com a devolução das 

embalagens de vidro, mas com o artesanato utilizando retalhos de pano e papelão por 

exemplo, igualmente contribuindo na redução da quantidade de resíduos descartados em 

aterros, aumentando sua vida útil. No quadro 2 estão dispostos os produtos dessa prática. 

Já no que se refere ao termo upcycling antes mencionado neste trabalho como uma 

nova forma de se referir à reutilização, a Terracycle é uma empresa que trabalha no Brasil 

aderindo a esta moderna forma de referência. Trata-se de uma empresa americana que entre as 

suas produções com o uso de resíduos, são feitas bolsas, guarda-chuvas e outros itens. Alguns 

produtos como o plástico BOOP (Película de polipropileno biorientada) achado nas 

embalagens de biscoitos, barrinhas de cereal, rótulos de garrafas PET (Polietileno tereftalato), 

entre outros, avistados em grande quantidade no mercado, tem dificuldade de atuar na prática 

de reciclagem devido ao trabalho para que seja limpa a embalagem, e o upcycling se torna 

portanto, uma grande alternativa sustentável para este material (ECYCLE, 2013). 
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Quadro 2- Produtos a partir da Reutilização de Resíduos Sólidos. 

Resíduo coletado Produto final da reutilização 

Plásticos em geral Bolsas, vasos de planta, porta lápis, molduras e 

luminárias, paredes e botes. 

Jornais e revistas Cestas, descanso para utensílios de cozinha e bandejas. 

Madeira (pallets e caixotes) Sofás e mesas de centro. 

Pneus Camas para animais de estimação (cães e gatos) e 

suporte para mesas de centro. 

Garrafas de vidro Copos e vasos de flores. 

Latas de metal 

 

Vasos de flores, porta lápis, pincel e talher. 

Papelão Móveis e bolsas. 

Rolha Enfeites, descansos de copo e quadros. 

Retalhos de Tecido Colchas, bolsas; cadernos e agendas personalizados. 

Fonte: A autora. 

Em seguida são apresentadas através das imagens das figuras de 3 a 8, as produções 

realizadas a partir da reutilização bem como a transformação do resíduo em arte realizada por 

alguns locais, e na sequência são exibidas pelas imagens das figuras de 9 a 12, também 

produções executadas pelo Studio Bike Furniture Design situado em Michigan nos Estados 

Unidos e produções com o plástico BOOP, utilizando-se do moderno termo upcycling para a 

prática. 

Figura 3 - Luminária com copos descartáveis. 

 

Fonte: RICARDO RICCHUNI. (2018) 

 

 

Figura 4 – Arte com tampas de plástico.

 

Fonte: RICARDO RICCHINI. (2018)  
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Figura 5 - Bote construído com garrafas PET. 

Fonte: EMILY SANTOS. (2018) 

Figura 7 - Quadro construído por rolhas. 

Fonte: RICARDO RICCHINI. (2018) 

 

Figura 6 – Mesa com apoio de pneus. 

 

Fonte: ARTESANATOBRASIL.NET (2017) 

Figura 8 - Sofá à base de papelões. 

Fonte: DOCEOBRA. (2018) 

Figura 9 - Mesa utilizando aro de bicicleta. 

 

Fonte: ECYCLE. (2013) 

Figura 10 - Banco utilizando rodas de 

bicicleta. 

 

Fonte: ECYCLE. (2013) 
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Figura 11- Fabricação de bolsa utilizando plástico 

BOOP. 

 

Fonte: ECYCLE. (2013) 

Figura 12- Fabricação de bola utilizando 

plástico BOOP. 

 

Fonte: ECYCLE. (2013) 

 

Fora do Brasil as práticas de reutilização e reciclagem de resíduos sólidos também 

são empregadas como forma de melhoria na forma de gestão. Na Alemanha, por exemplo, 

desde meados do ano de 2005, os resíduos domésticos e industriais em geral passam a ser 

impedidos de ser liberados para aterros, e ainda segundo o Eurostat (apud Secretaria Agência 

e Jornal do Senado, 2014), um órgão de estatística da União Europeia, a Alemanha recicla 

63% de seus resíduos urbanos, inclusive utiliza tudo que não pode ser reaproveitado na 

incineração, gerando energia, uma medida que fez este país ter um padrão de 

reaproveitamento bastante alto no mundo (SECRETARIA AGÊNCIA E JORNAL DO 

SENADO, 2014). 

O Japão, um país conhecido pelo seu desenvolvimento econômico, dispõe de uma 

extensão territorial que pode-se considerar pequena ao contrapor com a sua numerosa 

população, e para tanto se deparou com um obstáculo quanto ao destino que daria ao seu 

resíduo. Como medida para encarar este problema e o solucionar, o país elaborou iniciativas 

que impulsionam a coleta seletiva e a reciclagem com a lei de reciclagem de embalagens 

aplicada em abril de 1997, fazendo também haja um estímulo voltado ao reaproveitamento de 

materiais (EMBAIXADA DO JAPÃO, 2018).  

A Suécia segundo Senado Federal é outro país que gera grande número de resíduos 

devido ao seu alto índice de desenvolvimento econômico. Este país deu início a um projeto 

voltado para a gestão de resíduos sólidos em 1961. O sistema Envac que assim como em 

Barcelona na Espanha é utilizado, faz uso de uma rede de tubulações subterrâneas e bombas 

de sucção que podem ser adicionadas em cidades, em hospitais, residências e outros. O intuito 

desse sistema é levar os resíduos que são segregados pela diferença dos materiais através 

desses tubos até uma rede coletora de resíduos, onde ao chegar neste local de acumulação 
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ocorre o processo de compactação do resíduo e a destinação para que possam ser 

reaproveitados, utilizados na compostagem ou na incineração. Estocolmo, capital da Suécia é 

uma das cidades que faz o uso do Envac. 

Nota-se que, assim como no Brasil onde as percepções sobre o reaproveitamento de 

materiais são baixas, no exterior também se observa isso, identificando-se grande avanço na 

reciclagem. Contudo, outras medidas ainda se encontram escassas, mesmo sendo elas de total 

importância na geração e descarte de resíduos. 

4 METODOLOGIA 

A metodologia inicial utilizada para construção deste trabalho se baseou em uma 

constante busca bibliográfica por livros, leis, decretos, notícias e todos os meios que 

pudessem ressaltar a temática dos resíduos sólidos associando a isso todo o seu processo de 

reaproveitamento. A busca lado a lado a conceitos já pré estabelecidos teve como  finalidade 

alcançar maior esclarecimento sobre um histórico presente a respeito do tema. 

Após a busca por dados secundários, caracterizada acima, iniciou-se o processo de 

visitas exploratórias como forma de identificar pessoas físicas e jurídicas que possam estar 

associados à prática de reutilização de resíduos sólidos na RMRJ, de modo a verificar junto 

aos trabalhadores quais são as práticas utilizadas, os materiais de maior frequência usados 

neste processo (no contexto de matérias-primas) e os produtos criados. 

A escolha das organizações que seriam visitadas realizou-se por uma busca feita na 

internet, com o uso de palavras chave como: reutilização, artesanato, upcycling, e associado a 

estas palavras o uso de certos materiais como: madeira, pneus, banner entre outras. Houve 

grande dificuldade para encontrar na internet esses locais dentro da área de estudo, e ao 

finalizar a busca, três empresas foram encontradas, a “Mulheres do Salgueiro”, “Mig Jeans” e 

“Trapiche Carioca”. As visitas sucederam esta sequência disposta de identificação das 

empresas, e ocorreram entre o período 17/10/2018 a 13/11/2018. Ao fim da visita realizada na 

“Trapiche Carioca”, outra empresa foi encontrada no mesmo local que esta se instalava, a 

“Insana Design”, que trazia consigo todo o propósito que a pesquisa buscava. Logo, foram 

visitadas ao todo quatro organizações.  

A partir disso, pretende-se conhecer entre os mesmos o papel que exercem quanto à 

sustentabilidade socioambiental e à valorização atribuída a esta forma de se sustentar pela 

sociedade e pelo poder público, principalmente através de políticas públicas. A realização 
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dessas visitas é feita com a aprovação dos mesmos através do contato prévio através de e-mail 

ou por telefonemas. 

 Os dados coletados através da realização de um formulários serão relacionados às 

cinco dimensões do eco desenvolvimento propostas por Ignacy Sachs (quadro 3) a fim de 

obter no final uma concepção se as empresas atuam em base sustentável, com foco à prática 

de reutilização, bem como a relação dos trabalhadores (duas questões) junto a uma questão 

social e cultural que envolve a ação do governo e a visão consciente sobre o meio ambiente. O 

quadro 3 a seguir apresenta elementos das cinco dimensões propostas por Sachs, segundo 

análise de Arruda et al. (2018), que utilizou-se como base para discussão dos resultados 

obtidos no quadro 5 apresentado na seção 5 . 

Quadro 3- Elementos de análise das dimensões de Ignacy Sachs. 

 Dimensão social  Participação cidadã; 

 Empoderamento local; 

 Espaços sociais de deliberação; 

 Atores do desenvolvimento. 

Dimensão econômica  Trabalho e renda; 

 Desenvolvimento produtivo; 

 Alocação de recursos financeiros; 

 Inovação tecnológica. 

Dimensão ecológica  Gestão sustentável; 

 Envolvimento das forças sociais; 

 Usos responsável e social; 

 Ativo de desenvolvimento. 

Dimensão espacial   Sentimento de pertença; 

 Novas institucionalidades; 

 Gestão social; 

 Política institucional. 

Dimensão cultural  Raízes endógenas; 

 História, valores e cultura; 

 Equipamentos culturais. 

             Fonte: Arruda et.al. (2018). 

 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As primeiras questões do formulário proposto referem-se ao perfil das quatro 

organizações visitadas, cujos resultados estão sintetizados no quadro 4. Destaca-se que em 

relação a essas organizações, uma localiza-se em São Gonçalo e três na cidade do Rio de 

Janeiro.  
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Quadro 4- Perfil das organizações visitadas. 

 Local da 

empresa 

Ano de 

criação  

Tipo de 

empresa 

Funcionários Regime de 

trabalho 

Mulheres do 

Salgueiro 

Bairro 

Salgueiro – 

São Gonçalo 

2006 Privada (sem fins 

lucrativos) 

14 Segunda a 

sexta 

Mig Jeans Shopping 

Leblon –  

Rio de Janeiro 

2015 Privada 

 (3 sócias, cada 

uma com seu 

CNPJ) 

3 Segunda a 

sexta 

Trapiche 

Carioca 

Bairro Santo 

Cristo –  

Rio de Janeiro 

2006 Privada 10 Segunda a 

sábado 

Insana 

Design 

Bairro Santo 

Cristo –  

Rio de Janeiro 

2017 Privada 6 Terça a 

sábado 

Fonte: A autora. 

A empresa “Mulheres do Salgueiro” é uma empresa privada sem fins lucrativos, que 

conta com quatorze funcionários, dentre eles, quatro atuam todos os dias em que a empresa 

encontra-se aberta, e dez participam também cumprindo as horas do regime de trabalho, 

porém sem a necessidade de estar presente em todos os dias, pois não é sempre que, por 

exemplo, há cursos, ou confecção em andamento. Dispuseram de incentivo do governo apenas 

uma vez ao fazer uma parceria com o município de SG. A qualificação profissional para 

possível geração de renda, cidadania e empoderamento da mulher são motivos para realização 

dos cursos oferecidos. Devido o local trabalhar com “pedidos” por parte de outras empresas 

que solicitam a confecção de brindes voltados para seus eventos, sua demanda está 

relacionada ao sistema “renda por meta”. 

A visita feita no local foi acompanhada por uma das coordenadoras do 

empreendimento, uma profissional graduada que se mostrou bastante disponível em descrever 

todo o funcionamento da “Mulheres do Salgueiro”. A diretoria da empresa se responsabiliza 

pela parte jurídica da mesma e outras trabalhadoras pela parte de recepção, escritório, 

expedição, cursos e cantina que se encontram no local. Além de receber pedidos para a 

produção de bolsas, pastas e roupas feitos com a prática da reutilização de resíduos sólidos, 

também fornece cursos de costura, modelagem, informática e artesanato. Dentre os resíduos 

mais utilizados estão o banner, recebido de grandes empresas, e os tecidos, que recebem de 

fábricas ou da própria comunidade. Também o grupo já trabalhou com PET na confecção de 

pufs, com caixas de papelão na confecção de bolsas e com o couro da tilápia, recebido por 
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uma associação de pescadores, também na produção de bolsas. Exemplos dos produtos nas 

figuras de 13 a 16. 

Figura 13- Bolsa feita com caixas de leite. 

 

 

Figura 14- Bolsas feitas com retalho de tecido. 

 

Figura 15- Bolsa feita com couro de tilápia. 

 

 

Figura 16- Pasta feita com banner. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. 

A “Mig Jeans”, levou todo um processo para sua criação, esta se deu a partir da 

iniciativa de três amigas (e por isso o termo “Mig”) que se formaram na FAETEC (Fundação 

de Apoio à Escola Técnica) e criaram um brechó, atuando em feiras com a venda de roupas 

customizadas. Em todo o caminho de criação e para estabelecimento de uma empresa, se 

aprimoraram através de estudos, participando de eventos e recebendo prêmios pelo trabalho.  

A empresa então se tornou realidade em 2015, através da aptidão das três amigas pela 

customização e pela oportunidade que oferecia o aproveitamento do descarte do jeans (não 

houve apoio do governo para criação da empresa). Pelo fato delas encontrarem quantidades 

significativas de jeans nos brechós e pela sua durabilidade, optaram por esse material como 

matéria-prima, o que inspirou também na escolha pelo nome da empresa. Trabalham na 

produção três pessoas, as três amigas, também criadoras da marca, atendendo a uma demanda 

variada, já que tanto empresas contratam seus serviços como um público faz pedidos pessoais 

para transformar suas peças de roupa customizando-as.  



26 

 

Na cadeia de produção, conforme uma das sócias da empresa e que atendeu a visita, a 

“Mig Jeans” utiliza tecidos reaproveitados, comprados, e oferecem oficinas para qualquer 

pessoa e de qualquer idade, são workshops voltados à prática do upcycling. Também nos 

trabalhos se faz uso manual de vassoura, escova de dente e esponja para o design da 

customização, bem como de corantes naturais, por exemplo, o açafrão e a cebola. Dentre os 

produtos finais do trabalho, estão roupas, tênis, bandeiras e afins. Exemplos dos produtos nas 

figuras de 17 a 20.  

 

 

A empresa “Trapiche Carioca” e a empresa “Insana Design” estão situadas na antiga 

fábrica de chocolates Bhering, localizada no bairro Santo Cristo, na zona portuária carioca. 

Esta fábrica foi instalada nos anos de 1930 e após seu fechamento, a partir de 2010, tornou-se 

um importante polo de produção de arte e cultura. A ocupação do local ocorreu por parte da 

insatisfação de artistas que apenas encontravam preços altos na procura de estabelecer um 

local para seus trabalhos, e assim, encontrando custos menores na antiga fábrica, criou-se uma 

rede artística onde trabalham diversas lojas, compartilhando o ambiente (Riotur, 2018). Por 

ser um espaço onde as lojas podem funcionar vendendo seus produtos e servindo de local de 

trabalho para a produção das peças também, desta maneira, Denardin (2015, p. 38) caracteriza 

este tipo de ambiente comunitário como mais eficiente que um individual onde cada um deve 

fazer sua unidade.  

A “Trapiche Carioca” funciona há doze anos no mercado e não houve auxílio por 

parte do governo para sua formação. A motivação pra criação da empresa deve-se pelo dono 

Figura 17- Reuso do Jeans.

 

Figura 18- Customização do Jeans.

 

Figura 19-Reuso do Jeans

 

Figura 20-Customização do Jeans.

 

Fonte: MIG JEANS. (2017) 
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gostar desde pequeno de guardar objetos e também por apreciar as práticas tanto da 

restauração quanto da reutilização. O trabalho realizado no local corresponde à reutilização de 

madeira de demolição. De acordo com o dono da empresa, devido à empresa trabalhar na 

construção de móveis sob medida, na venda à pronta entrega, ou no aluguel de mobílias e 

objetos antigos, como latas antigas de sorvete, garrafas de leite e refrigerante, balanças, 

telefones, malas, máquinas fotográficas etc., por exemplo, para eventos, a demanda que a 

empresa possui é variada. O local conta com dez funcionários trabalhando de segunda a 

sábado, sendo o material mais utilizado a Peroba Rosa, material obtido a partir de demolição, 

e escolhido por ter entre uma de suas qualidades a de não infestar com cupim. 

Os produtos finais encontrados estão entre os mais diversos, principalmente mesas, 

cadeiras, armários, cômodas e camas. A venda destes produtos ocorre por meio da divulgação 

pela internet ou pelo contato com pessoas conhecidas. Exemplos dos produtos da empresa nas 

figuras de 21 a 24. 

Figura 21- Cadeira restaurada. 

 

Figura 22- Cômoda restaurada. 

 

Figura 23- Espreguiçadeira restaurada. 

 

Figura 24- Armário restaurado. 

 

 

Em relação à empresa “Insana Design”, também situada na antiga fábrica de 

chocolates Bhering, foi criada por um casal que trabalhava na área naval, cuja criação do 

Fonte: Acervo Pessoal. 
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negócio foi fomentada pela percepção sobre o desperdício de resíduos descartados e que 

apresentavam grande potencial de reuso, bem como pela insatisfação pela poluição gerada ao 

observar a sucata se deteriorando no local de sua disposição final. A partir disso, houve a 

motivação para a criação do projeto, onde outras pessoas da área naval que estavam 

precisando de um novo trabalho, se uniram a ideia de confeccionar móveis e artigos de 

decoração a partir da prática do upcycling.  

A empresa conta com seis funcionários e para sua criação não houve auxílio por 

parte do governo. Conforme trabalhador artesão do local, o estabelecimento atende um perfil 

de cliente bastante variado, o qual, deseja transformar seu ambiente de casa, trabalho e até 

exposições, ao proporcionar a construção de móveis exclusivos sob encomenda.  

Todo o material utilizado é recolhido de ferro velho, através de ligações ou 

recolhidos nos locais que foram descartadas para posterior coleta convencional. Como 

resultado de um trabalho realizado de terça a sábado, são produzidas luminárias, mesas, 

cadeiras, sofá, assentos, portas de alumínio e de ferro e outros. Foram apresentados alguns dos 

materiais utilizados na elaboração dos produtos finais: ferro, madeira, alumínio, cobre, tampas 

de latão, entre outros. Exemplos dos produtos da empresa nas figuras de 25 a 28. 

Figura 25- Aparador Naval. 

 
Fonte: Insana Design. (2018) 

Figura 26- Barzinho de Tonel. 

 
Fonte: Insana Design. (2018) 

Figura 27- Poltrona feita com Tonel. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 28- Assento feito com Tonel. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 
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5.1 Análises das dimensões do eco desenvolvimento propostas por Ignacy Sachs 

A forma subdividida de criar e examinar as dimensões de Sachs dispostas no quadro 

5 proporciona descrever de modo sucinto cada uma das particularidades presentes nas 

empresas visitadas.  Em relação a outras empresas que estão mais voltadas para a alta 

produção e ao consumo, as empresas estudadas se diferenciam por práticas mais voltadas à 

sustentabilidade, criando uma oportunidade para levantamento de discussões sobre a utilidade 

da prática da reutilização que as mesmas apresentam na construção de seus trabalhos, 

colaborando em muito para o meio ambiente. 
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Quadro 5-Resultados das dimensões da sustentabilidade no contexto do eco desenvolvimento. 

 Mulheres do Salgueiro Mig Jeans Trapiche Carioca Insana Design 

Dimensão Social Viabiliza a participação cidadã ao 

dar oportunidade a um público 

interessado, muitas vezes do 
entorno do local, de participar de 

oficinas que garantem o 

empoderamento local, qualificação 
profissional e geração de renda. 

Capacita pessoas que serão 

autônomas na produção para 

obter sua própria renda, com 
a utilização do upcycling, 

portanto, trabalha a 

qualificação profissional. 

Estabelece uma “rede de 

trabalho” que gera certa 

equidade na distribuição da 
renda obtida para todos 

envolvidos nesta rede.  

Promove oportunidade a 

pessoas que estavam 

desempregadas, e oportuniza 
maior conhecimento a 

respeito dos resíduos sólidos 

e a prática do upcycling.  

 

Dimensão Econômica Gera renda para comunidade de seu 
entorno, proporcionando a algumas 

pessoas trabalho no processo de 

confecção das peças vendidas pelo 
local, e oferecendo cursos que 

garantem parte da renda da 

empresa, proporcionando trabalho 
com a prática utilizada.   

Provê nova utilidade para sua 
matéria prima (resto de 

jeans) e gera renda com a 

mesma, além de em seus 
workshops, proporcionar aos 

alunos oportunidade de gerar 

sua própria renda. 

Gera trabalho e renda a 
partir do uso de sua matéria 

prima (madeira de 

demolição) que seria 
descartada provavelmente 

para um vazadouro a céu 

aberto ou um aterro. 

Provê nova utilidade para as 
variadas matérias-primas e 

gera renda a partir do resgate 

de peças que foram 
descartadas e estavam se 

deteriorando com o tempo. 

Dimensão Ecológica Reutiliza banners e tecidos dentro 

de uma gestão sustentável. 

Reutiliza o Jeans com a 

prática do upcycling, 

mostrando ser possível com a 
utilização de pouca energia e 

sem a retirada de recursos 

naturais, a produção através 

da customização.  

Reutiliza madeira de 

demolição transformando-a 

em um mobiliário duradouro 
e de bonito design. Trabalha 

o uso responsável e social ao 

preservar os recursos 

naturais.  

Reutiliza materiais que são 

encontrados em ferro velho, 

mostrando ser possível 
produzir uma mobília 

utilizando praticamente 

qualquer resíduo sólido.  

Dimensão Espacial Localiza-se em uma área carente e 

oportuniza cursos para pessoas da 

própria comunidade. 

Não está inserida nesta 

dimensão. 

Por estarem em um local com características portuárias 

oportunizam uma diversidade maior de tipo de trabalho para 

essa região, diferente do trabalho portuário. 

Dimensão Cultural Articula junto às pessoas que 

trabalham no local e aqueles que 

participam de seus cursos a forma 

de pensar sobre o descarte de 
resíduos sólidos. 

Propicia mudança por uma 

classe social que apresenta 

condições de comprar roupas 

novas, aproximando-a do 
contexto de reutilização. 

Trabalha uma mudança quanto à aquisição de mobiliários e 

produtos variados por uma classe social que apresenta 

condições de comprar móveis convencionais. 

Fonte: A autora.
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Conforme Sachs (1986 apud VALLEJO, 1988) não é dada atenção às questões 

ambientais de acordo com o olhar corriqueiro da economia do desenvolvimento, de forma que 

nota-se, por parte deste olhar que, os malefícios causados à natureza apresentam-se 

insignificantes. O olhar economicista, voltado para o aproveitamento abusivo dos recursos 

naturais, torna-se suporte para o crescimento econômico, tratando a natureza como um local 

para obtenção de lucro, e fazendo uma exploração na mesma em larga escala (VALLEJO, 

1988). 

As cinco dimensões do eco desenvolvimento que Sachs apresenta, como aponta 

Jacobi (1999, p.176), “propõe ações que explicitam a necessidade de tornar compatíveis a 

melhoria nos níveis de qualidade de vida e a preservação ambiental”, desta forma, esta 

proposta de desenvolvimento busca dentro da questão econômica, social, ecológica, espacial e 

cultural, presente em cada local, resolver seus problemas característicos, e da mesma forma, 

permite a incorporação de questões ambientais no contexto do desenvolvimento econômico, 

oportunizando que melhores políticas ambientais venham a ser implantadas. 

Dentro deste contexto, o próprio Sachs (1993), em seu livro “Estratégias de transição 

para o século XXI: desenvolvimento e meio ambiente.”, afirma que para o desenvolvimento 

ocorrer, as suas cinco dimensões devem ser plenamente levadas em conta. A conexão do ser 

humano com a natureza a partir do uso dessas dimensões chega a outro patamar, onde a 

sociedade em seu constante processo de desenvolvimento deve como apresenta Jacobi (1999, 

p. 178), “combinar eficiência econômica com justiça social e prudência ecológica”.  

Ainda conforme Sachs (1997 apud ANDION, 2003), este acredita que uma nova 

forma de associação entre a população e políticas de comprometimento devem ser inseridas 

no que diz respeito às ferramentas utilizadas no âmbito do desenvolvimento sustentável. 

Dessa forma, o modelo de desenvolvimento atual imposto que ocorre de cima para baixo, 

deve se dissipar. Neste âmbito, pensando em condutas que remetem ao desenvolvimento, 

Ignacy Sachs utiliza o termo “Ecologização do Pensamento”, criado por Edgard Morin para 

falar de ações que acometem não somente o local onde ela é exercida, mas também a outros 

locais, mesmo distantes, incluindo-se nisso uma escala global (MOURA, 2002, p. 146). 

Com relação ao quadro 5, a ligação por meio de teoria e atividade produtiva das 

empresas estudadas possibilita entender, através das cinco dimensões do eco desenvolvimento 

formuladas por Ignacy Sachs, se é possível ou não aplicar o conceito de sustentabilidade nas 

atividades das empresas visitadas, o qual se situa dentro do eco desenvolvimento 
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(DENARDIN, 2015, p.29). Para análise das dimensões são utilizados os quadros 3 e 5 em 

associação. 

5.1.1 Análise da Dimensão social 

A empresa “Mulheres do Salgueiro” se apresenta dentro da dimensão social, uma vez 

que a mesma se encontra no entorno de uma comunidade carente e proporciona a participação 

cidadã e o empoderamento local (elementos do Quadro 3), principalmente das mulheres 

(como a mesma coordenadora apontou na visita realizada no empreendimento). Também 

propicia maior diálogo, ocorrendo a troca de informações e conhecimento a respeito da 

reutilização de resíduos sólidos, e conforme Andion (2003, p.1044) aponta, isto proporciona 

uma melhora na condição de vida de quem participa por exemplo dos cursos oferecidos no 

espaço, ou mesmo quem trabalha nas confecções dos pedidos feitos para o local.  

A “Mig Jeans” se enquadra nesta dimensão, pois corresponde a um ator social de 

desenvolvimento (elemento do Quadro 3) ao capacitar pessoas que serão autônomas na 

produção para obter sua própria renda., possibilitando assim a essas pessoas a auto gestão de 

seu trabalho, adequando desta forma ao seu cotidiano, caso tenham por exemplo, outro 

serviço (DENARDIN, 2015, p.38). Esta empresa portanto trabalha a qualificação profissional. 

A “Trapiche Carioca” também está inserida na dimensão social uma vez que trabalha 

participação cidadã (elemento do Quadro 3), estabelecendo uma “rede de trabalho” que gera 

renda para todos os envolvidos nesta rede, desde a pessoa que faz o transporte da matéria 

prima, até aquela que trabalha esta matéria prima para que se torne uma linda e nova peça. 

A “Insana Design” está incorporada nesta dimensão no sentido da participação 

cidadã (elemento do Quadro 3), promovendo oportunidade a pessoas que estavam 

desempregadas e tinham grande potencial na área que a empresa atua, como também 

oportunizando maior conhecimento com respeito aos resíduos sólidos e a prática do 

upcycling. Esta promoção social que a empresa traz, permite a socialização por parte dos 

atores envolvidos e o resgate do trabalho coletivo (DENARDIN, 2015, p. 38), onde por 

exemplo, um artesão e um soldador trabalham em conjunto. 

5.1.2 Análise Dimensão Econômica 

A empresa “Mulheres do Salgueiro” encontra-se na dimensão econômica, pois 

permite a partir de uma cadeia produtiva, oportunidades de trabalho que garantem renda 

(elemento do Quadro 3). O trabalho que a empresa proporciona com seus cursos, tanto para 

aqueles que os ministra, quanto para aqueles que participam do mesmo, adquirindo 



33 

 

conhecimento, pode ser a fonte essencial da subsistência de uns, ou o acréscimo na renda de 

outros, desta forma assegurando o equilíbrio financeiro. 

A “Mig Jeans” assim como a empresa “Mulheres do Salgueiro”, está inserida na 

dimensão econômica, ao analisar o quadro 3 de  Arruda, et.al. (2018), por pertencerem a uma 

cadeia produtiva que gera trabalho e renda. Promove workshops onde ensinam as pessoas 

através da prática do upcycling como fazer uso de uma peça de roupa não mais utilizada ou 

que seria descartada, transformando-a e dando um novo olhar à mesma. Desta maneira, os 

alunos beneficiados com a aprendizagem tem a oportunidade de gerar sua própria renda. 

A “Trapiche Carioca” nesta dimensão, se encaixa de modo a dar nova utilidade à sua 

matéria prima (madeira de demolição) que seria descartada provavelmente para um vazadouro 

a céu aberto ou um aterro, tendo esta grande valor ao ser tratada e restaurada, podendo ser 

novamente inserida no comércio. O dono desta empresa e seus funcionários estão inseridos 

em uma cadeia produtiva que gera renda (elemento do Quadro 3). 

A “Insana Design” possui ideais que corroboram com a dimensão econômica, como 

quando Sachs (2007 apud DENARDIN, 2015) aponta a importância econômica da atividade 

exercida para uma escala macrossocial, ou seja, com foco à grande parte da sociedade. A 

empresa faz uso de variadas matérias primas que iriam se deteriorar ao serem descartadas, 

promovendo um design contemporâneo e diferenciado e possibilitando a compra desta peça 

tanto ao público com menos renda, quanto ao público que possui maior renda e se interessa 

pela inovação, arte e criatividade que as peças do local apresentam. Portanto, a empresa 

trabalha a inovação tecnológica (elemento do Quadro 3), que aumenta a eficiência do 

processo produtivo Além desta ligação com a dimensão, a empresa está inserida no contexto 

de geração de renda (elemento do Quadro 3).  

Vale ressaltar nesta dimensão que entre estas quatro empresas visitadas, apenas uma, 

a “Mulheres do Salgueiro”, teve apoio de governo (no caso da prefeitura de São Gonçalo), e 

mesmo assim, dentre seus 12 anos de funcionamento, foi recebido este apoio apenas uma vez.  

Destacando-se o pouco apoio financeiro e atenção que são dados pelos entes governamentais 

aos locais que exercem práticas que contribuem para o descarte decorrente da alta produção 

de resíduos (ARRUDA, et.al. 2018). 

5.1.3 Dimensão ecológica 

As empresas estão inseridas na dimensão ecológica por se incluírem na gestão 

sustentável (elemento do Quadro 3), porém cada uma delas com sua particularidade no que se 
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refere ao material que utiliza na prática de seu reuso recolocando-os na cadeia produtiva e 

comercial. 

A “Mulheres do Salgueiro” reutiliza principalmente banners e tecidos, porém já 

fizeram e fazem uso de outros materiais com menor frequência, como garrafas PET, caixas de 

leite e couro da tilápia. A “Mig Jeans”, faz uso principalmente do tecido de jeans com a 

prática do upcycling (maneira de se referir à reutilização) e customizam peças do vestuário 

tanto feminino quanto masculino. A “Trapiche Carioca” faz uso principalmente da peroba 

rosa para a produção de mobílias. Esta é uma madeira de qualidade segundo o dono do local, 

devido a sua durabilidade e característica de não dar cupim como muitas outras madeiras e, 

portanto, não deveriam ser descartadas. Por fim, a “Insana Design”, faz uso de diversos 

materiais que usualmente são encontrados em ferro velho, como peças de alumínio, de ferro e 

tonéis. Logo, essas empresas fomentam o elemento, uso responsável e social (quadro 3) na 

busca de garantir a preservação dos recursos naturais e energéticos (quadro 1).  

As empresas estudadas encaram de forma diferenciada os resíduos sólidos, podendo 

desta forma incorpora-las em um contexto sustentável devido ao trabalho que fazem com cada 

material em particular. Uma questão de grande importância também voltada a essas empresas 

está no fato de contribuírem com o uso de resíduos para que estes não cheguem tão cedo nos 

aterros, prolongando a vida dos mesmos e diminuindo a carga dos aterros.  

5.1.4 Dimensão espacial 

Dentro desta dimensão, apenas se encaixam três das quatro empresas visitadas, sendo 

que a “Mig Jeans” não se encaixa (quadro 5).   

A empresa “Mulheres do Salgueiro”, nesta dimensão, caracteriza-se por apresentar 

de acordo com Andion (2003, p.1044), “possibilidades futuras de construção de uma nova 

realidade [...] e do uso dos próprios recursos existentes no local (desenvolvimento 

endógeno).” Se insere também nessa dimensão pela empresa estar localizada em uma área 

carente e por oportunizar cursos para pessoas da própria comunidade, o que pode ser 

enquadrado como “sentimento de pertencimento” (elemento do Quadro 3). Também junto a 

uma preocupação com a questão dos resíduos, a empresa colabora, transmitindo à 

comunidade através de seus cursos e por meio do diálogo, informações a respeito do destino 

dos resíduos que são resultado dos mais variados processos de produção.  

Já a “Trapiche Carioca” e a empresa “Insana Design”, aderem a esta dimensão pelo 

fato de estarem localizadas em um local com características portuárias, promovendo “melhor 
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distribuição territorial de assentamentos urbanos e atividades econômicas” (Arruda et. al., 

2018, p. 100), isto é, oportunizando uma diversidade maior de tipo de trabalho para essa 

região, diferente do portuário. Em relação ao quadro 3, essas empresas se enquadram na 

proposta do tipo de estabelecimentos que se situam na antiga Fábrica Behring, estabelecendo 

um “sentimento de pertença” (quadro 3).  

A “Mig Jeans” não se enquadra nesta dimensão devido a não se encaixar em nenhum 

dos 4 elementos que caracterizam a dimensão espacial, presente no quadro 3. 

5.1.5 Dimensão Cultural 

As empresas estudadas estão envolvidas na dimensão cultural, pois se preocupam 

com processos que traduzam o conceito de eco desenvolvimento, atendendo a cada tipo de 

cultura (quadro 1), e no âmbito dos resultados obtidos, se preocupam com a alta produção de 

resíduos e o descarte dos mesmos. 

A empresa “Mulheres do Salgueiro”, ao articular junto às pessoas que trabalham no 

local e aqueles que participam de seus cursos a forma de pensar sobre o descarte de resíduos 

sólidos, insere-se na dimensão cultural, e utiliza portanto do elemento: história, valores e 

cultura (quadro 3). 

A empresa “Mig Jeans” traz consigo um modelo de mudança cultural em relação à 

roupa usada por uma classe social que apresenta condições de comprar roupas novas, 

transformando assim a visão desta classe e aproximando-a do contexto de reutilização, 

relacionando assim ao elemento: histórias, valores e cultura (quadro 3). 

Quanto a empresa “Trapiche Carioca”, como diferencial, trabalha a mudança cultural 

em relação à aquisição de mobiliários por uma classe social que apresenta condições de 

comprar móveis convencionais, dando assim valor a este trabalho e à reutilização dos 

resíduos. Assim como esta, a “Insana Design” também carrega este diferencial quanto à 

mudança cultural da aquisição de mobiliários por uma classe social que apresenta condições 

de comprar móveis convencionais, dando nova cultura a esta classe a respeito da reutilização 

de resíduos. Quando o cliente leva o material para ser reutilizado nessa empresa, o preço de 

custo final se tornará menor, oportunizando a compra de um móvel com design 

contemporâneo. Logo, ambas as empresas relacionam-se ao elemento: história, valores e 

cultura (mostrados no quadro 3) ao transformar o ponto de vista das pessoas quanto aos 

resíduos e ao elemento: raízes endógenas (quadro 3) ao utilizarem recursos existentes no 

próprio entorno do local. 



36 

 

Pondo fim à avaliação do quadro 5, verifica-se pelas palavras de Sachs (1993 apud 

TAVARES, 2005), que o autor valoriza os ambientes que proporcionam oportunidades 

sociais  de forma a colaborar com a qualidade de vida do ser humano e igualmente valoriza a 

participação cidadã, que propicia o encontro do social com os recursos e as potencialidades 

locais, de forma a promover transformações que intensifiquem oportunidades sociais e 

condições de vida local. Desta maneira, para este último caso apontado por Sachs, se faz 

necessária a conjunta ação governamental, que traria como compensação deste trabalho, o 

incentivo das “habilidades produtivas e criativas das pessoas, da ação política e o crescimento 

econômico, através da prudência ecológica, eficiência econômica e justiça social.”  

A ideia de economia de mercado, ou seja, produzir por produzir, deve ser renovada 

por uma economia que atente para a proteção e conservação do meio ambiente. Assim, torna-

se importante o empenho do Estado, em implantar políticas públicas que utilizem apenas, 

quanto ao uso dos recursos naturais, o necessário para a demanda social e assim 

proporcionando o desenvolvimento sustentável (BORGES et. al. 2018). 

6 CONCLUSÃO 

As cinco dimensões do eco desenvolvimento propostas por Ignacy Sachs 

apresentadas neste trabalho, viabilizam estudar e avaliar a sustentabilidade ou não da prática 

de reutilização dos resíduos sólidos com o fim de geração de renda e trabalho nas empresas 

visitadas.  

A análise feita sobre os empreendimentos mostrou que todos estão incluídos em uma 

cadeia que gera trabalho e renda (abrangem a dimensão econômica analisada), e mais que 

isso, esta análise mostra o conhecimento sobre a utilização da prática de reutilização, foco 

deste trabalho, que é passado para funcionários e a atenção de clientes que também 

apresentam preocupação com relação aos resíduos. Dessa forma, contribui para o meio 

ambiente, mudando a perspectiva dos funcionários e provavelmente dos clientes quanto aos 

resíduos gerados e seu descarte (enquadram-se na dimensão cultural). Destaca-se que a 

própria reutilização de resíduos sólidos define que a prática dessas empresas abrangem a 

dimensão ecológica, incentivando uma mudança a respeito do grande descarte de resíduos e 

aos danos causados à natureza pela ação do ser humano. Ainda ao praticar a participação 

cidadã e o empoderamento local, ao gerar trabalho aos envolvidos direta e indiretamente com 

a empresa, encontram-se na dimensão social. Já quanto a estas empresas estarem inseridas na 

dimensão espacial, associa-se a elas, o sentimento de pertença, pois no local onde se 
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apresentam (uma zona portuária e uma área carente), oportunizam maior diversidade de 

trabalho. 

Fazer uma análise das visitas, através do uso das dimensões de Sachs, possibilitou 

concluir que o reaproveitamento dos resíduos sólidos se insere em uma opção tanto ambiental 

quanto economicamente adequada e viável de se trabalhar, tratando-se de uma prática 

sustentável, uma vez que é fundamentada nas dimensões e características que propõe o eco 

desenvolvimento.  

Mostra-se importante unir o tema reutilização de resíduos sólidos, junto à educação 

ambiental como iniciativa para abrir diálogo sobre as questões socioambientais. Este tipo de 

diálogo proporciona um novo modo de pensar sobre o convívio da comunidade com a 

natureza, favorecendo as questões sustentáveis e contribuindo para um pensar dentro da 

racionalidade ambiental, onde as ideias estão voltadas para um modo de viver que não 

degrade o meio ambiente. A educação ambiental, portanto, mostra-se relevante quanto a uma 

mudança socioambiental da sociedade. Seria importante que a temática sobre os resíduos 

sólidos estivesse presente, por exemplo, nas escolas, ou que sua divulgação se tornasse mais 

presente pelas mídias para que fosse formada uma sociedade, no âmbito de seu consumo, 

mais preocupada com meio ambiente, assim procurando mais empresas como as que foram 

analisadas no trabalho.  

Por fim, foi possível perceber por esta análise, como o governo é omisso quanto ao 

incentivo a essas práticas sustentáveis as quais possibilitam gerar novo produto através do 

resíduo sólido, trazendo com elas benefícios para o meio ambiente e que implementam a 

economia circular  em seu conceito.  Por isso, é imprescindível a atuação e apoio dos entes 

governamentais para incentivar não apenas a reutilização, mas também outras práticas que 

auxiliem na redução da chegada dos resíduos a locais inadequados e auxiliando na diminuição 

da quantidade que chega à disposição final.  
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