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RESUMO 

O crescimento populacional e o desenvolvimento econômico são fatores que contribuem 
diretamente para o aumento da produção de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil. Nesse 
contexto, repensar o manejo de resíduos sólidos, a partir de uma gestão integrada, 
consoante os preceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é fundamental. Nessa 
perspectiva, a pesquisa em tela buscou demonstrar a importância do papel do Poder 
Público para o desenvolvimento eficiente dos serviços de limpeza urbana ofertados à 
população, cabendo-lhe promover medidas, a fim de prevenir e amenizar os impactos 
ambientais decorrentes da disposição inadequada dos rejeitos. Com o estudo também se 
constatou que a coleta seletiva consubstancia profícuo instrumento do processo de gestões 
públicas de resíduos, especialmente nos espaços urbanos, onde está concentrado o maior 
número populacional em comparação com as áreas rurais. Nesse contexto, pôde-se aferir, 
que por meio dos programas de coleta seletiva, conforme os dados expostos pelo 
Ministério do Meio Ambiente no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, é possível 
aumentar os índices de recuperação dos materiais recicláveis e retardar a saturação dos 
Centros de Triagem de Resíduos e dos Aterros Controlados. Ainda, por meio da 
comercialização dos materiais segregados tem-se geração de empregos para os catadores 
e, bem assim, de recursos financeiros para as empresas do ramo da reciclagem. Por fim, 
o trabalho fez um recorte geopolítico para examinar o cenário do município de Volta 
Redonda, cidade do Estado do Rio de Janeiro, o qual promoveu a contratação de 
cooperativas de catadores para a realização dos serviços de coleta seletiva. Dessa forma, 
com amparo na legislação e na realidade do município em questão buscou-se ressaltar os 
avanços e os desafios da implantação da coleta seletiva em Volta Redonda. Quanto ao 
aspecto metodológico, adotou-se os tipos de pesquisa exploratória e descritiva, amparadas 
na literatura do tema e na legislação. 
 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Coleta Seletiva. Resíduos Recicláveis.  
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ABSTRACT 

Population growth and economic development are factors that contribute directly to the 
increase in the production of Municipal Solid Waste in Brazil. In this context, rethinking 
the management of solid waste, based on an integrated management, according to the 
precepts of the National Solid Waste Policy, is fundamental. In this perspective, the 
research in question sought to demonstrate the importance of the role of the Public Power 
for the efficient development of urban cleaning services offered to the population, and it 
is responsible for promoting measures in order to prevent and mitigate the environmental 
impacts resulting from the inadequate disposal of waste. The study also found that 
selective collection is a fruitful instrument of the process of public waste management, 
especially in urban spaces, where the largest population is concentrated in comparison 
with rural areas. In this context, it was possible to assess that, through selective collection 
programs, according to the data exposed by the Ministry of the Environment in the 
National Solid Waste Plan, it is possible to increase the recovery rates of recyclable 
materials and delay the saturation of waste sorting centers and controlled landfills. 
Furthermore, through the commercialization of segregated materials, jobs have been 
generated for material collectors and, as well as, financial resources for recycling 
companies. Finally, the work made a geopolitical outline to examine the scenario of the 
municipality of Volta Redonda, city of the State of Rio de Janeiro, which promoted the 
hiring of cooperatives of material collectors to perform selective collection services. 
Thus, with support in the legislation and in the reality of the municipality in question, we 
sought to highlight the advances and challenges of the implementation of selective 
collection in Volta Redonda. Regarding the methodological aspect, the types of 
exploratory and descriptive research, supported by the literature of the theme and 
legislation, were adopted. 
 
Keywords: Solid Waste. Selective Collection. Recyclable Waste. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa cuida de Trabalho de Conclusão do Curso de Direito, da 

Universidade Federal Fluminense, campus Volta Redonda, e tem por desiderato trazer à 

luz questões relevantes sobre a Política de Resíduos Sólidos Brasileira, com enfoque de 

sua aplicação na coleta seletiva no cenário do município de Volta Redonda, localizado no 

estado do Rio de Janeiro. 

A divisão geopolítica do estudo justifica-se inicialmente porque é em Volta 

Redonda que tenho desenvolvido minhas atividades acadêmicas e, bem assim, lugar onde 

tenho aprendido muito como servidora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e 

como membro do Comitê de Acompanhamento da Coleta Seletiva (CACS/VR) e do 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente ( CONDEMA). 

Nessa perspectiva, vale mencionar, apenas à guisa de ilustração histórica, que o 

município de Volta Redonda teve origem em 1727, quando jesuítas demarcaram a 

Fazenda Santa Cruz. Ao longo dos anos seguintes, a cidade foi berço de povos indígenas 

– como os Puris e os Acaris -, permanecendo com um povoado até 1926, quando passou 

a ser distrito da cidade de Barra Mansa1. 

A cidade começou a se desenvolver industrialmente no ano de 1941, quando foi 

escolhida para sediar a Usina da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Assim, no 

contexto da Segunda Guerra Mundial, Volta Redonda tornou-se um dos marcos da 

industrialização no país2.  

Com o crescimento exponencial do espaço urbano de Volta Redonda, que passou 

a receber operários de diversos locais do Brasil, iniciou-se em 1954 um movimento pela 

sua emancipação de distrito para município independente de Barra Mansa. 

Assim, após diversos movimentos objetivando a independência de Volta Redonda 

em relação à cidade de Barra Mansa, em 17 de julho de 1954 finalmente conquistou a sua 

emancipação3.  

 

 
1BRASIL. Biblioteca IBGE. Disponível em 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/riodejaneiro/voltaredonda.pdf. Acesso em 27/07/2020.  
2PREFEITURA DE VOLTA REDONDA. New Volta Redonda. Disponível em 
https://new.voltaredonda.rj.gov.br/8-interno/12-historia. Acesso em 27/07/2020. 
3BRASIL. Biblioteca IBGE. Disponível em 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/riodejaneiro/voltaredonda.pdf. Acesso em 27/07/2020.  
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A questão da pesquisa justifica-se tendo em vista que em termos nacionais, 

conforme dados do Ministério do Meio Ambiente, existem cerca de 3 mil lixões em todo 

Brasil, sendo baixíssimo o nível de aproveitamento dos materiais recicláveis, o que não 

só traz danos aos ecossistemas como também gera pouco aproveitamento e pouca geração 

de renda4.  

O município de Volta Redonda é pioneiro no interior do estado do Rio de Janeiro 

no que tange à contratação de cooperativas de catadores de resíduos sólidos recicláveis e 

reutilizáveis para a realização da coleta seletiva, de acordo com a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente da cidade5. Nos últimos anos ficou evidenciado a repercussão positiva 

desse trabalho, tanto para os agentes que realizam a coleta, como para os cidadãos do 

município. 

Nesse contexto, discutir a coleta seletiva como um instrumento da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, considerando seu importante papel na garantia do direito 

fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, é deveras relevante. 

Conforme já destacado, o trabalho terá como recorte o cenário do município de Volta 

Redonda. 

O trabalho será dividido em 4 capítulos e subtópicos, os quais poderão ser 

numericamente diferentes em cada capítulo, de acordo com a complexidade demandada. 

Dessa forma serão abordadas as três primeiras gerações de direitos fundamentais, 

destacando-se o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

consagrado no caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988.  

Depois, objetiva-se trazer à baila aspectos importantes da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e, bem assim os princípios que iluminam sua interpretação.  

Além disso, buscar-se-á demonstrar que a coleta seletiva e, bem assim, os 

catadores de resíduos, desempenham relevantes funções à promoção de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Por fim, será evidenciado como o município de Volta Redonda implementou um 

sistema de coleta seletiva, como ele funciona e quais tem sido seus principais avanços e 

desafios a contar da implementação. 

 
4BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em https://www.mma.gov.br/informma/item/15812-
mma-lan%C3%A7a-consulta-p%C3%BAblica-do-plano-nacional-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos,-
esperado-h%C3%A1-10-anos.html. Acesso em 31/07/2020. 
5 VOLTA REDONDA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda/RJ. Processo 
Administrativo 5275/2017. Disponível em R. Gen. Raulino de Oliveira, 139, Pte. Alta, Volta Redonda/RJ, 
CEP 27265-540. Acesso em 05/08/2020. 
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Sob a perspectiva metodológica, adotar-se-á os tipos exploratório e descritivo, 

com coleta de dados e análise empírica do cenário de Volta Redonda. A pesquisa ampara-

se em literatura do tema e na legislação.  
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2. AS CATEGORIAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUA CORRELAÇÃO 
COM A DIGNIDADE DA VIDA EM GERAL 
 
 

Neste capítulo buscar-se-á delinear aspectos relevantes sobre os direitos 

fundamentais, tanto na dimensão coletiva como na individual e, bem assim, demonstrar 

a importância do reconhecimento da dignidade da vida em geral e, não apenas da 

dignidade da pessoa humana, como contempla a Constituição Federal de 1988, em seu 

art. 1º, inciso III. 

Objetiva-se também trazer à luz, a partir de estudos doutrinários e 

jurisprudenciais, a importância de garantir a todos os seres vivos um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 Assim, no tópico seguinte examinar-se-á aspectos semânticos e históricos 

dos direitos fundamentais. 

2.1. Dos direitos fundamentais 

 

As Constituições brasileiras, em seus contextos históricos, trouxeram um rol de 

direitos fundamentais individuais – conforme será demonstrado adiante. 

Segundo lições de Manoel Gonçalves Ferreira Filho6, o conjunto de normas 

constitucionais funciona como parâmetros/limites aos poderes do Estado em relação aos 

indivíduos. 

Tais parâmetros tem como elementos:  a um, a defesa, uma vez que possibilita 

aos cidadãos reivindicarem seus direitos, diante de possível lesão ou ameaça dessas 

liberdades públicas e; a dois, a diretriz para todo o ordenamento jurídico pátrio, o que não 

é diferente em se tratando do direito ambiental – objeto do presente estudo.  

A Constituição Federal de 1988 consagra extenso rol de direitos fundamentais – 

explícitos e implícitos - ao longo de seu texto. Sem descuidar de mencionar aqueles 

direitos esculpidos em tratados internacionais, que o Brasil é signatário.  

Os direitos fundamentais positivados podem ser compreendidos como aqueles 

instituídos por cada Estado em sua soberania para proteger os indivíduos dos possíveis 

excessos estatais e privados.  

Nas palavras de Luigi Ferrajoli7, por “derechos fundamentales entiende todos 

 
6FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. Direitos Humanos Fundamentais. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
7 FERRAJOLLI, Luigi; RUBIO, David Sánchez. Repensar Derechos Humanos.  De la anestesia a la 
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aquellos derechos em cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o personas 

con capacidade de obrar”.  

Os Direitos Fundamentais possuem algumas características gerais, as quais são 

atribuídas a eles conforme sua natureza. Nesse sentido, Uadi Lammêgo Bulos8, aborda 

algumas dessas importantes peculiaridades, a exemplo de: historicidade, universalidade, 

cumulatividade, inalienabilidade, imprescritibilidade.  

Assim, denominam-se direitos históricos na medida em que emergem das 

necessidades da população, através de grandes mudanças ocorridas em um longo lapso 

temporal.  

A universalidade desses direitos é, talvez, a mais importante das características, 

tendo em vista que preceitua sua aplicabilidade para a defesa dos direitos de todo e 

qualquer indivíduo, independente de limites territoriais, como é o caso do direito de 

isonomia – previsto no caput do art. 5° da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988. 

Por sua vez, entende-se como direitos cumulativos aqueles cuja essência revela 

uma característica de extrema fundamentalidade aos indivíduos, os quais podem ser 

exercidos plenamente. Ou seja: não há que se falar em exercer um em detrimento de 

outros9.  

Outra característica dos direitos fundamentais é a inalienabilidade, pois esses 

direitos não permitem que o indivíduo renuncie a nenhum deles. Por se tratarem de 

direitos subjetivos, é possível que haja uma escolha pelo não exercício, contudo, são 

indisponíveis.    

Também é correto dizer que são imprescritíveis, haja vista que ausente o caráter 

patrimonial, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado, a exemplo 

do direito à vida, previsto no caput do art. 5° da CRFB/8810. 

Nesse sentido, a partir das características supracitadas, fica evidente a 

importância dos direitos fundamentais na vida dos indivíduos 

Em um Estado democrático de direitos, como no qual vivemos, é imprescindível 

a garantia desses direitos, pois o próprio Estado Constitucional nasceu da necessidade de 

 
sinestesia. 1ª ed. Espanha: MAD, S.L., 2007, p.22. 
8 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 10 ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2017, 
p. 534. 
9 BULOS (2017), op. cit. 
10 Ibid. 
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garanti-los 11. 

Não se pode olvidar do arcabouço histórico que permeia cada geração/dimensão 

de Direitos Fundamentais, considerando, desse modo, as mudanças sociais.  

Sabemos que as relações ocorrem dentro da sociedade e posterior aos 

acontecimentos, o direito determina ou não a necessidade de se atribuir um valor jurídico 

a um fato cotidiano – aqui fica evidente a mutabilidade do direito positivo, como destaca 

Tercio Sampaio Ferraz Junior12. Essa dinâmica é responsável por significativas 

transformações sociais, como se verifica nas Gerações de Direitos Fundamentais e, 

inclusive, no ramo do direito ambiental, objeto dessa pesquisa.  

Ao se analisar a evolução dos direitos fundamentais verifica-se certas categorias 

que surgem a partir de um momento histórico, as quais são chamadas de dimensões ou 

gerações.  

Por oportuno, no presente trabalho adotar-se-á a nomenclatura “gerações”, na 

linha de pensamento de Uadi Lammêgo Bulos13, para quem tal termo seria mais 

adequado, pois demarcaria de forma mais precisa as evoluções ocorridas. Ainda, para este 

autor seis seriam as principais Gerações de Direitos Fundamentais. 

Por opção metodológica objetiva-se estudar apenas as três gerações iniciais, por 

entender que todos os direitos de alguma forma se amalgamam em umas delas. Assim, 

tem-se: i) Direitos Fundamentais de Primeira Geração, que abrangem os direitos 

individuais e clamam, prioritariamente, por limitações ao poder do Estado. Aqui, 

encontram-se normas que impõe ao Estado a abstenção de atitudes que violem a liberdade 

individual dos cidadãos; ii) Direitos Fundamentais de Segunda Geração, que reúne os 

direitos sociais, econômicos e culturais. Nesta geração são defendidos princípios como o 

da isonomia, cabendo ao poder público garantir condições dignas de vida aos indivíduos 

por meio do poder aquisitivo do qual dispõe; e, por fim, iii) Direitos Fundamentais de 

Terceira Geração, que compreendem os direitos de solidariedade, prezando por direitos 

de caráter atemporal, pois busca-se qualidade de vida diante da crescente globalização.14 

Nesta seara encontramos o direito à autodeterminação dos povos, o avanço da tecnologia 

 
11 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. Direitos Humanos Fundamentais. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
12 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 10ª 
ed. Ver, atual. E ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 181. 
13 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 10 ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2017, 
p. 529. 
14 BULOS (2017), op. cit, p. 529. 
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e também o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado15. 

 

2.1.1. Dos direitos fundamentais de primeira geração: direitos individuais 

 

Surgidos em razão do inconformismo dos cidadãos diante da realidade da época, 

em meados do século XVII, os direitos individuais projetaram nas leis a maior demanda 

da população, qual seja, limitar o poder estatal e garantir, sobretudo, direitos inerentes a 

própria existência humana, como o direito à vida, à liberdade de expressão, à religião e 

etc16. 

A partir de uma visão meramente antropocêntrica do Direito, os destinatários 

dessa categoria de direitos fundamentais são, manifestamente, qualquer ser humano, haja 

vista que é neles que o direito se concretiza e cumpre sua finalidade precípua.  

Esta geração de direitos parte da premissa de que o sujeito passivo (o Estado) 

deve se limitar a um nom faccere, ou seja, espera-se que o Poder Público não se imiscua 

na vida privada de seus administrados (prestações negativas)17. 

A visão desta geração de direitos individuais privilegia a individualidade, de 

modo que o Estado se abster de certas condutas, e, pari passu, garantir que esses direitos 

sejam devidamente respeitados. 

Essa primeira geração de direitos fundamentais desejava determinar que os entes 

estatais não interferissem de forma tão ativa na vida dos cidadãos a ponto de ofuscar 

qualquer direito relacionado à vida privada. Tais direitos de liberdade visavam conferir 

aos indivíduos poderes para agir ou não, independentemente da ingerência estatal18. 

As liberdades públicas – como passaram a ser denominadas no Brasil por alguns 

autores, como Manoel Gonçalves Filho – compõe o núcleo dos direitos fundamentais19.  

Delas se irradiam as demais gerações dos direitos, tamanha sua importância. É 

possível inferir que as gerações de direitos seguintes não tornam a primeira obsoleta, haja 

vista que apenas a complementam, conforme a necessidade das relações sociais.  

 

 

 
15BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 10 ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2017, 
p. 529. 
16BULOS (2017), op. cit, p. 529. 
17 Ibid. 
18 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. Direitos Humanos Fundamentais. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 30. 
19 TORRES, Ricardo Lobo. O Direito ao Mínimo Existencial. 2ª ed. Rio de Janeiro:  Renova, 2009, p. 82. 
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2.1.2. Dos Direitos Fundamentais de Segunda Geração: direitos sociais, econômicos e 
culturais  

 

A segunda geração de direitos fundamentais exsurgiu de movimentos sociais, 

que, a despeito de reconhecerem a importância da primeira geração de direitos – a qual 

buscava espaço maior de liberdade – se deram conta de que a não-interferência do Estado 

em certas situações poderia violar frontalmente o princípio da igualdade material20. 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que os direitos sociais – de segunda geração 

– são uma extensão dos direitos de liberdade, de primeira geração, o que ocorre em razão 

da indivisibilidade dos direitos humanos21. 

A demanda pelos direitos sociais se intensificou após a Primeira Guerra Mundial, 

entretanto, foi após a Segunda Grande Guerra que eles foram positivados nas 

Constituições, em decorrência dos acontecimentos e dos horrores advindos dessa época22.  

Como forma de consagrar a importância dos direitos de segunda geração, a 

Declaração Universal de Direitos Humanos, promulgada pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas em 1948, reforçou a importância dos direitos de primeira 

geração e efetivou os de segunda geração, elencando o mínimo para a subsistência 

humana23. 

O responsável por ofertar os direitos sociais é o Estado, haja vista sua posição 

de representante do povo24. Exemplo disso pode ser observado no art. 196 da Constituição 

brasileira de 1988, o qual traz como dever do Estado propiciar o direito à saúde.  

É importante salientar que essa contraprestação pode ser partilhada entre Estado 

e outros grupos da sociedade, ampliando-se, assim, o polo passivo dos direitos sociais. 

Quando nos atentamos ao direito à educação, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 

205, traz como uma responsabilidade do Estado e da família a garantia desse direito.  

A existência de um direito pressupõe sua contraprestação, logo, o Estado garante 

os direitos sociais na medida em que disponibiliza serviços públicos: serviço médico para 

atender ao direito à saúde, serviços desportivos, para atender o direito ao lazer, e assim 

por diante 25. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 contribui sobremaneira 

 
20 CARLI, Ana Alice De. Bem de Família e o Direito Fundamental à Moradia. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2009. 
21 TORRES (2009),op. cit. 
22 BULOS (2017), op. cit, p. 529. 
23 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. Direitos Humanos Fundamentais. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 53. 
24 F FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira (2006), op. cit., p.53 
25 Ibid. 
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para o desenvolvimento das liberdades individuais. Nela estão plasmados preceitos 

básicos, a exemplo dos direitos à uma vida digna, à alimentação, à segurança em caso de 

desemprego involuntário, ao auxílio em caso de viuvez, velhice, entre outros26. 

Por sua vez, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, de 1986, 

contribuiu de forma contundente para a garantia do mínimo existencial dentro de nosso 

ordenamento jurídico. Tal questão se deve ao fato de ela trazer aspectos relacionados ao 

direito ao desenvolvimento humano sustentável, o que está intimamente ligado aos 

direitos individuais aqui abordados. Essa afirmação se torna evidente ao observarmos o 

direito a moradia, ao emprego, ao desenvolvimento econômico como dependentes das 

liberdades públicas acima tratadas27. 

Nesse contexto, entende-se oportuno trazer à baila a “Teoria do Direito ao 

Mínimo Existencial”, defendida por Ricardo Lobo Torres28.   

Essa teoria é parte integrante da Teoria dos Direitos Fundamentais e uma de suas 

características é ser interpretativa, haja vista que projeta interpretações sob os direitos 

fundamentais. Além disso, está relacionada com diversas disciplinas jurídicas, como é o 

caso do direito ambiental. 

O direito ao mínimo existencial pode, então, ser entendido como o direito que 

todo ser humano possui de viver de forma digna, sem que as intervenções estatais 

mitiguem tal direito. Possui assim, do ponto de vista objetivo, o caráter de coincidência 

com os preceitos básicos dos direitos humanos, e do ponto de vista subjetivo, o fato de 

atingirem, de forma parcial, os seres humanos que se encontram abaixo da linha da 

pobreza.  

Ainda, segundo Torres29:  

 

Não é qualquer direito mínimo que se transforma em mínimo 
existencial. Exige-se que seja um direito a situações existenciais 
dignas. Sem o mínimo necessário à existência cessa a 
possibilidade de sobrevivência do homem e desaparecem as 
condições iniciais de liberdade. A dignidade humana e as 
condições materiais da existência não podem retroceder aquém 
de um mínimo, do qual nem os prisioneiros, os doentes mentais e 
os indigentes podem ser privados.  
 

 
26 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira (2006), op. cit., p.53. 
27 Ibid. 
28 TORRES (2009), op. cit. 
29 Ibid, p. 36. 
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Foram as declarações internacionais de direitos humanos fundamentais as 

principais responsáveis por abordar de forma mais incisiva o direito ao mínimo 

existencial30. Dessa maneira, é interessante mencionarmos algumas para que se ilustre a 

relação existente entre elas, a garantia do mínimo existencial e o direito ambiental.  

É importante mencionar, ainda, a Declaração do Milênio das Nações Unidas, 

proclamada no ano de 2000, a qual tem a finalidade de promover condições a nível 

mundial o desenvolvimento e a erradicação da pobreza, utilizando como base as 

liberdades públicas trazidas na primeira geração dos direitos fundamentais e os que a 

partir dela se irradiaram31. 

Assim, os direitos fundamentais e segunda geração servem de escopo para a 

garantia do mínimo existencial, sendo o direito ambiental, como será exposto no próximo 

tópico, compreendido como um dos meios de garanti-lo, tendo em vista que o 

desenvolvimento humano está umbilicalmente ligado à um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 

2.1.3 Dos Direitos Fundamentais de Terceira Geração: direitos de fraternidade ou 
solidariedade 

 

Também chamada de novíssima dimensão este grupo dos direitos fundamentais 

representa uma inovação no que diz respeito ao reconhecimento de direitos coletivos32. 

 Dentre esses direitos, também denominados difusos, estão, para alguns autores, 

o direito ao progresso, ao avanço da tecnologia33, à paz, a comunicação e ao meio 

ambiente34.  

Ao nos referirmos aos titulares dos direitos consagrados nessa dimensão, é 

necessário considerar que todos eles foram concebidos como direitos de titularidade 

coletiva, consoante preceitua Celso Lafer35. 

Sendo os direitos de terceira geração entendidos como transindividuais, a 

titularidade pertence a pessoas indeterminadas, a grupos não identificados mas unidos 

 
30TORRES, Ricardo Lobo. O Direito ao Mínimo Existencial. 2ª ed. Rio de Janeiro:  Renova, 2009, p. 36. 
31 Ibid, p. 12. 
32 BULOS (2017) op. cit., p. 529-532 
33 BULOS (2009), op. cit. 
34 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira (2006), op. cit., p.36. 
35 Ibid, p. 59. 
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entre si ou com o polo passivo em uma relação jurídica36. Vale trazer à baila, a concepção 

normativa dessa geração, a qual está esculpida no art. 81, parágrafo único, do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), in verbis: 

 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
 I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, 
os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;  
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, 
os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria 
ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação 
jurídica base; 
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 
decorrentes de origem comum37. 
 
 

A questão se torna mais complexa na medida em que o sujeito passivo desses 

direitos pode variar. Em relação ao direito à paz, por exemplo, o Estado ocuparia o polo 

passivo, devendo cada Estado respeitar esse direito em relação a outros Estados38.  

Assim, podemos entender que no polo passivo do direito fundamental ao meio 

ambiente podemos encontrar tanto o Estado como um indivíduo pertencente a esse 

Estado, pois o caráter metaindividual desse direito ocasiona como dever de todos a 

preservação dele. 

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua o 

Ministro Celso de Mello na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.540-1 MC/DF: 

 

típico direito de terceira geração (ou novíssima dimensão), que assiste de modo 
subjetivamente indeterminado, a todo gênero humano, circunstância essa que 
justifica a obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de 
defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações, 
evitando-se, desse modo, que irrompam, no seio da comunhão social, os graves 
conflitos intergeracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade 
na proteção da integridade desse bem essencial de uso comum de todos quantos 
compõe o grupo social39. 

 

Assim como os titulares e os sujeitos passivos desses direitos podem variar, a 

situação se mantém em relação ao objeto dos direitos difusos. No direito à paz, o objeto 

 
36 TRENNEPOHL, Terence. Manual de direito ambiental. 8. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020. P. 27. 
37BRASIL. Lei n. 8.078/1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em 27/07/2020. 
38 TRENNEPOHL (2020), op. cit. 
39FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira (2006), op. cit. p.64. 
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pode ser considerado a conduta negativa do Estado, qual seja, não provocar a inexistência 

da paz. Em se tratando do direito ao meio ambiente, a conduta pode ser tanto um não 

fazer quanto um fazer 40– não destinar resíduos em lixões ou recuperar os lixões 

desativados, por exemplo. 

Cumpre ressaltar que grande parte dos direitos de solidariedade estão dispostos 

em declarações de direitos internacionais, advindos de reuniões da Organização das 

Nações Unidas (ONU) e da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO). Assim, com exceção do direito a um meio ambiente sadio, 

consagrado no art. 225 da CRFB/1988, os demais estão no plano do direito 

internacional41.  

 

2.1.3.1. Do Direito Fundamental a um Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado 

 

Foi na Declaração de Estocolmo, de 1972, que o reconhecimento do meio 

ambiente como um direito teve seu grande primeiro marco. Logo no primeiro princípio 

da Declaração foi estabelecido que o homem tem direito a um “meio ambiente de 

qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna42” – tanto para as gerações presentes 

quanto para as futuras43.  

Esse grande marco fez com que outras declarações internacionais voltassem os 

olhares para a importância da preservação do meio ambiente – ainda que sob a perspectiva 

antropocêntrica – como é o caso da Declaração do Rio de Janeiro, de 199244.  

Celebrado como um direito difuso, o direito fundamental a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado possui previsão no Capítulo IV da Carta Magna, dedicado ao 

Meio Ambiente, mais especificamente no art. 225: 

 

Art. 225. Todos têm 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 futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

 
40 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira (2006), op. cit. p.64. 
41 Ibid. 
42UNEP – Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Declaração sobre o meio ambiente 
humano. Disponível 
emhttp://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Declaracao%20de%20Estocolmo%20197//2.pdf. 
Acesso em 17/07/2020.  
43 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira (2006), op. cit.p.62. 
44 Ibid. 
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I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas;         (Regulamento) 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético;         (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção;         (Regulamento) 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade;         (Regulamento) 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 
e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente;         (Regulamento) 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade.         (Regulamento) 
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais.         (Regulamento)         (Regulamento) 
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por 
ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não 
se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que 
sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição 
Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio 
cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure 
o bem-estar dos animais envolvidos.         (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 96, de 2017)45. 
 
 

A Constituição brasileira de 1988 foi a primeira, na história do país, a ser 

promulgada abordando um capítulo que versava somente sobre o direito ambiental. Ao 

definir o meio ambiente como bem de uso comum do povo e atribuir o dever de preservá-

lo tanto ao poder público quanto à coletividade, a Carta Magna revelou a essencialidade 

dele para sadia qualidade de vida.  

Em decorrência disso, tornou-se evidente como esse direito fundamental é 

 
45BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 17/07/2020. 
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necessário para a preservação de outros também positivados em nossa Constituição, a 

exemplo do direito à vida e à dignidade da pessoa humana46. 

Diante da relevância da proteção ao meio ambiente, após atribuir-lhe status de 

direito constitucional fundamental difuso, imperioso foi instituir meios de garantir a 

efetiva proteção a ele. Parte dessas garantias estão presentes no próprio art. 225, 

CFRB/88, uma vez que cada ente federado possui suas competências definidas quanto à 

preservação do meio ambiente.  

Além disso, mecanismos infraconstitucionais, como é o caso da Lei n. 6.938/81, 

recepcionada pela Constituição Federal de 1988, e a Lei n. 12.305/2010, a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, são importantes referências no que tange a preservação do 

direito fundamental ao meio ambiente. 

Considerando o objeto de estudo do presente trabalho, abordar-se-á logo mais a 

Lei n. 12.305/2010, a fim de demonstrar a sua importância como um instrumento que visa 

a garantir o direito transindividual a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Nesse contexto ganha relevância e justifica-se o estudo da Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos, consubstanciada em seus objetivos, princípios e metas e, bem assim, a 

função socioambiental dos catadores de resíduos sólidos no contexto atual. 

 

 

 

 
46 TRENNEPOHL, Terence. Manual de direito ambiental. 8. ed. – São Paulo: Editora Saraiva Educação, 

2020,  p. 27. 
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3. A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) 

 
 

Proposto inicialmente em 1º de abril, de 1991, o Projeto de Lei n. 203/1991 foi 

aprovado pelo Senado em 11 de março de 2010, sendo sancionado pelo Presidente da 

República e transformado na Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) em 02 de agosto do mesmo ano47.   

A realidade brasileira frente à gestão de seus resíduos sólidos evidenciou a 

necessidade da instituição de uma Política Nacional que abordasse de forma específica e 

abrangente este tema. Embora os resíduos sólidos integrem o conceito de saneamento 

básico, conforme se extrai do art.3º, I, c, da Lei n. 11.445/200748, com redação alterada 

pela Lei n. 14.026/202049, era preciso criar uma política própria para gerir os resíduos 

sólidos, o que foi feito com a indigitada lei. 

Com um extenso rol de princípios, a PNRS possui como finalidade a gestão 

integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos 50, dispondo 

de diretrizes, metas e ações a serem adotadas pelo poder público.  

A Lei n. 12.305/2010 – que tramitou por quase 20 (vinte) anos no Poder 

Legislativo Federal51, foi regulamentada pelo Decreto n. 7.404/2010, trazendo 

significativas mudanças sobre a disposição adequada dos resíduos sólidos. Além disso, o 

referido diploma legal trouxe inúmeras inovações quanto à realização da coleta seletiva 

no Brasil. 

Em 15 de julho de 2020 foi sancionada pelo Presidente da República, a Lei n. 

14.026/2020, denominada como o novo marco legal do saneamento básico no Brasil52. 

Tal lei alterou substancialmente o diploma normativo do saneamento, a Lei 

n.11.445/2007. A nova lei trouxe também mudanças no que se refere à Política Nacional 

 
47BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 203/1991. Disponível em 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15158. Acesso em 
20/07/2020. 
48BRASIL. Lei n. 11.445/2007. Política Federal de Saneamento Básico. Disponível em 
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm. Acesso em 27/07/2020. 
49BRASIL. Lei n. 14.026/2020. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2020/Lei/L14026.htm#art7. Acesso em 27/07/2020. 
50BRASIL. Lei n. 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em 19/07/2020. 
51BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 203/1991. Disponível em 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15158. Acesso em 
20/07/2020. 
5252O PORTAL DO BRASIL. Novo Marco do Saneamento é sancionado e garante avanços para o país. 
Disponível em https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/07/novo-marco-de-
saneamento-e-sancionado-e-garante-avancos-para-o-pais. Acesso em 30/07/2020. 
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de Resíduos, contribuindo, em muitos aspectos, para os avanços relacionados ao manejo 

de resíduos sólidos no país. 

Publicado no Diário Oficial da União em 16 de julho de 202053, o Novo Marco 

Legal do Saneamento Básico no país alterou o prazo para que os entes federados realizem 

as medidas necessárias à disposição ambientalmente adequada dos rejeitos.  

O art. 11 da Lei n. 14.206/2020 altera a redação do art. 19, XIX da PNRS 

determinando a revisão do plano de saneamento básico a cada 10 (dez) anos54. Vale 

lembrar que a Lei n. 12.305/2010 previa a atualização do plano municipal de saneamento 

básico, prioritariamente, consoante o período de vigência do plano plurianual municipal. 

Dessa forma, a revisão do plano municipal de saneamento básico deixou de ser 

a cada quatro anos, cabendo ao poder público o compromisso de investir nessa pauta e 

apresentar resultados positivos ao final dos 10 (dez) anos determinados na nova redação 

do art. 19 da PNRS55. 

Também sofreu alteração em sua redação o art. 54 da Lei n. 12.305/2010, o qual 

dispõe sobre os prazos para a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos. O 

dispositivo modificado previa, dentre outras coisas, o ano de 2014 como data limite para 

o encerramento de todos os lixões, bem como, até 2012 para que os Estados e Municípios 

elaborassem os Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos56.  

Assim, o art. 54 da PNRS restou com a seguinte redação:  

 

Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser 
implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para os Municípios que até 
essa data tenham elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de 
mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-
financeira, nos termos do art. 29 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para 
os quais ficam definidos os seguintes prazos: 
I - até 2 de agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes 
de Região Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de Desenvolvimento 
(Ride) de capitais; 
II - até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 
100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010, bem como para Municípios cuja 
mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte) 
quilômetros da fronteira com países limítrofes; 
III - até 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 50.000 
(cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010; e 

 
53BRASIL. Diário Oficial da União. Lei n. 14.026/2020. Disponível em 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/07/2020&jornal=515&pagina=1. 
Acesso em 30/07/2020. 
54BRASIL. Lei n. 14.026/2020. Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14026.htm. Acesso em 30/07/2020. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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IV - até 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 
(cinquenta mil) habitantes no Censo 2010. 
§ 1º (VETADO). 
§ 2º Nos casos em que a disposição de rejeitos em aterros sanitários for 
economicamente inviável, poderão ser adotadas outras soluções, observadas 
normas técnicas e operacionais estabelecidas pelo órgão competente, de modo 
a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais57. (NR) (grifo nosso) 
 
 

Considerando que após quase 10 (dez) anos da publicação da Lei n. 12.305/2010 

ainda existem muitos lixões no país, a Lei n. 14.026/2020 estabeleceu novos prazos com 

a finalidade de que os entes federados cumpram as novas determinações. 

Além das alterações relacionadas aos dispositivos que tratam dos resíduos 

sólidos, vale ressaltar a meta estabelecida no Novo Marco Legal do Saneamento Básico. 

Foi determinado no art. 11-B que até o ano de 2033, 99% da população deve contar com 

água potável e com coleta e tratamento de esgoto no Brasil58. 

Em busca de otimizar a gestão do lixo no país, o Ministério do Meio Ambiente 

abriu, em 31 de julho de 2020, uma consulta pública sobre o Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos – prevista para ser lançada, inicialmente, em 201059. 

O denominado Planares aborda o diagnóstico dos resíduos no Brasil, além de 

trazer metas e diretrizes a respeito da gestão do lixo. A consulta pública, disponível no 

site do Ministério do Meio Ambiente até 30 de setembro de 2020, visa receber 

contribuições dos cidadãos brasileiros a fim de criar soluções para os problemas ainda 

enfrentados, como a existência dos lixões e a vulnerabilidade dos catadores e catadoras 

de resíduos sólidos recicláveis60. 

É importante evidenciar que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos não se 

confunde com a Lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos nem com o Novo 

Marco Legal do Saneamento Básico. O Planares possui a finalidade de diagnosticar a 

gestão dos resíduos no país e estabelecer metas a médio a prazo, as quais devem ser 

revistas após o decurso de tempo pré-estabelecido.  

Dessa maneira, o Planares visa auxiliar a execução daquilo que foi determinado 

na Lei 12.305/2010 e no Novo Marco Legal de Saneamento Básico que, por sua vez, 

 
57BRASIL. Lei n. 14.026/2020. Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14026.htm. Acesso em 30/07/2020. 
58BRASIL. Lei n. 14.026/2020, op. cit. 
59BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em https://www.mma.gov.br/informma/item/15812-
mma-lan%C3%A7a-consulta-p%C3%BAblica-do-plano-nacional-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos,-
esperado-h%C3%A1-10-anos.html. Acesso em 31/07/2020. 
60Ibid. 
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também confere objetivos, princípios e diretrizes sobre o tema de resíduos sólidos no país. 

 

3.1. A PNRS e seus princípios norteadores 

 

O art. 6º da Lei n. 12.305/2010 elenca em nove incisos os princípios, que têm 

por finalidade orientar a aplicação dessa Política Nacional61. De forma coerente, a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos arrolou princípios consagrados no direito ambiental, na 

administração pública e também criou princípios próprios a fim de promover uma gestão 

interdisciplinar. 

Por opção metodológica abordaremos os princípios elencados nos incisos I, II, 

III, V, VI, VII e VIII. 

Logo no primeiro inciso foram elencados os princípios da prevenção e 

precaução, imprescindíveis à gestão ambientalmente adequada de resíduos sólidos. Em 

primeiro plano é evidenciado o dever de prevenir o dano, pois é constatada a 

impossibilidade de reparação, o que acarretaria sérias consequências à coletividade e ao 

meio ambiente62. De acordo com a Lei n. 12.305/2010, as ações relacionadas aos resíduos 

sólidos devem iniciar não no final da vida útil do produto, mas sim, a partir da não geração 

de resíduos63, um exemplo prático do princípio anterior. 

Já no princípio da precaução, o objetivo é repelir os prejuízos ambientais com 

grande probabilidade de riscos ao meio ambiente. Dessa forma, é imposta a ação 

antecipada diante do risco ou do perigo, conforme preceitua Paulo Affonso Leme 

Machado64.  

O inciso II, do art. 6° da Lei n. 12.305/2010, traz o princípio do poluidor pagador, 

segundo o qual o agente causador do dano deve compensar, recuperar e/ou indenizar a 

degradação gerada. Trata-se de um dos mais importantes dentre os princípios ambientais, 

segundo Terence Dorneles Trennepohl, pois busca evitar que o dano seja causado e, 

quando ocorre, visa responsabilizar o particular pelo custo ambiental, livrando a de tal 

ônus65.  

Como exemplo do princípio do poluidor-pagador, podemos citar a logística 

 
61BRASIL. Lei n. 12.305/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em 19/07/2020. 
62 TRENNEPOHL, Terence. Manual de direito ambiental. 8. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020. P. 53. 
63BRASIL. Lei n. 12.305/2010, op. cit. 
64TRENNEPOHL (2020), op. cit., p. 62. 
65Ibid.  
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reversa, a qual responsabiliza os grandes geradores pelo resíduo que produzem a fim de 

que o resíduo não seja descartado de forma inadequada na natureza, consoante dispõe o 

art. 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos66.  

A Lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos andou bem em 

incentivar os indivíduos – públicos ou privados – a zelar pelos bens públicos ambientais. 

No mesmo inciso II, o princípio do protetor-receptor confere benefícios de ordem 

econômica aqueles que preservam os bens naturais. 

O princípio da visão sistêmica disposto no inciso III do art. 6º da Lei. 12.305/2010, 

alerta para a importância de conhecer a realidade ambiental, social, cultural, econômica, 

tecnológica e de saúde pública do local em que a gestão integrada de resíduos sólidos será 

implantada67.  

Do princípio da visão sistêmica é possível inferir que a eficiência da medida 

implementada – aqui se pode exemplificar com a coleta seletiva – está diretamente 

relacionada com os fatores sociais, culturais, socioeconômicos e principalmente 

ambientais da região. A simples instituição da coleta seletiva pelo poder público não 

garante a adesão dos cidadãos nem dos grandes geradores, por exemplo. 

Dialogando com os demais princípios, o da ecoeficiência, por exemplo, 

consagrado no inciso V, do art. 6°, da PNRS, traz à baila a necessidade de uma produção 

mais sustentável dos bens de consumo oferecidos à população, utilizando menos recursos 

naturais e originando menos resíduos. 

A ecoeficiência também pode ser aplicada na rotina dos indivíduos ao passo que 

poupam recursos como água ou luz e reciclam/reutilizam os produtos que possuem. 

Novamente podemos destacar a coleta seletiva como auxiliar das práticas ecoeficintes, 

pois ela auxilia na diminuição dos resíduos gerados. 

Sobre o princípio da cooperação entre as diferentes esferas do poder público e 

os diversos seguimentos da sociedade, bem como o da responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos, elencados nos incisos VI e VII do art. 6º da PNRS, 

reconhece-se neles verdadeiros pilares para a eficácia de uma gestão integrada de resíduos 

sólidos. Nesse sentido pontua a ABRELPE: 

 

Os princípios e objetivos colocados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 
em 2010 ainda não foram refletidos no mundo real, mas é urgente que sejam 
transformados em ações concretas. Para tanto, precisamos mudar alguns 

 
66BRASIL. Lei n. 12.305/2010, op. cit. 
67Ibid. 
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paradigmas vigentes, sobretudo em relação ao engajamento da população, à 
governança político-institucional e ao custeio dos serviços68. 

 

Por fim, o reconhecimento do “resíduo sólido reutilizável e reciclável como um 

bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania69” 

como um princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos contribuiu para a 

valorização da profissão de catador.  

Essa classe de trabalhadores possui um histórico de lutas a fim de fomentar a 

criação e a execução de políticas públicas voltadas à coleta seletiva e a inclusão dos 

catadores nesse processo de iniciativa do poder público70. Conquistas como a inclusão da 

profissão de catador de material reciclável na CBO (Classificação Brasileira de 

Ocupações)71 e o Decreto n. 7.404/2010, que regulamenta a PNRS, ainda contrastam com 

inúmeras dificuldades enfrentadas pela profissão. 

Assim, os princípios consagrados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 

possuem a finalidade de direcionar a conduta dos diversos segmentos relacionados a 

gestão adequada dos resíduos sólidos, abrangendo desde o poder público até o cidadão 

gerador de resíduo sólido urbano. 

 

3.2. A responsabilidade municipal  

 

A responsabilidade municipal diante do manejo de resíduos sólidos se inicia não 

na implementação da coleta seletiva, mas sim, na responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos – princípio consagrado no art. 6º, VII, da Lei n. 12.305/2010, 

conforme pontuado anteriormente72. 

Dessa forma, o município deve observar a ordem de prioridade instituída pelo 

art. 9º da Lei n. 2.305/2010: 

 

Art. 9o Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a 
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

 
68ABRELPE. Panorama da Associação Brasileira de Empresas e Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 
Panorama ABRELPE 2018/2019. Disponível em https://abrelpe.org.br/panorama/. Acesso em 25/07/2020. 
69BRASIL. Lei n. 12.305/2010, op. cit. 
70MOVIMENTO NACIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. Não existe mão de 
obra mais especializada que os catadores. Disponível em http://www.mncr.org.br/noticias/blog-
sudeste/201cnao-existe-mao-de-obra-mais-especializada-que-os-catadores201d. Acesso em 25/07/2020. 
71BRASIL. Ministério do Trabalho. Portal Emprega Brasil. Disponível em 
https://empregabrasil.mte.gov.br/76/cbo/. Acesso em 25/07/2020. 
72BRASIL. Lei n. 12.305/2010, op. cit. 
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tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos73.  
 
 
 

Entretanto, conforme os aspectos e características observados através da visão 

sistêmica da gestão de resíduos sólidos, a Política Nacional incumbiu os municípios com 

a importante competência de gerir os resíduos por eles gerados. Desse modo, pode-se 

inferir do art. 10 da Lei. N. 12.305/2010 que a coleta seletiva é de iniciativa, também, do 

poder público municipal, uma vez que é de sua responsabilidade gerir os próprios 

resíduos74.  

Ademais, o art. 36, II, da PNRS estabelece claramente que é responsabilidade do 

titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos a 

elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Com o objetivo de assegurar o cumprimento dessas responsabilidades, os artigos 

18 e 19 da PNRS determinaram diretrizes para que o poder público municipal elabore seu 

plano de gestão integrada de resíduos sólidos – considerado um importante instrumento 

da Política Nacional. Isso se deve ao fato de o referido plano reunir uma série de ações a 

serem executadas com o fito de garantir o manejo adequado dos resíduos, levando em 

consideração a realidade política, econômica, ambiental, cultural e social do município75. 

A elaboração do plano de gestão integrada de resíduos sólidos é condição para 

que o município possua acesso aos recursos fornecidos pela União para empreendimentos 

relacionados ao tema de limpeza urbana. A fim de incentivar políticas públicas voltadas 

à contratação de cooperativas ou associações constituías por catadores de materiais 

recicláveis, a Lei n. 12.305/2010 assegura ao ente municipal a prioridade no acesso a 

esses recursos advindos ou controlados pela União76. 

Cabe destacar que os planos municipais de saneamento básico podem abarcar o 

conteúdo mínimo disposto no art. 19 da PNRS para eixos de resíduos sólidos, de acordo 

com o §1º do art. 19. A Lei ainda prevê a hipóteses de o Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos seja baseado em um conteúdo mínimo, simplificado, nos casos em que 

o município possua menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, conforme o §2º do artigo 

supracitado 77. 

 
73BRASIL. Lei n. 12.305/2010, op. cit. 
74Ibid. 
75Ibid. 
76Ibid. 
77BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Cidades Sustentáveis. Disponível em 
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Dentro do conteúdo mínimo exigido pelo art. 19, da Lei n. 12.305/2010, está a 

criação de um sistema de coleta seletiva – de iniciativa do titular dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, conforme mencionado – a qual é 

fundamental para a eficiência do Plano De Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos78.   

Ressalte-se que o Poder Público municipal possui importantes 

responsabilidades, haja vista que deve instituir políticas públicas capazes de assegurar aos 

munícipes serviços como a coleta seletiva, deve elaborar seu próprio plano de 

gerenciamento adequado de resíduos sólidos e, ainda, avaliar as possibilidades para 

fornecer incentivos, de ordem financeira ou não, aos empreendimentos dedicados aos 

assuntos abordados na Lei n. 12.305/2010 – como a reciclagem e a educação ambiental. 

 

3.3. A coleta seletiva como instrumento da PNRS 

 

O Capítulo III, da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos consagrou em 

seu art. 8º, III, a coleta seletiva como um instrumento no que concerne a implementação 

da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos79. O próprio marco 

legal traz a definição da coleta seletiva, a qual é compreendida como “coleta de resíduos 

sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição”.80  

Considerando que os princípios instituídos pela Lei n. 12.305/2010 ainda não se 

encontram solidificados na sociedade brasileira, pensar a destinação dos resíduos 

produzidos é tão importante quanto refletir sobre ecoeficiência. 

De acordo com o Panorama do ano de 2018 e 2019, divulgado pela Associação 

Brasileira de Empresas e Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), em 2018 

foram gerados 79 milhões de toneladas de resíduos em todo o país, o que revela a média 

de 380 kg per capita81. 

De acordo com a PNRS, os lixões deveriam ser eliminados e recuperados até o 

ano de 2014, contudo, quase dez anos após a instituição da Política Nacional, o Brasil 

 
https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/instrumentos-da-politica-de-
residuos/planos-municipais-de-gest%C3%A3o-integrada-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos.html. 
Acesso em 25/07/2020. 
78BRASIL. Lei n. 12.305/2010, op. cit. 
79Ibid. 
80Ibid. 
81 ABRELPE. Panorama da Associação Brasileira de Empresas e Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 
op. cit. 
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ainda possui um longo caminho a ser percorrido para atingir essa meta82.  

O Panorama da ABRELPE revelou que os lixões e aterros controlados receberam 

cerca de 12 e 16 toneladas, respectivamente, no ano de 2018, o que evidencia um alto 

potencial de poluição ambiental83. 

O Novo Marco Legal do Saneamento Básico, ao alterar a redação do art. 54 da 

PNRS, estendeu o prazo para o encerramento dos lixões no Brasil, estabelecendo novas 

metas e diretrizes a fim de que essa realidade possa ser apreciada em curto prazo pelos 

cidadãos brasileiros84.  

A existência dos lixões implica, não apenas perda de qualidade do meio ambiente 

no entorno desses lixões, como traz a reboque sérios problemas de saúde para os catadores 

que sobrevivem do trabalho nos lixões, conforme ressalta a publicação “Catadores de 

Materiais Recicláveis: um Encontro Nacional”, publicado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA: 

 

Nestes locais, a precariedade das condições de trabalho é comumente mais 
intensa, comparando-se com os demais espaços laborais. Alocados em meio às 
“montanhas de lixo” a céu aberto, onde os resíduos urbanos são 
frequentemente despejados pelos caminhões, os catadores buscam os materiais 
recicláveis entre os resíduos domiciliares, comerciais, industriais e 
hospitalares. Neste caso, o trabalho demanda maior esforço e risco no processo 
de procura, seleção e organização dos materiais recicláveis para a venda, visto 
que os catadores se encontram em contato com uma diversidade de dejetos ali 
presentes85. 

 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos destaca que tanto o crescimento 

populacional quanto o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) possuem uma relação 

direta com a produção de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no país. Ou seja, a tendência 

é que a produção diária de resíduo sólido continue se elevando, acompanhando o 

desenvolvimento econômico e o aumento populacional. 

O gráfico abaixo, elaborado pelo Planares, ilustra bem a situação86: 

 
82BRASIL. Lei n. 12.305/2010, op. cit. 
83ABRELPE.  Panorama da Associação Brasileira de Empresas e Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 
Panorama ABRELPE 2018/2019. Disponível em https://abrelpe.org.br/panorama/. Acesso em 25/07/2020. 
84BRASIL. Lei n. 14.026/2020. Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14026.htm. Acesso em 30/07/2020. 
85 Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada (IPEA). Catadores de Materiais Recicláveis: um encontro 
nacional. Disponível em https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=27461. 
Acesso em 02/08/2020. 

86 BRASIL. do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em 
http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/. Acesso em 04/08/2020. 
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Figura 1. Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Vislumbrando esses dados, torna-se cristalina a importância da execução da 

coleta seletiva nos municípios brasileiros, haja vista que o resíduo reutilizado/reciclado 

impede sua destinação incorreta e, consequentemente, a poluição ambiental. 

A preservação do meio ambiente é um assunto de interesse global, entretanto, é 

preciso que as iniciativas locais sejam bem sucedidas para que o efeito seja percebido em 

âmbito global. A coleta seletiva é uma das ferramentas mais aptas à produção desse efeito, 

uma vez que promove a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e 

promove geração de emprego e renda.  

Além disso, a implementação da coleta seletiva também ajuda a difundir a 

educação ambiental a partir da responsabilidade compartilhada do ciclo de vida dos 

produtos, tendo em vista que requer a colaboração de diferentes segmentos da sociedade 

para o êxito do serviço, reforçando o compromisso dos cidadãos, dos grandes geradores 

e, sobretudo, do poder público. 

O Anuário da Reciclagem de 2017 e 2018 demonstrou que 67 mil toneladas de 

resíduos recicláveis foram coletadas por associações ou cooperativas de catadores. Com 

base nesse dado, estima-se que o material coletado equivale a um potencial de 29 mil 

toneladas de CO2 em 201887. Nesse sentido: 

 
Esse potencial decorre, principalmente, da diminuição da produção de 

 
87MOVIMENTO NACIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. Anuário da 
Reciclagem 2017/2018. Disponível em http://www.mncr.org.br/biblioteca/publicacoes/relatorios-e-
pesquisas/anuario-da-reciclagem-2018-2018. Acesso em 25/07/2020. 
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materiais virgens equivalente ao volume coletado (82% do potencial de 
redução de CO2e total), enquanto os 18% restantes resultam da redução do 
descarte de resíduos em locais como aterro e lixões, diminuindo o metano 
emitido durante a decomposição anaeróbica dos materiais88. 
 
 

Observa-se que desde que a Lei n. 12.305/2010 entrou em vigor, houve um 

aumento no número de municípios que realizam a coleta seletiva dos resíduos gerados. 

Tal conduta é estimulada não só pelos dispositivos legais que atribuem essa 

responsabilidade legal aos municípios, mas também, pela consciência ambiental que vem 

sendo desenvolvida a cada nova geração.  

Ao se analisar os dados apresentados pela ABRELPE, constata-se evolução a 

respeito da implementação do serviço de coleta seletiva nos municípios do país. Em 2000, 

segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, apenas 451 (quatrocentos e 

cinquenta e um) municípios possuíam esse serviço89. Já em 2018, possuímos o total de 

4.070 (quatro mil e setenta) municípios que utilizam esse importante instrumento de 

preservação ambiental90. 

Outro índice que aumentou ao longo dos anos foi o de resíduos recuperados 

através da coleta seletiva, chegando ao volume de 923.286 toneladas em 2018, consoante 

apontado pelo gráfico abaixo divulgado no Planares: 

Figura 2. Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos91. 

 
88MOVIMENTO NACIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. Anuário da 
Reciclagem 2017/2018. Disponível em http://www.mncr.org.br/biblioteca/publicacoes/relatorios-e-
pesquisas/anuario-da-reciclagem-2018-2018. Acesso em 25/07/2020. 
89ABRELPE. Panorama da Associação Brasileira de Empresas e Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 
Panorama ABRELPE 2003. Disponível em https://abrelpe.org.br/panorama/. Acesso em 25/07/2020. 
90 Ibid. 
91BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em 
http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/. Acesso em 04/08/2020. 
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Segundo dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, divulgado pelo 

Ministério do Meio Ambiente, o resíduo sólido urbano no Brasil é composto por 51,4% 

de matéria orgânica e 32% de resíduos secos, ou seja, com potencial para a reciclagem, 

enquanto os outros 16,6% correspondem a outros materiais92.  

Entretanto, devido à disposição incorreta dos resíduos secos e orgânicos – por 

vezes, misturados – ações como a reciclagem e o reaproveitamento dos materiais se 

tornam inviáveis ou comprometidas. Em decorrência disso, a execução da coleta seletiva 

nos municípios brasileiros é essencial, haja vista que a segregação do resíduo sólido é 

feita na fonte, antes da realização da coleta93. 

A parir do cenário até aqui descrito, buscar-se-á no capítulo seguinte perfilar 

elementos importantes acerca dos avanços e desafios da coleta seletiva no município de 

Volta Redonda. 

  

 
92BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em 
http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/. Acesso em 04/08/2020. 
93Ibid. 



37 
 

4. OS AVANÇOS E DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA  
EM VOLTA REDONDA FRENTE À POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 
 

A coleta seletiva no município de Volta Redonda já completa 15 anos de sua 

instituição, pelo menos formalmente94. O serviço era exercido por cooperativas sem um 

contrato formal junto à prefeitura da cidade. Foi apenas em outubro de 2017 que Volta 

Redonda formalizou a prestação dos serviços através de um contrato com cada 

cooperativa atuante – três, à época95.  

Dessa forma, serão abordados neste capítulo as dificuldades enfrentadas pelas 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis, assim como, as conquistas diante da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

4.1 Breve histórico da implementação da coleta seletiva, desafios e conquistas 

 

Tendo em vista que a Lei n. 8.666/93 determina como hipótese de inexigibilidade 

de licitação a contratação de cooperativas de catadores formadas exclusivamente por 

pessoas físicas de baixa renda96, como é o caso das cooperativas localizadas em Volta 

Redonda, houve um Edital de Chamamento Público a fim de habilitar as cooperativas ou 

associações interessadas97.  

O Edital n. 05 foi publicado no diário oficial da cidade e habilitou três 

cooperativas, quais sejam: Cidade do Aço – Cooperativa de Trabalho de Catadores de 

Materiais Recicláveis, Reciclar/VR Cooperativa Popular dos Agentes do Meio Ambiente 

de Volta Redonda LTDA e Cooperativa Multifuncional de Catadores Amigos do Meio 

Ambiente de Materiais Recicláveis – Folha Verde. Após os procedimentos previstos no 

edital, as cooperativas estabeleceram junto a Prefeitura Municipal os contratos n. 

143/2017, 144/2017 e 145/2017, provenientes do processo administrativo n. 5275/2017. 

Incialmente foi empenhado o valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta 

 
94VOLTA REDONDA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda/RJ. Processo 
Administrativo 5275/2017. R. Gen. Raulino de Oliveira, 139, Pte. Alta, Volta Redonda/RJ, CEP 27265-540. 
Acesso em 23/07/2020. 
95 Ibid. 
96BRASIL. Lei n. 8.666/93. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm. 
Acesso em 31/07/2020. 
97VOLTA REDONDA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda/RJ. Processo 
Administrativo 5275/2017. Disponível em R. Gen. Raulino de Oliveira, 139, Pte. Alta, Volta Redonda/RJ, 
CEP 27265-540. Acesso em 23/07/2020. 
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mil reais) para cada cooperativa, a fim de que o serviço contínuo fosse pago mensalmente 

durante os 12 (doze) meses da vigência contratual, o qual permitia a prorrogação, através 

de aditivos ao contrato principal. 

Como primeiro grande desafio enfrentado na implementação da coleta seletiva 

em volta redonda, pelo histórico brevemente apresentado, podemos concluir que foi a 

contratação efetiva das cooperativas, que ocorreu após 7 (sete) anos da Lei. 12.305/2010.  

Em contra partida, um contrato com a prefeitura é, indubitavelmente, um grande 

avanço, uma vez que confere mais estabilidade aos cooperados em relação à geração de 

renda e manutenção das cooperativas, proporcionando a emancipação e 

profissionalização desses profissionais.  

Insta ressaltar que Volta Redonda é a única cidade do estado do Rio de Janeiro 

que possui cooperativas contratadas para a execução dos serviços de coleta, transporte e 

destinação dos resíduos recicláveis. Infelizmente isso é uma exceção no cenário 

municipal brasileiro, conforme aponta o Planares98: 

 

Muitos municípios utilizam os serviços dos catadores de resíduos recicláveis, 
ainda de maneira informal. Segundo dados do SNIS, em cerca de 75% dos 
municípios respondentes é declarada a presença de catadores e 24% contam 
com organizações formais de cooperativas e associações. Todavia, apenas 
3,7% dos municípios possuem contrato formalizado para tal serviço. 
 
 

Após a contratação das três cooperativas – Cidade do Aço, Folha Verde e 

Reciclar VR – foi necessário estruturar um espaço para que cada uma pudesse exercer sua 

atividade em melhores condições de trabalho, considerando que as cooperativas 

passariam a atender a demanda de uma cidade com mais de 257 mil habitantes99  

Nessa linha, o próprio contrato firmado com cada uma das cooperativas trouxe 

a previsão de adiantar um certo valor a fim de que elas pudessem adquirir materiais para 

a execução dos trabalhos, como equipamentos de proteção individual, prensas mecânicas 

e os demais que fossem necessários. O valor pago adiantado seria descontado na primeira 

medição enviada à Prefeitura, ou seja, seria descontado na primeira nota fiscal devida à 

cada cooperativa100. 

 
98BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em 
http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/. Acesso em 04/08/2020. 
99BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/volta-redonda/panorama. Acesso em 31/07/2020. 
100 Processo Administrativo 5275/2017. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda/RJ, op. 
cit. 
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Entretanto, após quase três anos de contrato a estrutura dos dois locais cedidos 

pela Prefeitura às cooperativas encontra-se precária. A divisão de espaço, inicialmente, 

compreendia a Cooperativa Reciclar VR e a Cidade do Aço em um espaço localizado no 

bairro Vila Santa Cecília, o qual carece de reparos relacionados à infiltração nos 

banheiros, construção de um refeitório e melhorias em relação a circulação de ar101. 

Após a contratação, a Cooperativa Cidade do Aço passou a dividir o espaço 

destinado à Folha Verde, sediado no bairro Voldac. O local, além de possuir apenas um 

banheiro para 31 cooperados, divide espaço com os carros apreendidos pela Guarda 

Municipal, agravando a insalubridade já existente. Somado a isso, a estrutura metálica do 

galpão está frágil, vez que apresenta danos decorrentes da oxidação do material102.  

É importante destacar que a Lei n. 12.305/2010 prevê em seu art. 42 que o Poder 

Público poderá utilizar instrumentos econômicos objetivando o desenvolvimento das 

cooperativas e do sistema de coleta seletiva103: 

 

Art. 42.  O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de 
financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas de:  
III - implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para 
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda;  
 
 

Assim, ao analisar o verbo utilizado pelo legislador (poderá), o dispositivo pode, 

equivocadamente, ser entendido como uma faculdade ofertada ao poder público. Com 

isso, incorreríamos no entendimento errôneo de que o ato de realizar investimentos no 

sistema de coleta seletiva e na gestão integrada dos resíduos não seria uma obrigação, 

mas sim uma faculdade.  

Contudo, a fim de extrair o sentido e o alcance da norma104 e considerando o 

fenômeno da Constitucionalização do direito brasileiro, após a promulgação da Carta 

Magna de 1988, todas as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas sob a à luz 

da Constituição Federal105. Neste sentido, preceitua Barroso: 

A ideia de constitucionalização do Direito aqui explorada está associada a um 

 
101VOLTA REDONDA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda/RJ. Processo 
Administrativo 5275/2017. Disponível em R. Gen. Raulino de Oliveira, 139, Pte. Alta, Volta Redonda/RJ, 
CEP 27265-540. Acesso em 23/07/2020. 
102 Ibid. 
103BRASIL, Lei n. 12.305/2010, op. cit. 
104 BULOS (2017), op. cit., p. 449. 
105 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito: O trunfo tardio 
do direito constitucional brasileiro. Disponível em 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43618/44695. Acesso em 05/08/2020. 
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efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e 
axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico. Os 
valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios e 
regras da Constituição passam a condicionar a validade e o sentido de todas as 
normas do direito infraconstitucional106. 
 

Desta feita, considerando o direito fundamental a um ambiente ecologicamente 

equilibrado elencado no art. 225 da Constituição Federal de 1988, a interpretação do art. 

42 da PNRS  deve ser no sentido de prezar por políticas públicas voltadas às cooperativas, 

bem como, de conferir meios para o desenvolvimento delas e do sistema de gestão 

integrada de resíduos sólidos. 

Logo, havendo recursos disponíveis para o fortalecimento da estrutura da gestão 

de resíduos sólidos, estes devem ser utilizados para esse fim. O poder público possui o 

compromisso de contribuir para que as metas e diretrizes estabelecidas na PNRS e no 

Planares sejam alcançadas, e um meio para este fim é o investimento em melhorias no 

sistema de coleta seletiva e nos agentes que a executam. 

Ademais, a própria PNRS determina, em seu art. 18, § 1º, que os Municípios que 

implantarem a coleta seletiva por meio da participação de cooperativas ou outras formas 

de associações de catadores formadas por pessoas físicas de baixa renda, serão priorizados 

no acesso aos recursos da União107. 

Algumas medidas estão sendo implementadas para amenizar os problemas 

enfrentados nos locais de trabalho de cada cooperativa. Em julho deste ano a Prefeitura 

de Volta Redonda começou a retirar os carros apreendidos do galpão de trabalho da 

cooperativa Folha Verde, bem como, começou a articular junto ao Comitê de 

Acompanhamento da Coleta Seletiva possíveis soluções a respeito da infraestrutura dos 

galpões108.  

Apesar de a cidade possuir um serviço de coleta seletiva desde meados de 2005, 

não havia adesão dos órgãos públicos nem dos cidadãos, devido ao fato de o serviço não 

ser amplamente divulgado, ser pouco estruturado e não abranger grande parte da cidade. 

Além disso, muitos catadores trabalhavam de forma independente, não havendo uma 

divisão dos setores da cidade nem dias pré-estabelecidos para a coleta. 

Para o êxito da execução da coleta seletiva na cidade, é fundamental que os 

 
106 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito: O trunfo tardio 
do direito constitucional brasileiro. Disponível em 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43618/44695. Acesso em 05/08/2020. 
107BRASIL, Lei n. 12.305/2010, op.cit. 
108VOLTA REDONDA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda/RJ. Processo 
Administrativo 5275/2017, op. cit. 



41 
 

cidadãos possuam consciência da importância de sua colaboração. A Lei n. 12.305/2010 

determina, em seu art. 6º, VIII, que a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos 

seja compartilhada entre o poder público e a coletividade109. Ademais, o art. 1º da PNRS 

designa à população o dever de destinar, de forma ambientalmente adequada, os resíduos 

sólidos urbanos residenciais, segundo seu §1º110.  

A estruturação precária do sistema de coleta seletiva dificultava que a população 

aderisse ao programa e, somente após a contratação dos cooperados pelo Município é que 

grande parte da cidade soube da existência da coleta seletiva e teve acesso a ela. Com 

isso, desde a implementação formal do serviço, o volume de material recolhido vem 

crescendo, conforme informado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Outro desafio a ser superado pelas cooperativas é o fato de muitos dos resíduos 

sólidos recicláveis coletados estarem misturados com matéria orgânica. A cooperada 

Simone Gomes Salvador, diretora fiscal da Cooperativa Reciclar VR, informou que foi 

firmada uma parceria entre o Sider Shopping, localizado no bairro Vila Santa Cecília, 

para que a cooperativa realizasse a coleta dos resíduos sólidos recicláveis do 

empreendimento. Entretanto, a cooperada elucidou que, tendo em vista que os resíduos 

não são higienizados e muitos vão acompanhado de matéria orgânica – como guardanapos 

e recipientes plásticos com molhos – acabam por inutilizar o material que poderia ser 

reciclado.  

A Cooperativa Folha Verde relata sofrer com a mesma situação, seja na coleta 

dos resíduos sólidos recicláveis domiciliares ou dos grandes geradores, como é o caso do 

Shopping Park Sul, sediado no bairro São Geraldo – do qual coletavam os RSU 

recicláveis até início de 2020.  

Para ilustrar a situação, dados de 2019 obtidos através dos relatórios de pesagem 

da Folha Verde indicam que 9,8 toneladas de rejeitos foram segregadas dos resíduos 

recicláveis no processo de triagem da cooperativa. Por rejeitos, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos conceitua em seu art. 3º, XV: 

 

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  
XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades 
de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada111;  

 
109BRASIL, Lei n. 12.305/2010, op.cit. 
110Ibid. 
111Ibid. 
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Portanto, após a triagem manual dos materiais recicláveis – a qual é feita em 

bancas de madeira que acumulam os resíduos encaminhados às cooperativas 112 – o que 

não possui qualidade para ser reaproveitado ou reciclado, segue para o Centro de Triagem 

de Resíduos localizado no Município de Barra Mansa, onde Volta Redonda realiza a 

disposição final de seus resíduos Sólidos113. 

É interessante citar que a coleta seletiva foi supervisionada, incialmente, pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, sendo incorporada à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente somente em 2018114. 

Após a transferência de uma Secretaria para a outra, a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente instaurou o processo administrativo n. 2303/2018 a fim de criar um 

Comitê de Acompanhamento da Coleta Seletiva em Volta Redonda (CACS/VR), que 

pode ser pontuado como mais um avanço para a efetividade da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos na cidade.  

Assim, o Decreto Municipal n. 14.993, de 13 de março de 2018, instituiu o 

CACS/VR, o qual possui, dentre outras atribuições, elaborar planos de ação periódicos, 

com metas, objetivos e responsabilidades, a fim de aprimorar as políticas públicas 

voltadas aos catadores, acompanhar o sistema de coleta seletiva e de logística reversa na 

cidade e devolver indicadores para o aprimoramento e avaliação desses deles115. 

 O CACS/VR é composto por 12 membros, contendo representantes do poder 

público, como a própria Secretaria de Meio Ambiente (SMMA), a Secretaria Municipal 

de Ação e Comunitária (SMAC), Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e 

Modernização da Gestão (SEPLAG), Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), 

Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (SMMIDH) 

e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET). 

Além disso, também integram o quadro de membros do Comitê representantes 

de cada uma das cooperativas, da Defensoria Pública Estadual, da Defensoria Pública da 

União, da Universidade Federal Fluminense, do Ministério Público do Trabalho e de 

 
112VOLTA REDONDA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda/RJ. Processo 
Administrativo 5275/2017. Disponível em R. Gen. Raulino de Oliveira, 139, Pte. Alta, Volta Redonda/RJ, 
CEP 27265-540. Acesso em 05/08/2020. 
113Ibid. 
114Ibid. 
115 Ibid. 
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Entidades Associativas que possuam como objetivo a proteção ao meio ambiente116. 

A descentralização da gestão do sistema de coleta seletiva das mãos do poder 

público é benéfica para todos os envolvidos no projeto, tendo em vista que o objetivo da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos para a coleta seletiva não se resume somente à 

contratação dos cooperados pelo município.  

Através do sistema implementado em Volta Redonda, no qual existe um Comitê 

de acompanhamento da coleta seletiva, torna-se cristalino que, para obtermos avanços na 

gestão integrada dos resíduos é necessário que a gestão integrada se inicie no diálogo e 

na participação de todos os atores interessados. 

Apesar de existirem muitos avanços relacionados ao gerenciamento integrado 

dos resíduos sólidos, a cidade de Volta Redonda não possui um Plano Municipal que trate 

do assunto. Em 2015 foi elaborada a minuta de um Plano Municipal de Saneamento 

Básico, que abrange eixos temáticos voltados aos resíduos sólidos urbanos e a educação 

ambiental, de acordo com o conteúdo mínimo estipulado pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos117. 

 Entretanto, a referida minuta não foi apreciada pelo Poder Legislativo da cidade 

nem submetido a audiência pública, logo, não possui validade alguma118. Desta feita, a 

fim de avançar ainda mais no manejo de resíduos sólidos urbanos, é preciso que Volta 

Redonda cumpra a determinação legal prevista no art. 54 da PNRS, com redação alterada 

pela Lei n. 14.026/2020, e elabore o Plano de Saneamento Básico até 31 de dezembro 

deste ano. 

 

 4.2. O modelo de coleta seletiva utilizado em Volta Redonda 

 

Em 2018 a região Sudeste demonstrou que 96% da população é atendida pelos 

serviços de coleta de lixo, de acordo com dados do Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos119. O município de Volta Redonda integra esse percentual, pois coleta diariamente 

cerca de 200 toneladas de resíduos sólidos urbanos, conforme dados de 2019 da Secretaria 

 
116VOLTA REDONDA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda/RJ. Processo 
Administrativo 5275/2017. Disponível em R. Gen. Raulino de Oliveira, 139, Pte. Alta, Volta Redonda/RJ, 
CEP 27265-540. Acesso em 05/08/2020. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em 
http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/. Acesso em 04/08/2020.  
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Municipal de Infraestrutura120. 

Volta Redonda também está entre os 4.070 municípios que possuem iniciativa 

de coleta seletiva, conforme indicadores do Panorama 2018-2019 dos Resíduos Sólidos 

no Brasil da ABRELPE121. Consoante indicadores informados pela Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente da cidade, em 2019 foram coletadas 1.317,8 toneladas de resíduos 

recicláveis122. 

Em se tratando de coleta seletiva, os sistemas mais executados no país são o 

Ponto de entrega Voluntária e o Porta a Porta123. No Ponto de Entrega Voluntária (PEV), 

os contribuintes realizam a separação prévia dos resíduos, de acordo com a composição 

dos materiais, e fazem a destinação à coleta seletiva nos locais determinados pelo poder 

público municipal, como o PEV. Cabe ao município ou ao terceiro contratado a 

manutenção do PEV, a limpeza do local e a coleta dos resíduos sólidos recicláveis ali 

deixados. 

Já no sistema de coleta seletiva Porta a Porta, adotado pelo Município de Volta 

Redonda, as duas cooperativas atuantes na cidade possuem uma rota a seguir, atendendo 

cada bairro uma vez por semana124. Nesse sistema, o contribuinte também deve realizar 

a triagem do resíduo orgânico e seco, disponibilizando para a coleta seletiva os materiais 

já segregados e higienizados125.  

Assim, basta que os resíduos recicláveis, devidamente acondicionados em bolsas 

ou caixas, sejam deixados pelo cidadão na porta de sua casa ou na calçada a frente, no dia 

em que o veículo de uma das cooperativas percorre seu bairro realizando a coleta. 

Levando em consideração que em Volta Redonda o resíduo sólido reciclável é 

coletado separadamente dos demais resíduos sólidos, a fim de chegarmos ao número total 

de Resíduo Sólido Urbano coletado por Volta Redonda no ano de 2019, é necessário 

 
120VOLTA REDONDA. Secretaria Municipal de Infraestrutura de Volta Redonda/RJ. Processo 
Administrativo 07461/2014. Disponível em R. Pitágoras, 59, Retiro, Volta Redonda/RJ, CEP 27281-200. 
Acesso em 07/08/2020. 
121 ABRELPE. Panorama da Associação Brasileira de Empresas e Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 
Panorama ABRELPE 2018/2019. Disponível em https://abrelpe.org.br/panorama/. Acesso em 25/07/2020. 
122VOLTA REDONDA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda/RJ. Processo 
Administrativo 5275/2017, op. cit. 
123BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em https://www.mma.gov.br/cidades-
sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-reciclaveis/reciclagem-e-reaproveitamento. Acesso 
em 05/08/2020.  
124 124VOLTA REDONDA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda/RJ. Processo 
Administrativo 5275/2017, op. cit. 
125BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em https://www.mma.gov.br/cidades-
sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-reciclaveis/reciclagem-e-reaproveitamento. Acesso 
em 05/08/2020.  
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somar os indicadores descritos acima: 1.317,8 toneladas de RSU reciclável recolhido 

através da coleta seletiva mais 6 mil toneladas mensais de RSU da coleta comum. Desta 

feita, chegamos ao volume de 73.317,8 toneladas de RSU recolhidos no município. 

Em meados de 2018 a Cooperativa Cidade do Aço interrompeu seu vínculo 

contratual com a Prefeitura, ocasionando a divisão da cidade em dois grandes setores – 

não mais em três – para que a Cooperativa Reciclar VR e a Folha Verde continuassem 

atuando.  

Atualmente o serviço de coleta seletiva contratado pela prefeitura é realizado por 

essas duas cooperativas, totalizando 53 cooperados. Cada cooperativa possui um 

caminhão com capacidade de 03 (três) toneladas para executar a coleta, contudo, estes 

não são propriedades da cooperativa, são alugados pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) mensais126. Recentemente a cooperativa Folha Verde adquiriu um caminhão 

próprio, entretanto, em decorrência da Pandemia de Covid-19 e a paralisação da coleta 

seletiva no município, ele sequer foi utilizado127.  

Conforme mencionado no ano de 2019 foram coletadas 1.317,8 toneladas de 

resíduos sólidos recicláveis, sendo o papel o material com mais volume, um total de 477 

toneladas, conforme a tabela disponibilizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Volta Redonda a seguir128: 

 
Figura 3. Tabela de Materiais comercializados em 2019. 

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente.129 

 
126VOLTA REDONDA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda/RJ. Processo 
Administrativo 6102/2020. Disponível em R. Gen. Raulino de Oliveira, 139, Pte. Alta, Volta Redonda/RJ, 
CEP 27265-540. Acesso em 10/07/2020. 
127 Ibid. 
128Ibid. 
129VOLTA REDONDA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda/RJ. Processo 

Prefeitura
CNPJ:

Endereço:

1 Tipo de Material Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2 Metais 0,513 8,3585 8,6115 7,453 8,1285 14,1896 65,1807 126,845 5,6691 15,1195 7,3245 12,3962
3 Papeis 8,174 20,28675 47,71605 39,34 45,4206 37,11662 37,1895 19,7695 47,5365 66,48785 51,442 56,552
4 Plásticos 20,559 10,4187 14,1375 8,8645 14,9993 11,5445 10,7225 13,8085 33,9445 18,6181 19,1835 23,174
5 Vidros 58,11 22,62 38,74 13,98 36,238 16,198 34,103 20,042 29,923 31,8155 22,37
6 Óleo 0,125 0,295 0,07 0,143 0,106 0,1 0,15 0,1 0,225 0,2 0,11
7 Pet Óleo 0,062 0,076 0,1915 0,1485 0,079 0,066 0,158 0,081 0,0915 0,301
8 Capa TV 0,031 0,1595
9 Tetra Pack 0,5772 0,588 0,3545 0,6575 1,007 0,9645 0,7555

10 Diversos 28,9565
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Total Mensal: 58,2025 97,96915 93,45605 94,669 83,4079 99,62822 130,1142 195,841 107,5326 130,3735 111,0215 115,6587
Média Anual:

Declaro, sob as penalidades da Lei, a veracidade das informações aqui constantes.
Cargo: 

Data:

32.512.501/0001-43

QUANTIDADE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COMERCIALIZADOS

1-

Isabella de Lima Moreira FelipeNome do Responsável: 
Ass. do Responsável:

Assistente Técnico III
27/07/2020

Volta Redonda

Praça Sávio Gama, n 53, Aterrado, CEP 27295-100, Volta Redonda/RJ
Quantidade Mensal (em Toneladas)

109,8229
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Dados de 2018, disponibilizados no Panorama de Resíduos Sólidos da 

ABRELPE, demonstram que o papel é o material que representa a maior quantidade de 

resíduos sólidos coletada, correspondendo a 43.571 toneladas, ou 65% de todo o resíduos 

sólido reciclável comercializado no Brasil130. 

Entretando, é interessante contrapor esses dados com o índice de aproveitamento 

do material. Apesar de o papel corresponder à maior fração do resíduo reciclávl 

comercializado, o que aparece em primeiro lugar no índice de reaproveitamento do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos são as latas de alumínio, 97,3%, enquanto o papel possui 

68% 131. 

Conforme estabelecido nos contratos com as cooperativas, o municipio paga 

R$ 625,00 (seissentos e vinte e cinco reais) por tonelada recolhida nos serviços de coleta, 

transporte e destinação de resíduos sólidos recicláveis. No ano de 2019 foram destinados 

R$ 823.625,00 à remuneração desses serviços.  

O Anuário da Reciclagem de 2017-2018 constatou que a coleta seletiva 

municipal custa, em média, R$ 442,24 (quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e 

quatro centavos) por tonelada, enquanto a coleta de resíduo comum gira em torno de 

R$ 95,00 (noventa e cinco reais) e que em 2018 foram destinados 30 milhões de reais aos 

serviços de coleta seletiva em todo o Brasil132. 

Insta ressaltar que a Lei Orçamentária Anual faz previsão de uma dotação 

orçamentária dedicada ao desenvolvimento da coleta seletiva em Volta Redonda. Todavia, 

somente isso não é suficiente para garantir a prorrogação dos contratos celebrados entre 

as cooperativas e a cidade.  

Dessa forma, o Comitê de Acompanhamento da Coleta Seletiva em Volta 

Redonda, elaborou junto a Secretaria de Meio Ambiente, a minuta de um Projeto de Lei 

que visa criar um Sistema de Coleta Seletiva com a participação dos catadores de 

materiais recicláveis, a qual se tornou objeto do Processo Aministrativo n. 11234/2020. 

 
Administrativo 5275/2017. Disponível em R. Gen. Raulino de Oliveira, 139, Pte. Alta, Volta Redonda/RJ, 
CEP 27265-540. Acesso em 05/08/2020. 
130 ABRELPE. Panorama da Associação Brasileira de Empresas e Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 
Panorama ABRELPE 2018/2019. Disponível em https://abrelpe.org.br/panorama/. Acesso em 08/08/2020. 
131BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em https://www.mma.gov.br/informma/item/15812-
mma-lan%C3%A7a-consulta-p%C3%BAblica-do-plano-nacional-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos,-
esperado-h%C3%A1-10-anos.html. Acesso em 08/08/2020. 
132MOVIMENTO NACIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. Anuário da 
Reciclagem 2017/2018. Disponível em http://www.mncr.org.br/biblioteca/publicacoes/relatorios-e-
pesquisas/anuario-da-reciclagem-2018-2018. Acesso em 25/07/2020. 
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Até a conclusão deste trabalho, o referido processo estava em trâmites internos na 

Procuradoria Geral do Município. 

O Planares demonstrou que uma parcela significativa dos municípios que 

possuem o sistema de coleta seletiva não disponibilizam à cidade toda, o que traz a 

reboque a necessidade de melhor estruturar os programas para que estes possam atender 

a todos os cidadão133. Em Volta Redonda o sistema de coleta seletiva abrange 118.698 

residências, tanto em áreas urbanas quanto nas áreas rurais, o que corresponde a mais de 

95% do município, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Exposta a situação da coleta seletiva no Município de Volta Redonda sob a ótica 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é válido abordar algumas das metas e diretrizes 

estabelecidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos para a atividade. 

No que diz respeito a coleta seletiva de resíduos sólidos, o Planares estabeleceu, 

dentre outras metas, que os municípios sejam mais sustentáveis, financeiramente, no 

manejo de seus resíduos sólidos. Isso impactará diretamente no serviço de coleta seletiva, 

haja vista que mediante uma cobrança do município para ofertar o serviço de coleta de 

resíduos sólidos urbanos, haverá verba para ser destinada ao setor. A previsão é de que 

até 2040, 100% das cidades efetuem algum tipo de cobrança para o manejo dos resíduos 

sólidos. 

Outra meta determinada é a inclusão dos sócioeconômica dos catadores de 

materiais recicláveis, com o objetiovo de que até 2040, 95% dos serviços de coleta 

seletiva sejam exercidos por cooperativas ou outras associações formalmente contratadas 

pelos municípios.  

Por fim, declarada a importância da coleta seletiva como instrumento da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, bem como, do papel que exerce para o êxito na 

recuperação dos materiais secos, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos propõe a meta de 

que, até 2040, 70% da população tenha acesso ao serviço de coleta seletiva.  

 

4.2.1. Os valores agregados aos catadores de materiais recicláveis  

 

Somente no biênio 2017-2018, o as cooperativas e associações de reciclagem 

faturam 39,1 e 32 milhões, respectivamente. De acordo com o diagnóstico da situação 

 
133BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em 
http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/. Acesso em 04/08/2020. 
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dos resíduos sólidos no país, apresentado no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, as 

regiões sul e sudeste são as que mais concentram tanto cooperativas ou outras associações 

de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, quanto empresas de reciclagem. Esse 

fator é altamente relevante para a viabilidade econômica da recuperação do material, o 

que reflete em um retorno econômico maior às coopertativas e associaçções de catadores.  

Nos gráficos abaixo identificamos as regiões com os maiores faturamentos e com 

mais volumes coletados: 

 

 
Figura 4. Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis134.  

Fonte: Anuário da reciclágem 2017-2017. 
 

Os catadores são os principais responsáveis tanto por movimentar o mercado 

econômico da reciclagem, quanto por recuperar um volume tão significativo de materiais 

reciclaveis, evitando, assim, que estes fossem dispostos de forma inadequada no meio 

ambiente.  

Ademais, é através das cooperativas e outros tipos de associação de catadores 

que as empresas obtém a matéria secundária para a produção, reduzindo o consumo das 

fontes primárias e, consequentemente, causando menos impacto sobre o meio ambiente.  

 

A importância do trabalho ambiental das organizações de catadores reside no 
fato de que as cooperativas recebem e fazem a triagem de diversos materiais 
recicláveis, de modo a possibilitar que sejam absorvidos pela indústria135. 
 
 

Não se pode olvidar dos valores sociais agregados aos catadores de materiais 

recicláveis e reutilizáveis por meio dessa profissão. A própria Política Nacional de 

 
134MOVIMENTO NACIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. Anuário da 
Reciclagem 2017/2018. Disponível em http://www.mncr.org.br/biblioteca/publicacoes/relatorios-e-
pesquisas/anuario-da-reciclagem-2018-2018. Acesso em 09/08/2020. 
135MOVIMENTO NACIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. Anuário da 
Reciclagem 2017/2018. Disponível em http://www.mncr.org.br/biblioteca/publicacoes/relatorios-e-
pesquisas/anuario-da-reciclagem-2018-2018. Acesso em 09/08/2020. 
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Resíduos Sólidos institui como princípio o resíduo sólido, sendo este um gerador de 

renda, de valor econômico e social, bem como, promotor de cidadania136.  

No contexto das cooperativas atuantes na cidade de Volta Redonda é importante 

destacar que o princípio citado acima não se resumiu ao inciso VIII do art. 6º da PNRS, 

ele é vivido por cada um dos 53 cooperados que encontram no resíduo sólido sua fonte 

de sustento. 

Considerando que a Prefeitura remunera mensalmente as cooperativas pelos 

serviços de coleta, transporte e destinação dos resíduos recicláveis, conforme previsão 

contratual, o material devidamente segregado é vendido às empresas do ramo de 

reciclagem137. Isso proporciona que a remuneração individual acompanhe os valores do 

salário mínimo e, quando a dedicação às cooperativas é integral, que seja superior a ele138. 

Por fim, conversando com quem mais tem propriedade para as afirmações aqui 

feitas – os cooperados da Cooperativa Reciclar VR e Folha Verde – ficou evidente o 

quanto significa para eles serem reconhecidos como profissionais, assim como, o orgulho 

que sentem diante do impacto que a profissão causa no meio ambiente, sobre tudo em 

Volta Redonda.  

 

  

 
136BRASIL. Lei n. 12.305/2010, op. cit. 
137VOLTA REDONDA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda/RJ. Processo 
Administrativo 6102/2020, op.cit. 
138Pesquisa in locu na Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis, Reciclar/VR 
Cooperativa Popular dos Agentes do Meio Ambiente de Volta Redonda LTDA, domiciliada na R. Trinta e 
cinco, n. 650, Vila Santa Cecília, VR Volta Redonda/RJ e na Cooperativa Multifuncional de Catadores 
Amigos do Meio Ambiente de Materiais Recicláveis – Folha Verde, domiciliada na Av. Nossa Senhora do 
Amparo, n. 1955, Voldac, Volta Redonda/RJ. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que o manejo dos resíduos sólidos urbanos no Brasil seja satisfatório, sob a 

ótica na Política Nacional de Resíduos Sólidos, diversas ações previstas nessa Lei ainda 

precisam ser postas em prática.  Muitos foram os avanços desde que a Lei n. 12.305/2020 

entrou em vigor, todavia, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos informou situações que 

já esperávamos não encontrar mais, como a existência dos lixões, pouca abrangência da 

coleta seletiva e a informalidade profissional que os catadores de materiais recicláveis 

estão submetidos. 

As sociedades têm vivenciado séculos de lutas, a fim de conquistar direitos que 

hoje são entendidos como fundamentais, a exemplo dos direitos individuais, dos direitos 

sociais e dos direitos difusos. Ainda que muitos deles estejam positivados na Constituição 

Federal de 1988, como o direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, encontramos uma batalha árdua para que sejam efetivamente garantidos. 

O direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado pertence 

a uma coletividade indeterminada, entretanto, para gozarmos desse direito, é preciso que 

cada ente responsabilizado na Política Nacional de Resíduos Sólidos e no Novo Marco 

Legal de Saneamento básico reconheça e realize suas obrigações.  

No contexto da cidade de Volta Redonda, a coleta seletiva tem desempenhado 

um papel relevante como instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos e como 

asseguradora de um meio ambiente saudável aos cidadãos.  

A coleta seletiva absorve grande quantidade de materiais recicláveis e propicia 

o retorno deles à cadeia produtiva das indústrias de reciclagem.  

As as cooperativas de catadores de Volta Redonda, por sua vez, contribuem, 

sobremaneira, para que o município não envie resíduos recicláveis ao Centro de Triagem 

de Resíduos (CTR), da cidade de Barra Mansa. Assim, a coleta seletiva colabora para que 

o CTR não fique sobrecarregado e acabe por atingir sua capacidade máxima de 

armazenamento de rejeitos. 

Além disso, a repercussão dos materiais recicláveis e reutilizáveis vendidos às 

empresas de reciclagem faz com que menos matéria prima seja retirada da natureza, 

promovendo um alto índice de recuperação dos resíduos e um efeito menor sob o meio 

ambiente.  

Volta Redonda se destaca das demais cidades do interior do estado do Rio de 
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Janeiro por ser a única cidade que possui um contrato formal com as cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. É importante esclarecer que a inserção 

formal dos catadores no mercado de trabalho é altamente incentivada pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, compondo uma das obrigações municipais diante dessa 

lei.  

A fim de melhorar ainda mais o desempenho da coleta seletiva no município, 

faz-se mister que Volta Redonda revise a minuta do Plano de Saneamento Básico 

municipal, cumprindo todas as exigências para que ele entre em vigor. Mais do que 

possuir o serviço de coleta seletiva, a gestão integrada dos resíduos sólidos não se resume 

a isso. Dessa forma, é preciso um diagnóstico da situação dos resíduos sólidos na cidade, 

além de metas e diretrizes para um serviço cada vez mais eficiente. 

Não restam dúvidas a respeito de como o Comitê de Acompanhamento da Coleta 

Seletiva do município (CACS/VR) contribui para que a gestão da coleta seletiva. Embora 

a PNRS não elenque como exigência um comitê com essa finalidade, sua atuação confere 

apoio, suporte técnico aos cooperados, criação de políticas públicas voltadas às 

cooperativas e auxilio ao poder público municipal no que tange à coleta seletiva. 

A produtividade alcançada pelas cooperativas de reciclagem atuantes na cidade 

em questão pode alcançar índices ainda mais altos, contanto que a educação ambiental 

seja abordada junto com a coleta seletiva. Esses dois conceitos estão intimamente 

relacionados, posto que é imprescindível o desenvolvimento de uma consciência 

ambiental que provoque os cidadãos a aderir a segregação dos resíduos e sua disposição 

final de forma adequada, ou seja, sem que os resíduos orgânicos e secos estejam 

misturados. 

Ademais, conforme foi pontuado, um dos principais benefícios a cerca de um 

contrato formal com o poder público municipal é uma condição de trabalho melhor aos 

catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Desta feita, apesar de a coleta seletiva 

em Volta Redonda ter apresentado grandes avanços nos últimos três anos, é fundamental 

que sejam realizados investimentos na infraestrutura do sistema.  

A destinação de recursos aos locais em que funcionam os galpões de triagem de 

resíduos das cooperativas “Reciclar VR” e “Folha Verde” impactará diretamente no bem 

estar e no desempenho laboral dos trabalhadores, favorecendo tanto a saúde ambiental da 

cidade quanto a dos próprios cooperados. 

Por fim, a coleta seletiva no município de Volta Redonda propiciou, nos últimos 
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anos, um impacto positivo ao meio ambiente, tendo em vista os resíduos recuperados. 

Além disso, foi possível observarmos a repercussão positiva também na economia da 

cidade e da região, bem como, na vida dos catadores de materiais recicláveis e 

reutilizáveis, os quais puderam contar com maior estabilidade diante da inserção formal 

no mercado de trabalho.  
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