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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM GESTÃO SOCIAL: UMA ANÁLISE 

DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Resumo 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída pela Lei nº12.305/2010 pode ser 

considerada um marco na gestão ambiental do país quanto as disposições para enfrentamento 

dos principais problemas decorrentes do manejo inadequado de resíduos sólidos. Tem por 

finalidade a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado desses resíduos, além 

de adotar como princípios: a promoção do desenvolvimento sustentável, a prevenção e a 

redução dos resíduos sólidos, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de produtos, o 

controle social. Com base nessa discussão, o artigo tem como principal objetivo analisar as 

dimensões do desenvolvimento sustentável e da gestão social preconizadas na PNRS por meio 

de uma análise dos marcos normativos. Para tanto, a coleta de dados contou com pesquisas 

bibliográfica e documental, tendo sido elegida a análise de conteúdo para o tratamento dos 

dados. Para cada dimensão, categorias e critérios de análise foram tecidos com base na revisão 

bibliográfica sobre desenvolvimento sustentável, bem como adaptadas de Tenório et al (2008) 

no que diz respeito a gestão social. Como resultados da pesquisa identificou-se nos marcos 

normativos a existência e a previsão de diretrizes relacionadas tanto a gestão social quanto ao 

desenvolvimento sustentável. Em relação à primeira, destaca-se a participação e o controle 

social, como também a inclusão dos catadores de materiais recicláveis na gestão da PNRS. 

Quanto ao desenvolvimento sustentável está previsto no marco legal a educação ambiental, a 

coleta seletiva e a reciclagem, bem como a gestão compartilhada e integrada dos resíduos 

sólidos. Contudo, de acordo com a revisão da literatura sobre o tema, ainda há  dificuldades e 

entraves na implementação da política. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

Gestão Social. 

 

1. Introdução 

Com o aparecimento do conceito de desenvolvimento sustentável no cenário 

mundial, muitos países passaram a se preocupar de forma mais expressiva com as 

questões ambientais e começaram a estabelecer metas e objetivos para evitar o avanço 

da destruição ambiental, do desequilíbrio climático e de outras questões sociais que 

afligem milhões de pessoas ao redor do mundo (VARGAS, 2003). 

Aliado ao tema da sustentabilidade, a gestão social constitui outro eixo a ser 

considerado na análise do desenvolvimento. Segundo Tenório (2005), o conceito de 

gestão social foi visto pela primeira vez em 1990, momento em que a onda (neo)liberal 

econômica chegou ao Brasil e fez repensar o significado da Administração Pública.  



 

Inserido neste contexto, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos - 

lei n° 12.305/10 - cujos principais objetivos são: a proteção da saúde pública e da 

qualidade ambiental; o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e 

consumo de bens e serviços; o incentivo à indústria da reciclagem; a não geração, 

redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, assim como a 

disposição final ambientalmente adequada dos resíduos; a coleta seletiva, os sistemas de 

logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; o incentivo à criação e ao 

desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores; a 

promoção da integração e da cooperação do poder público com a iniciativa privada e o 

cidadão; o direito da sociedade à informação e ao controle social (BRASIL, 2010) 

A partir desta discussão, este artigo tem como objetivo analisar as dimensões do 

desenvolvimento sustentável e da gestão social na PNRS por meio de uma análise dos 

marcos normativos. Para tanto, a coleta de dados contou com pesquisas documental e 

bibliográfica. A primeira fez uso de documentos oficiais como a lei nº 12.305/2010, o 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos e a Carta da IV Conferência Nacional do Meio 

Ambiente. A segunda abrangeu materiais como livros, periódicos, dissertações e sites 

confiáveis de pesquisa e do Ministério do Meio Ambiente. Também foi feito um 

levantamento bibliográfico de artigos em periódicos nacionais dedicados ao tema da 

PNRS através de uma pesquisa nas bases de dados dos sites Scientific Electronic 

Library Online (Scielo) e Scientific Periodicals Electronic Library (Spell). 

O texto encontra-se estruturado em seis seções, além desta introdução e das 

referências bibliográficas. A segunda seção dedica-se a apresentar o conceito de 

desenvolvimento sustentável e seu histórico. A terceira seção dedica-se a discutir gestão 

social. A quarta seção dedica-se a apresentar a PNRS e seus principais objetivos. A 

quinta seção contém os métodos utilizados para coleta de dados e estabelece categorias 

e critérios para a análise da PNRS sob a perspectiva dos eixos desenvolvimento 

sustentável e gestão social. A sexta seção é onde estão expostas as informações e a 

discussão da análise dos dados, relacionando-os à revisão bibliográfica. Esta seção se 

subdivide em: Desenvolvimento Sustentável e Gestão Social, que discute os critérios 

relacionados a esses eixos definidos na metodologia. Essa discussão é feita com base na 

legislação, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos e na revisão bibliográfica. A sétima 



 

seção conclui as ideias que predominaram no texto com o resultado obtidos com a  

pesquisa.  

2. Desenvolvimento Sustentável: Breve Histórico  

Ao longo da história, as concepções que giraram ao redor do termo natureza 

sempre apresentaram diferenças importantes que acabaram por redefini-la 

continuamente enquanto objeto. Porém, a partir do final século XIX, com o auge da 

Revolução Científica e a transformação radical do mundo das ideias, o que se percebe é 

a presença de uma visão dualista. De acordo com essa visão há a separação entre 

natureza e sociedade e, por isso, parte-se do pressuposto de que a natureza é algo pré-

estabelecido, anterior a sociedade, cujo papel é fornecer subsídios para que o homem 

possa continuar construindo a sociedade, enquanto sociedade é algo artificial, 

construído pelo homem a partir de sua ação direta, guiada pela razão, sobre a natureza 

(VARGAS, 2003). 

A revolução industrial teve o mesmo contexto histórico, porém se manifestou no 

âmbito econômico da sociedade. Ela criou outra visão dualista que passou a representar 

uma contraposição entre o moderno e o tradicional. Assim como o moderno significa a 

superação do tradicional, a sociedade significa a superação da natureza. O 

desenvolvimento industrial do século XIX tinha como objetivo explorar ao extremo a 

natureza para promover ao máximo o desenvolvimento da sociedade. Significou, desta 

maneira, a submissão da natureza à sociedade. Outro ponto foi a constatação de que os 

termos natureza e desenvolvimento eram vistos como discursos paralelos, porém 

divergentes (VARGAS, 2003). 

Das décadas de 1940 até 1970, o paradigma do desenvolvimento era 

substancialmente tradicional, mais focado no crescimento econômico e com a presença 

de uma visão especificamente quantitativa. O papel da natureza aqui era o fornecimento 

de subsídios para que o homem pudesse continuar a construir a sociedade. Porém, da 

década de 1970 em diante, verificou-se uma virada no paradigma do desenvolvimento 

que passou a estar mais preocupado com o âmbito social e ambiental. Fala-se agora na 

necessidade de enxergar o desenvolvimento para além da questão econômica. Entende-

se, portanto, o desenvolvimento não mais apenas como uma questão econômica e 

técnica, e sim também moral. Se antes o ideal era quantitativo, agora ele passa a ser um 



 

ideal qualitativo onde o desenvolvimento pessoal passa a ser o fim último do 

desenvolvimento (ACSELRAD et al., 2004).  

É a partir da década de 1970 também que se começou a observar o surgimento 

de vários tipos de desenvolvimento “humano” cujo foco passou a ser a população 

minoritária. Não se abandonou o crescimento, contudo a ordem desse momento era 

promover a inclusão como forma de alívio à pobreza. É nesse contexto que surge a 

discussão de desenvolvimento sustentável (SEN, 1993). 

Ainda nessa década duas inovações institucionais no âmbito da ONU tiveram 

um papel essencial ao colocarem em evidência a construção de uma governança 

ambiental global: a celebração da Conferência de Estocolmo e a criação do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), ambas em 1972. A conferência se 

tornou o ponto de partida para a criação do PNUMA, que passou a ser o principal eixo 

de discussão sobre o meio ambiente (VEIGA, 2013).  

O conceito de desenvolvimento sustentável começou a ser incorporado pelo 

mundo inteiro a partir da década de 1980, com o Relatório Nosso Futuro Comum ou 

Relatório Brundtland, elaborado pela ONU, que também deu início a integração dos 

dois discursos, natureza e sociedade. O documento representou a súmula final das 

pesquisas e discussões feitas pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, formada em 1983 por especialistas e cientistas, e apresentou um novo 

olhar sobre o desenvolvimento, definindo-o como o processo que atende as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

atenderem também às suas necessidades. O relatório trouxe temáticas que eram 

consideradas inovadoras para o momento e colocou uma série de metas a serem 

seguidas pelos países de todo o mundo com o objetivo de se evitar o avanço das 

destruições ambientais e o desequilíbrio climático e social. Entre elas destacam-se: o 

planejamento familiar; a garantia de recursos básico a longo prazo; a proteção dos 

ecossistemas e da biodiversidade; a diminuição do consumo de energia e a busca por 

novas fontes sustentáveis de energia; o redimensionamento da produção industrial; a 

descentralização populacional de centros urbanos para áreas no interior e o atendimento 

das necessidades básicas (saúde, educação e moradia). Todas essas medidas 

relacionadas com investimento em tecnologia contribuíram para o avanço dos padrões 

de sustentabilidade (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1991).   



 

As raízes das propostas discutidas neste relatório estão presentes na década de 

1960 e afirmam que as crises econômicas e ambientais ao redor do mundo estão 

interligadas. Portanto, o relatório aponta para a incompatibilidade entre o 

desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo atuais mostrando a 

necessidade de uma nova relação entre o ser humano e o meio ambiente, ao mesmo 

tempo em que não aponta para a paralisação do crescimento econômico, mas sim para 

uma harmonia entre as questões ambientais e sociais. (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1991). 

Se no seu surgimento, a sustentabilidade estava voltada para a esfera ambiental, 

hoje em dia há uma preocupação maior de relacionar os eixos econômico e ambiental 

com o social e é justamente o equilíbrio entre esses três eixos o que a sustentabilidade 

busca (VEIGA, 2013). 

É nesse contexto que o conceito de desenvolvimento includente de Sachs (2008) 

torna-se relevante. A maneira como ele define desenvolvimento includente faz oposição 

ao padrão de crescimento perverso conhecido como crescimento “excludente” (do 

mercado de consumo) e “concentrador” (de renda e riqueza) que se caracteriza como 

tendo mercados de trabalho fortemente segmentados e fraca ou completa exclusão da 

participação de grandes setores da população na vida política. O desenvolvimento 

includente de Sachs (2008) requer, acima de tudo, a garantia dos direitos civis, cívicos e 

políticos e a igualdade de condições de acesso a serviços públicos, tais como educação, 

proteção à saúde e moradia.  

De acordo com Sachs (2008) o desenvolvimento econômico traz resultados 

sociais bastante devastadores e opostos aos considerados ideais. Em vista disso, ele 

afirma que inclusão social e justa se converte em requisito central para o 

desenvolvimento. Sem a participação efetiva da sociedade civil na criação e 

desenvolvimento de políticas públicas não é possível colocar em evidência o paradigma 

do desenvolvimento sustentável. 

Nessa conjuntura, Amartya Sen, no livro “Desenvolvimento como liberdade”, 

apresenta diferentes tipos de liberdades e também disserta sobre as privações que as 

rodeiam. Uma importante privação citada por ele é a privação da liberdade política, que 

é a liberdade de participar, escolher governantes, fiscalizar e de criticar. Sen (2000) fala 

que para um número muito grande de pessoas em diversos países do mundo são 

sistematicamente negadas a liberdade política e os direitos civis básicos. As liberdades 



 

políticas e civis são elementos característicos da liberdade humana, por isso, Sen vai 

dizer que negá-las é, em si, uma deficiência (SEN, 2000). 

Conforme destaca Sen (2000), a compreensão de desenvolvimento é insuficiente 

somente pelos resultados econômicos, devendo contemplar o fomento às capacidades 

individuais. Para ele, uma concepção adequada do desenvolvimento deveria ir muito 

além da acumulação de riqueza e do crescimento de variáveis relacionadas à renda. Sua 

ideia consiste em que por meio do desenvolvimento é possível alcançar o ideal da vida 

plena, rompendo com o utilitarismo. “O desenvolvimento tem de estar relacionado, 

sobretudo com a melhora da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos” (SEN, 

2000, p. 29).  

 

3. Desenvolvimento Sustentável com Participação: discutindo Gestão Social  

A discussão sobre gestão social adotada neste estudo diz respeito a uma gestão 

democrática, participativa no campo das políticas públicas. . De acordo com o professor 

Genauto Carvalho de França Filho (2007), a maior visibilidade do termo gestão social 

está associada à ascensão do discurso sobre o terceiro setor, que coloca em evidência o 

papel das organizações privadas atuando em prol de objetivos e prioridades públicas.  

De acordo com Tenório (2005), o conceito de gestão social é compreendido 

como sendo “[...] o processo gerencial dialógico no qual a autoridade decisória é 

compartilhada entre os participantes” (TENÓRIO, 2005, p. 102). O autor afirma que 

enquanto na gestão estratégica prevalece o monólogo – o indivíduo –, na gestão social 

deve prevalecer o diálogo – o coletivo. A gestão estratégica é entendida como sendo um 

tipo de ação social utilitarista, fundamentada no cálculo de meios e fins e efetivada 

através da interação de duas ou mais pessoas, onde uma delas tem autoridade formal 

sobre as outras. E gestão social como sendo uma contraposição à gestão estratégica, na 

medida em que tenta fazer a substituição de uma gestão tecnoburocrática monológica 

por uma gestão participativa dialógica, que se desenvolve segundo os pressupostos do 

agir comunicativo e no qual o processo decisório é exercido através de diferentes 

sujeitos sociais. 

Essa definição de gestão social guarda relação com os conceitos de: sociedade-

mercado e de cidadania deliberativa. O primeiro par de palavras diz respeito aos 

processos de interação que a sociedade civil organizada (instituições de caráter não-



 

econômico e não-estatal), modernamente denominada de terceiro setor, desenvolve com 

o segundo setor (mercado) e com o primeiro setor (Estado). Já o segundo par, que para o 

autor deve intermediar a relação entre o primeiro par de palavras, significa dizer que a 

legitimidade dos processos de decisão política deve ter origem nos processos de 

discussão que são norteados pelos princípios do pluralismo, da inclusão, da igualdade 

de participação, da autonomia e do bem comum (TENÓRIO, 2005). 

Tenório et al (2008) entende cada um desses princípios como sendo 

respectivamente: a multiplicidade de atores que, apoiado em seus diferentes pontos de 

vista, estão envolvidos no processo de tomada de decisão nas políticas públicas; a 

incorporação de atores individuais e coletivos anteriormente excluídos dos espaços 

decisórios de políticas públicas; a isonomia efetiva de atuação nos processos de tomada 

de decisão nas políticas públicas; a apropriação indistinta do poder decisório pelos 

diferentes atores nas políticas públicas e o bem-estar social alcançado através da prática 

republicana. 

Outro importante conceito discutido pelo autor é o da esfera pública. Tenório 

(2005) conceitua esfera pública como sendo um espaço social possível de comunicação 

e de deliberação entre o primeiro, segundo e terceiro setor. Deste modo, as demandas e 

necessidades da sociedade podem ser canalizadas e discutidas nestes espaços públicos 

através de diversas formas de mecanismos de organização e associação construídos para 

além do Estado (FRANÇA FILHO, 2007).  

 

A esfera pública constitui o espaço potencial para a prática dialógica e o 

processo decisório, característicos da gestão social. De acordo com Cançado, Tenório e 

Pereira (2011) é a tomada de decisão coletiva a base da gestão social. Para que a decisão 

seja efetivamente coletiva, ela deve ser livre de coerção e todos devem ter liberdade 

para falar e manifestar o que pensam. A transparência deve ser condição necessária e a 

linguagem deve ser inteligível a todos os participantes.  

Desta forma um conceito importante para a construção da definição de gestão 

social se aproxima do conceito de agir comunicativo de Habermas. Com base em 

Habermas, para Tenório et al (2008), a gestão social se baseia no entendimento e na 

argumentação, estritamente ligados com a linguagem em detrimento da negociação no 

sentido utilitarista do termo. Isto porque na gestão social a verdade é a promessa de 

consenso racional, ou seja, um acordo alcançado por meio da discussão crítica e da 



 

apreciação intersubjetiva, ao invés de uma relação entre o indivíduo e sua percepção de 

mundo (CANÇADO, TENÓRIO, PEREIRA, 2011).  

Portanto, a gestão social deve ser praticada como um processo intersubjetivo e 

dialógico, onde todos têm direito à fala. Este processo deve ocorrer em um espaço 

social, na esfera pública, onde se articulam diferentes atores da sociedade civil, que ora 

interagem com o Estado, ora com o mercado e ora interagem os três conjuntamente, 

compartilhando as sua pretensões com o objetivo de planejar, executar e avaliar as 

políticas públicas em prol do desenvolvimento econômico, ambiental e social, da 

transformação social e da promoção do bem comum (TENÓRIO, 2005). 

 

 4. A Política Nacional de Resíduos Sólidos em Questão 

A lei n° 12.305/10 que instituiu a PNRS é atual e apresenta instrumentos 

importantes para possibilitar que o país consiga avançar no enfrentamento dos 

problemas ambientais, sociais e econômicos resultante do manejo inadequado dos 

resíduos sólidos. Durante muito tempo, essa questão ambiental foi esquecida ou até 

mesmo ignorada pelo poder público e por parte da sociedade, e a abordagem 

convencional dos sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos sempre tendeu a focar 

somente nos aspectos técnico-operacionais, centralizando-se nos componentes afeitos à 

varrição, coleta, transporte e disposição final (DIAS, 2010). 

 Porém, nos últimos anos, os resíduos sólidos têm tido destaque considerável por 

parte das autoridades públicas e das organizações não-governamentais (ONGs) que 

atuam na área de gestão ambiental e o que se observa é uma mudança nos discursos que 

articulam a gestão desses resíduos com as dimensões econômica, social e ambiental, 

com destaque para as duas últimas. Tal articulação de atores do setor público, da 

sociedade e do empresariado na gestão de resíduos sólidos é denominada de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (GIRS) (DIAS, 2010). 

De acordo com a PNRS, resíduos sólidos e gestão integrada de resíduos sólidos 

podem ser conceituados, respectivamente, como:  

Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final 

se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 

estados sólidos ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 



 

exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em 

face da melhor tecnologia disponível [...]  (BRASIL, 2010...) 

 

Gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para 

a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 

dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com 

controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável 

(BRASIL, 2010, art. 3°). 

 

A PNRS reúne um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, 

metas e ações que deverão ser adotados de forma cooperada entre o governo federal, 

estados e municípios visando o gerenciamento ambiental adequado dos resíduos sólidos 

(BRASIL, 2010, art. 4º). Para tanto, a gestão integrada de resíduos sólidos deverá 

observar a ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos e disposição ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 

2010, art. 9º).  

Desta forma, a PNRS prevê a prevenção e a redução na geração dos resíduos 

sólidos tendo como proposta a prática de hábitos de produção e consumo sustentável e 

um conjunto de instrumentos que assegure o aumento da reciclagem, da reutilização dos 

resíduos sólidos e da destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Soma-

se a isso o desenvolvimento e o aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 

minimizar os impactos ambientais, a capacitação técnica continuada na área em questão 

e a articulação entre as diferentes esferas do poder público e destas com o setor 

empresarial, com finalidade à cooperação técnica e financeira (BRASIL, 2010).  

A PNRS também dispõe sobre o estímulo à indústria da reciclagem com o 

objetivo de fomentar o uso de matérias-primas derivadas de materiais reciclados e cria 

importantes metas que irão contribuir para a redução e, consequentemente, extinção dos 

lixões. Assim como institui instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, 

microrregional, intermunicipal e metropolitano e municipal e de fomento à criação e 

desenvolvimento de cooperativas e outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis (BRASIL, 2010). 

 Às diretrizes e estratégias propostas para o alcance dos objetivos da PNRS 

deverão ser implementadas por todos os atores envolvidos, ou seja, às responsabilidades 

são compartilhadas entre o poder público, a sociedade e os geradores dos resíduos 

sólidos. O poder público, o setor empresarial e a sociedade são responsáveis pela 



 

efetividade das ações que tem como objetivo assegurar a observância da PNRS e das 

diretrizes e demais determinações estabelecidas na lei (BRASIL, 2010, art.25). 

Entre os dias 24 e 27 de outubro de 2013 foi realizada a IV Conferência 

Nacional do Meio Ambiente com o objetivo de discutir a implementação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Essa Conferência teve como base quatro eixos temáticos: 

Produção e Consumo Sustentáveis; Redução dos Impactos Ambientais; Geração de 

Trabalho, Emprego e Renda; e Educação Ambiental e foi debatida a partir do conceito 

de responsabilidade compartilhada, onde cada setor da sociedade tem responsabilidades 

relacionadas ao gerenciamento dos resíduos sólidos. Podem-se destacar algumas 

decisões importantes adotadas pela Conferência como, por exemplo: (i) a aprovação de 

ações voltadas para a produção de alimentos sustentáveis e segurança alimentar no Eixo 

da Produção e Consumo Sustentável; (ii) a coleta seletiva e a compostagem orgânica 

dos resíduos no Eixo da Redução dos Impactos Ambientais; (iii) a defesa do trabalho 

decente, a destinação de recursos e investimentos em cooperativas de materiais 

recicláveis e a desoneração tributária das cooperativas no Eixo Geração de Trabalho, 

Emprego e Renda; e (iv) a capacitação de agentes e professores de educação ambiental e 

o fortalecimento das comissões interinstitucionais de educação ambiental no Eixo da 

Educação Ambiental (BRASIL, 2013). 

Como resultado, sessenta ações dos quatro eixos temáticos foram priorizadas, 

além da produção e aprovação da Carta de Responsabilidades e das monções. Desta 

forma, a IV Conferência Nacional do Meio Ambiente contribuiu de forma significativa 

para o avanço da aplicação dessa política (BRASIL, 2013). 

 

5. Metodologia 

O artigo tem como objetivo analisar a PNRS conforme as seguintes dimensões: 

desenvolvimento sustentável e a gestão social. Baseando-se nos conceitos de 

desenvolvimento sustentável entendido como o processo que atende as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem também às 

suas necessidades (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1991) e de gestão 

social, como o processo gerencial dialógico no qual a autoridade decisória é 

compartilhada entre os participantes (TENÓRIO, 2005) foram definidas as categorias e 

os critérios através dos quais se sugere uma forma de análise da PNRS.  



 

A pesquisa é de natureza qualitativa, este tipo de pesquisa se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, 

trabalha com um universo mais profundo das relações, dos processos e fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO et al., 2002),  e o 

tipo da pesquisa é exploratória. Segundo Vergara (2000, p.47), a pesquisa é 

exploratória, porque “é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado”. 

A coleta de dados foi realizada através da pesquisa documental e bibliográfica. 

Documental porque utiliza documentos oficiais que falam a respeito do objeto de 

estudo, como a própria legislação que institui a política, lei nº 12.305/2010, o Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos e a Carta da IV Conferência Nacional do Meio Ambiente. 

E bibliográfica porque para a fundamentação teórica do trabalho a pesquisa abrangeu 

materiais como livros, periódicos, artigos, dissertações e sites confiáveis de pesquisa e 

do Ministério do Meio Ambiente. Também foi feito um levantamento bibliográfico de 

artigos em periódicos nacionais dedicados ao tema da PNRS através de uma pesquisa 

nas bases de dados dos sites Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Scientific 

Periodicals Electronic Library (Spell). E a análise de conteúdo foi adotada no 

tratamento dos dados. A análise de conteúdo refere-se ao estudo de textos e 

documentos. É uma técnica de análise de comunicações, associada tanto aos 

significados quanto aos significantes da mensagem (VERGARA, 2014). De acordo com 

Minayo et al. (2002), há três finalidades nessa etapa da análise de conteúdo: estabelecer 

uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa 

e/ou responder às questões formuladas, e ampliar o conhecimento sobre o assunto 

pesquisado.  

 

Quadro 1: Política Nacional de Resíduos Sólidos: critérios de análise 

EIXO CATEGORIA CRITÉRIO 

 

Desenvolvimento  

Sustentável 

Inclusão Social 

Atuação das cooperativas ou 

associações de catadores de 

materiais recicláveis 

 Coleta seletiva e reciclagem 



 

Dimensão Ambiental Consumo sustentável e a 

educação ambiental 

Destinação dos resíduos 

sólidos 

Gestão Social 

Pluralismo 
Participação de diferentes 

atores na política 

Inclusão 
Canais de comunicação e 

decisão junto à sociedade.  

Fonte: Adaptado de Tenório et al, 2008.  

 

Com relação ao conceito de desenvolvimento sustentável entendido como o 

processo que atende as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras atenderem também às suas necessidades (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1991) foram propostas duas categorias de análise. A categoria 

inclusão social, entendida, de uma forma bem ampla, como sendo ações que 

contemplem a melhoria das condições de vida de grupos populacionais em situações de 

vulnerabilidade social e exclusão social e requisito central para o desenvolvimento 

(SACHS, 2008), considera o critério: atuação das cooperativas ou associações de 

catadores de materiais recicláveis. Com esse critério o que se objetiva é perceber se a 

legislação insere as cooperativas de catadores na gestão dos resíduos sólidos e se 

contempla a atuação desses grupos da sociedade mais vulneráveis e fragilizados em 

termos de geração de renda e trabalho. E a categoria dimensão ambiental, 

compreendida como sendo o meio ambiente em si, consideram-se os critérios: coleta 

seletiva e reciclagem; consumo sustentável e educação ambiental; e destinação dos 

resíduos sólidos. O primeiro critério abrange a coleta seletiva e a reciclagem.  

A coleta seletiva pode ser percebida como sendo uma coleta diferenciada dos 

resíduos sólidos previamente separados de acordo com a característica do material. Já a 

reciclagem pode ser compreendida como sendo a transformação dos resíduos sólidos 

em novos insumos e produtos (BRASIL, 2010).  

O segundo critério, consumo sustentável e educação ambiental, busca 

perceber se a legislação contempla ações, programas e projetos que estimulem o 

consumo ambientalmente sustentável e a proteção ao meio ambiente através da 

educação ambiental.  



 

E por último, o terceiro critério, destinação dos resíduos sólidos, objetiva 

entender de quais formas e maneiras a legislação dispõe sobre a destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos de modo a minimizar os impactos 

ambientais e evitar danos a saúde e segurança pública. 

Em relação a gestão social entendida como o processo gerencial dialógico no 

qual a autoridade decisória é compartilhada entre os participantes (TENÓRIO, 2005), 

duas categorias de análise foram extraídas de Tenório et al., 2008. No que se refere à 

categoria pluralismo, percebido como sendo a multiplicidade de atores (poder público, 

mercado e sociedade civil), o critério adotado corresponde à participação de diferentes 

atores na PNDRS (TENÓRIO, 2008). E no que se refere à categoria inclusão, 

entendida por Tenório (2008) como sendo a incorporação de atores individuais e 

coletivos que foram anteriormente excluídos dos espaços de decisão de políticas 

públicas, considera-se o critério: canais de comunicação e decisão junto à sociedade. 

Tal critério refere-se se a legislação prevê o direito da sociedade à informação e 

participação nos processos decisórios das políticas públicas relacionadas aos resíduos 

sólidos. 

Vale ressaltar a existência de limitações na investigação visto ser baseado em 

pesquisas documental e bibliográfica sem a realização de uma pesquisa de campo. 

Minayo et al. (2002) afirma que o trabalho de campo se apresenta como uma 

possibilidade de se conseguir não só uma aproximação daquilo que se deseja conhecer e 

estudar, como também de criar um conhecimento partindo da realidade presente no 

campo, através do contato direto com o objeto e com a realidade que este tipo de 

pesquisa permite. 

 

6. Discussão dos Resultados 

 Os resultados da pesquisa estão organizados de acordo com o quadro de análise 

exposto na seção anterior.  

Primeiramente será discutido o eixo desenvolvimento sustentável, dividido nas 

seguintes categorias: inclusão social e dimensão ambiental. A primeira categoria irá 

descrever o seguinte critério: atuação das cooperativas ou associações de catadores de 

materiais recicláveis. Já a segunda irá descrever os seguintes critérios: coleta seletiva e 

reciclagem; consumo sustentável e educação ambiental; destinação dos resíduos sólidos.  



 

Logo a seguir será discutido o eixo gestão social, desdobrado nas categorias: 

pluralismo e inclusão. A primeira categoria descreverá o critério participação de 

diferentes atores na política, enquanto a segunda categoria diz respeito aos: canais de 

comunicação e decisão junto à sociedade.  

Ressalta-se que os critérios serão discutidos e avaliados de acordo com os 

marcos normativos da PNRS e também de acordo com o referencial bibliográfico 

dedicado ao tema.   

 

6.1. Desenvolvimento Sustentável 

A categoria inclusão social entendida como um conjunto de ações que 

contemplam a melhoria da qualidade de vida e o combate da exclusão social de grupos 

em situações de vulnerabilidade social foi analisada pela atuação das cooperativas ou 

associações de catadores de materiais recicláveis.  

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (201-), a PNRS incentiva a 

criação e o desenvolvimento de cooperativas e de outras formas de associação de 

catadores de materiais. Dessa forma, um dos instrumentos da política é o “incentivo à 

criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis” (BRASIL, 2010, art. 8°, inciso IV). 

Ela também prevê a “implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos 

para as cooperativas ou outras formas de associação de catadores [...] formadas por 

pessoas de baixa renda (BRASIL, 2010, art. 42, inciso III). 

Da mesma forma, a política atribui destaque à importância dos catadores na 

gestão integrada dos resíduos sólidos estabelecendo como um de seus princípios “o 

reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e 

de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania” (BRASIL, 2010, 

art. 6°, inciso VIII). 

Outro ponto previsto é a destinação de recursos financeiros para os municípios 

realizarem trabalhos de integração e capacitação dos catadores, incentivando a criação e 

o desenvolvimento das cooperativas e de outras formas de associação. Este assunto está 

previsto no artigo 19 da legislação e fala sobre “programas e ações de capacitação 

técnica voltados para sua implementação e operacionalização” (BRASIL, 2010, art. 19, 



 

inciso IX) e sobre “mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, 

mediante a valorização dos resíduos sólidos” (BRASIL, 2010, art. 19, inciso XII). 

No que se refere ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, uma importante 

diretriz foi traçada com o objetivo de promover a inclusão dos catadores. Ela diz 

respeito à “qualificação e fortalecimento da organização para a inclusão socioeconômica 

de, no mínimo, 600.000 catadores [...] em cooperativas e outras formas associativas [...] 

(BRASIL, 2012, p. 69). Dentro desta diretriz, foram traçadas estratégias 

complementares que tem como finalidade auxiliar no alcance dessa diretriz. Tais 

estratégias discorrem, principalmente, sobre: a promoção da criação de novas 

cooperativas e associações de catadores; a regularização e a promoção do 

fortalecimento das entidades já existentes; a promoção da articulação em rede das 

cooperativas e associações; a contribuição com a emancipação das organizações de 

catadores; o fortalecimento das iniciativas e articulações de políticas públicas e ações 

direcionadas aos catadores; o incentivo a ações de capacitação técnica e gerencial 

permanente e continuada dos catadores e membros das cooperativas e associações 

(BRASIL, 2012, p. 70-71). 

Esse grupo de trabalhadores, mesmo antes da definição de políticas públicas 

para a área da gestão de resíduos no país vem realizando um trabalho de grande 

importância ambiental, contribuindo para o retorno de diferentes materiais ao ciclo 

produtivo, gerando economia de energia e matéria-prima e evitando que diversos 

materiais sejam destinados, de forma errada, a lixões. Não há um levantamento preciso 

sobre o número de catadores existentes na atualidade, algumas previsões apontam para 

mais de um milhão de catadores espalhados pelas cidades brasileiras. Também é 

importante destacar que desde 2002 a atividade de catador foi reconhecida como 

categoria profissional, registrada na Classificação Brasileira de Ocupação (GOUVEIA, 

2012). 

Importantes conquistas têm sido alcançadas para o fortalecimento da atuação dos 

catadores. Contudo, é necessário considerar o contexto de vulnerabilidade, precariedade 

e fragilidade já institucionalizado das condições de trabalho dessa categoria. Assim, de 

modo a não reproduzir o efeito perverso da exclusão e exploração desse segmento, é 

importante que se delineie políticas públicas que articulem aspectos sociais, com 

aspectos econômicos e com aspectos técnico-ambiental (GOUVEIA, 2012). 



 

“O objetivo deve ser tornar a atividade de catação mais digna e com menos 

riscos e, ao mesmo tempo, garantir a geração de renda e riqueza, fazendo a inclusão 

social desse segmento importante de trabalhadores” (GOUVEIA, 2012, p. 1509). 

Em relação à categoria meio ambiente e recursos naturais composta pelos 

critérios: coleta seletiva e reciclagem; consumo sustentável e a educação ambiental; 

destinação dos resíduos sólidos pode-se identificar a previsão de tais conceitos na PNRS 

e no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

Dois importantes processos para o tratamento dos resíduos sólidos salientados 

na PNRS é a coleta seletiva e a reciclagem. Estes processos são entendidos como 

sendo, respectivamente, a “coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme 

sua constituição ou composição” (BRASIL, 2010, art. 3°, inciso V), e o “processo de 

transformação dos resíduos sólidos que envolve alteração de suas propriedades [...], 

com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e 

os padrões estabelecidos [...]” (BRASIL, 2010, art. 7°, inciso XIV). 

A política prevê como sendo parte de seus objetivos a “não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos” (BRASIL, 2010, art. 7°, inciso II) e o “incentivo 

à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos 

derivados de materiais recicláveis e reciclados” (BRASIL, 2010, art. 7°, inciso VI). 

Também prevê como sendo um de seus instrumentos “a coleta seletiva, os sistemas de 

logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos” (BRASIL, 2010, art. 8°, inciso III). 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos dispõe sobre o conceito dos 3Rs 

(Reduzir, Reutilizar e Reciclar), que se caracteriza como sendo um eixo orientador de 

uma das práticas mais necessárias ao equacionamento da questão dos resíduos sólidos e 

ao sucesso do plano e demais projetos e ações. No que diz respeito ao R de reciclar, o 

que o plano propõe é a valorização da segregação dos materiais e o encaminhamento 

adequado dos resíduos sólidos secos e úmidos, o apoio aos projetos de coleta seletiva e 

a diminuição da quantidade de resíduos a serem dispostos em concordância com as 

diretrizes e metas da PNRS (BRASIL, 2012). 

O plano também faz considerações a respeito da coleta seletiva. Recomenda-se 

“desenvolver programas para estimular a coleta regular em áreas rurais [e] consolidar 



 

programas de coleta seletiva em grandes municípios e expansão dos mesmos em 

municípios de médio porte” (BRASIL, 2012, p. 18). 

De acordo com Nascimento et al., (2015) há vantagens e desvantagens nestes 

processos. Às vantagens estão relacionadas com os fatos: além de preservar o meio 

ambiente através da minimização da utilização das fontes naturais, da utilização racional 

dos recursos naturais e da valorização dos resíduos, também gera riqueza por meio da 

geração de emprego e renda. Já as desvantagens estão relacionadas com os fatos: a 

coleta seletiva pode ser pouco eficiente devido ao fato de a disposição irregular, a coleta 

informal e a insuficiência do sistema de coleta pública, itens ainda muito presentes na 

realidade brasileira, impedir que parte dos resíduos sólidos geradores sejam coletados, 

contabilizados e reciclados; os materiais recicláveis podem ser contaminados, 

diminuindo seu valor comercial de venda; o valor dos materiais reciclados nem sempre 

são mais baratos do que retirar a matéria-prima da natureza; a possibilidade de haver 

baixa demanda para comprar produtos recicláveis; e a possibilidade da ausência de 

infraestrutura e incentivos públicos. Apesar das desvantagens e do fato de que os 

resíduos no Brasil são predominantemente formados por matéria orgânica, o que se 

observou nos últimos anos foi um aumento percentual importante na geração de 

recicláveis (NASCIMENTO et al., 2015). 

Outro ponto importante diz respeito à coleta seletiva. De acordo com Gomes et 

al., (2014), aproximadamente 26% dos municípios brasileiros, considerando a área de 

abrangência de todo o município e de toda a área urbana, possuem projetos e programas 

de coleta seletiva, sendo que cerca de 43% não possuem nenhuma ação ou projeto de 

coleta. O baixo índice de programas e projetos municipais de coleta seletiva decorre, 

primeiramente, do fato de que alguns municípios tiveram ações interrompidas pela má 

aceitação da comunidade e, posteriormente, pela falta de local apropriado para a 

triagem, seguido da ineficiência das campanhas públicas. 

Por isso “às campanhas de conscientização precisam ser revistas, entendidas e 

implementadas como uma importante estratégia de planejamento, sem a qual os 

esforços seguintes podem não apresentar os resultados almejados” (GOMES et al., 

2014, p.103). Também existe a necessidade de as prefeituras buscarem incentivos para 

ampliar o número da população atendida e da participação dos catadores no processo de 

coleta e tratamento dos resíduos sólidos (NASCIMENTO et al., 2015). 



 

O critério relacionado ao consumo sustentável e educação ambiental está 

previsto nos artigos 7° e 8° da legislação que abordam os objetivos e os instrumentos da 

PNRS. O primeiro artigo fala do “estímulo à adoção de padrões de produção e consumo 

de bens e serviços” (BRASIL, 2010, art. 7°, inciso III) como um importante item no 

alcance dos objetivos da PNRS; já o segundo fala da “educação ambiental” (BRASIL, 

2010, art. 8°, inciso VIII) como um importante instrumento da política. 

Em atendimento à PNRS, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos propõe 

diretrizes, metas e estratégias que integram e demandam ações de educação ambiental e 

de comunicação social que sejam capazes de mobilizar e envolver toda a sociedade 

brasileira e que tenha como objetivo o desejo de se caminhar em direção a uma nova 

cultura de produção e consumo sustentáveis e gestão dos resíduos, através de uma 

ampla e profunda ação pedagógica que incentive a não-geração, a redução, a 

reutilização, o tratamento e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

e dos rejeitos da produção e consumo (BRASIL, 2012). 

Para isso, o plano conta com a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA) que define, em um dos seus artigos, a educação ambiental como sendo um 

processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores, 

conhecimentos, habilidades e competências direcionadas à conservação e proteção do 

meio ambiente, que é um bem comum do povo e essencial à boa qualidade de vida e a 

sua sustentabilidade (BRASIL, 2012). 

Nesse sentido, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos diz que para se colocar em 

prática a PNRS, os órgãos ambientais e educacionais em nível federal, estadual, distrital 

e municipal, deverão se organizar e estabelecer procedimentos e normas para o 

planejamento e a execução de programas de educação ambiental. Esses procedimentos e 

normas envolvem: a elaboração e implementação de planos de produção e consumo 

sustentáveis; o desenvolvimento de ações educacionais voltadas à conscientização dos 

consumidores em relação ao consumo sustentável e às suas responsabilidades; o 

incentivo às atividades de caráter educativo e pedagógico em colaboração com 

entidades do setor empresarial e da sociedade civil organizada; a promoção da 

articulação da educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos com a PNEA; a 

divulgação dos conceitos que são responsáveis pelo entendimento e eficácia da PNRS; a 

realização de ações educativas voltadas aos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, com enfoque diferenciado para os agentes envolvidos com os sistemas de 



 

coleta seletiva e logística reversa; e o apoio a realização de pesquisas, a elaboração de 

estudos e a coleta de dados e de informações sobre o comportamento do consumidor 

brasileiro (BRASIL, 2012). 

Complementando a PNRS e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Gouveia 

(2012) diz que a redução e a reutilização podem ser incentivadas através de ações 

educativas que visem atitudes de consumo mais consciente e sustentável da população, 

atuando assim na direção de novos padrões de consumo ambientalmente sustentáveis. 

Por fim, o critério sobre a destinação dos resíduos sólidos está prevista na 

legislação como conteúdo mínimo do Plano Nacional de Resíduos Sólidos: “metas para 

a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação 

econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis” (BRASIL, 2010, art. 15, 

inciso V). 

O plano também aborda diretrizes referentes à disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos. Dentre elas, podemos destacar: (i) a eliminação dos lixões e 

aterros controlados, bem como a promoção da disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos; (ii) a recuperação dos lixões e aterros controlados, compreendendo 

a avaliação de suas condições ambientais que envolvem a estabilidade, a contaminação 

do solo, águas superficiais e subterrâneas, além da migração de gases para áreas 

externas à massa de resíduos entre outros; (iii) a criação do índice nacional de avaliação 

da qualidade dos aterros sanitários e (iv) o desenvolvimento de tecnologias para reduzir 

a disposição final em aterros sanitários (BRASIL, 2012). 

No Brasil, pode-se dizer que ainda existem diversos problemas ambientais 

relacionados aos resíduos sólidos urbanos tanto pelos que sofrem disposição final 

inadequada em lixões, quanto àqueles que não sofrem nenhum tipo de coleta e são 

queimados ou dispostos diretamente no solo e nos recursos hídricos (GOMES et al., 

2014). 

Por esses motivos, a PNRS e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos representam 

uma visão moderna no combate a um dos principais problemas do planeta: o lixo 

urbano. A nova legislação impulsiona o retorno dos materiais descartados após o 

consumo (NASCIMENTO et al., 2015). Outro ponto foi o estabelecimento de uma data, 

ano de 2014, para os municípios brasileiros encerrarem a disposição de seus resíduos 

em lixões. Porém, mesmo com uma legislação restritiva, ainda há, aproximadamente, 

2.906 lixões a serem erradicados no Brasil (GOMES et al., 2014). 



 

 

6.2 Gestão Social 

A categoria pluralismo definida como multiplicidade de atores nas políticas 

públicas, abrange o critério: participação de diferentes atores na política pública. 

Esse critério está previsto na legislação através de dois importantes temas: a gestão 

compartilhada dos diferentes atores e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida do produto. 

No que se refere ao primeiro tema, a legislação aborda, de forma bastante clara, 

“a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais 

segmentos da sociedade” (BRASIL, 2010, art. 6°, inciso VI) como um de seus 

princípios, e a “articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destes com o 

setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada 

de resíduos sólidos” (BRASIL, 2010, art. 7°, inciso VIII) como um de seus objetivos. 

A gestão integrada de resíduos sólidos, definida como sendo um “conjunto de 

ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar 

as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob 

a premissa do desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2010, art. 3°, inciso XI), 

também está prevista na legislação, no artigo 7°, inciso VII, como sendo um dos 

objetivos da PNRS. 

Ainda referente ao primeiro tema, a legislação diz que a “União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios organizarão e manterão, de forma conjunta, o Sistema 

Nacional de Informações sobre Gestão dos Resíduos Sólidos [...]” (BRASIL, 2010, art. 

12). 

No que se refere ao segundo tema, a legislação define responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos como sendo: 

Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 

consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana 

e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de 

resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os 

impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 

decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta lei 

(BRASIL, 2010, art. 3°, inciso XVII). 

 



 

Também dispõe na legislação, artigo 30, parágrafo único, que a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem como objetivos: (i) propiciar que as 

atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade; (ii) incentivar as boas 

práticas de responsabilidade socioambiental; (iii) fomentar a utilização de insumos de 

menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade; (iv) promover o 

aproveitamento de resíduos sólidos direcionando-os para sua ou para outras cadeias 

produtivas; (v) reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a 

poluição e os danos ambientais; (vi) estimular o desenvolvimento de mercado, a 

produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis e, por 

fim, (vii) compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais incluindo os 

processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, 

desenvolvendo estratégias sustentáveis (BRASIL, 2010). 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos diz que a PNRS traz princípios e 

conceitos modernos, tais como o princípio da responsabilidade compartilhada, que 

envolve todos os setores da sociedade na gestão ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos, desde o fabricante até o consumidor, e o conceito de logística reversa, que é 

uma das formas de concretizar a responsabilidade compartilhada. Para a implementação 

da logística reversa, definida pela PNRS no art. 3°, inciso XII, como sendo um 

instrumento de desenvolvimento econômico e social composto por um conjunto de 

ações e procedimentos destinados a viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos 

ao setor empresarial, com o objetivo de reaproveitar em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, é necessário que haja o acordo setorial. Este acordo representa o ato de 

natureza contratual firmado pelo poder público e fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Sem este acordo prévio e o conhecimento 

da realidade local, regional ou nacional, os benefícios da gestão de resíduos sólidos não 

serão eficientes e eficazes. 

De acordo com Gomes et al., (2014), os sistemas de gestão integrada de resíduos 

sólidos devem ser adotados plenamente pelas autoridades locais, com a colaboração dos 

setores privado público. A PNRS determinou que os municípios brasileiros elaborassem 

e entregassem seus respectivos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos até o ano de 2012, porém, apenas 33,5% dos municípios conseguiram entregar 

este plano. 



 

E apesar de terem ocorrido melhoras na gestão dos resíduos sólidos, elas não 

foram suficientes para que as mudanças propostas pela PNRS fossem cumpridas e para 

que se estabelecesse uma gestão integrada de resíduos sólidos mais eficaz e sustentável 

tanto ao meio ambiente quanto à sociedade (NASCIMENTO et al., 2015). 

Por último, a categoria inclusão, entendida como sendo a incorporação de atores 

individuais e coletivos nos espaços de decisão de políticas públicas, abrange o critério: 

canais de comunicação e decisão junto à sociedade. Este critério está previsto na 

legislação através de dois importantes temas: o direito da sociedade à informação e ao 

controle social; o incentivo a programas e ações para a participação da sociedade civil. 

No que diz respeito ao primeiro tema, a legislação aborda como um dos seus 

princípios “o direito da sociedade à informação e ao controle social” (BRASIL, 2010, 

art. 6°, inciso X), e define controle social como sendo um “conjunto de mecanismos e 

procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos processos de 

formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos 

sólidos” (BRASIL, 2010, art.3°, inciso VI). Ela também estabelece que “o Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante processo de mobilização e 

participação social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas” 

(BRASIL, 2010, art. 15, Parágrafo único). 

No que diz respeito ao segundo tema, a legislação aborda como sendo um 

conteúdo mínimo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos o 

incentivo à criação de “programas e ações para a participação dos grupos interessados, 

em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver” 

(BRASIL, 2010, art. 19, inciso XI).  

Desta maneira, há o reconhecimento da participação e do controle social como 

sendo prioridades em todas as etapas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos desde sua 

elaboração até o monitoramento das ações implementadas. Isso porque além de 

assegurar uma gestão participativa dos resíduos sólidos, também dá legitimidade ao 

plano, uma vez que o cidadão passa a se reconhecer como coautor e, portanto, 

responsável, juntamente com os setores público e privado, pelo sucesso da 

implementação do plano (BRASIL, 2012). 

Outro ponto presente no plano diz respeito à participação da sociedade na 

elaboração de políticas públicas. Essa participação vem se mostrando necessária e 



 

insubstituível para o sucesso do plano, motivo pelo qual o exercício do controle social 

na implementação e operacionalização do Plano foi assegurada na lei que instituiu a 

PNRS (BRASIL, 2012). 

Diante desses temas, Gomes et al., (2014) fala da formação, organização e o 

funcionamento dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente. Estes são exemplos de 

espaços conhecidos como esferas públicas que tem como objetivo agrupar 

representantes de várias instâncias de poder, além da participação da sociedade civil 

organizada na deliberação de políticas públicas, com lócus para a prática da gestão 

social. A elaboração de um plano de gestão participativa possibilita a construção de 

políticas públicas de duração mais longa e mais eficaz, e com grande alcance social. 

Porém, atualmente, menos de 35% dos municípios brasileiros possuem conselhos de 

Meio Ambiente (GOMES et al., 2014).  

 

7. Considerações Finais  

 De acordo com os resultados apresentados, o que pode ser concluído sobre o 

desenvolvimento sustentável e a gestão social na PNRS é o fato de que representam 

dois importantes eixos para o alcance dos objetivos, metas e diretrizes da política 

analisada no enfrentamento dos problemas ambientais, sociais e econômicos resultantes 

da gestão e do manejo inadequado dos resíduos sólidos. 

Importantes conquistas já foram alcançadas como a criação do marco legal e a 

exigência da elaboração dos planos estaduais e municipais de resíduos sólidos prevista 

na legislação. Porém, apesar da existência da legislação, o cenário atual brasileiro, no 

que diz respeito ao desenvolvimento sustentável e a gestão social na PNRS ainda 

encontra-se em construção. Metas estabelecidas na política, como por exemplo: a 

eliminação dos lixões e a implementação de programas e projetos de coleta seletiva e 

logística reversa pelos municípios brasileiros, mesmo depois dos prazos limites 

determinados, ainda não foram cumpridas em sua totalidade (GOMES et al., 2014). 

Gomes et al., (2014) que observou diversos entraves na existência de programas, 

voltados para a questão dos resíduos sólidos, iniciados e interrompidos devido à falta de 

educação ambiental; à insuficiência das campanhas de conscientização e de esferas 

públicas de participação e deliberação como os conselhos municipais de meio ambiente; 



 

à dificuldade de aceitação da norma pela população e, tendo sido implementada a coleta 

seletiva, à falta de locais apropriados para triagem e estoque. 

Outro ponto importante a ser pesquisado, abordado por Veiga (2013), diz 

respeito ao fato da sustentabilidade não ter conseguido se consagrar como um valor a 

orientar as políticas públicas de meio ambiente. Isto porque a sustentabilidade não 

conseguiu romper por completo as barreiras e se tornar um interesse para todos os 

governantes e países.  

Diante de todas essas questões expostas, Marshall e Farahbakhsh (2013) apud 

Battistelle, Deus e Silva, (2015), afirmam que países periféricos como o Brasil, 

precisam investir em crescimento científico, teórico e prático na gestão dos resíduos 

sólidos, permitindo, assim, a criação de estratégias mais participativas, contextualizadas 

e adaptativas que permitam um progresso real e efetivo para a fortificação da 

infraestrutura do país. 
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