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“E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis 

que era muito bom; assim os céus e a 

terra foram criados” 

Gênesis 1:31; 2:1 

 

“Daquele momento em diante, do ponto de 

vista ambiental, só houve deterioração” 

(Harrington & Knight, 2001) 
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RESUMO  
 
 

Este trabalho tem por objetivo conhecer a situação atual do município de Volta 
Redonda em relação ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e 
apresentar os conceitos e classificações dos resíduos sólidos urbanos, trazendo à 
baila os enormes problemas que o descarte inadequado pode provocar à cidade e 
aos cidadãos. A pesquisa bibliográfica foi realizada em livros e artigos científicos e o 
estudo de caso, envolvendo as políticas públicas aplicadas no município de Volta 
Redonda, RJ, traz a implantação de projetos que visam a conscientização da 
população em relação aos resíduos sólidos, desde o consumo até o seu descarte 
final. Buscou-se conhecer trabalho realizado junto a catadores pertencentes a 
cooperativas, de modo a perceber as principais dificuldades e entraves para a 
implantação de projetos que permitam a adequada gestão de resíduos sólidos 
urbanos, na cidade de Volta Redonda, RJ, concluindo-se que falta vontade política e 
engajamento pelo bem-estar coletivo.   
 
 
Palavras-chave: Resíduos sólidos. Políticas públicas. Sustentabilidade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

ABSTRACT 
 
 

This piece of work aims to understand the current situation of the city of Volta 
Redonda in relation to the Municipal Plan of Integrated Waste Management Solid 
and present the concepts and classifications of municipal solid waste, bringing out 
the great problems that the improper disposal can lead to the city and its citizens. 
The literature search was carried out in books and scientific papers and case study 
involving the public policies implemented in the city of Volta Redonda, RJ state, 
brings the implementation of projects aimed at public awareness in relation to solid 
waste from consumption to its ultimate disposal. It sought to know the work done with 
the garbage collectors belonging to cooperatives, in order to understand the main 
difficulties and obstacles for the implementation of projects that enable proper 
management of municipal solid waste in the city of Volta Redonda, RJ, concluding 
that lack political will and commitment for the collective well-being.  
 
 
Keywords: solid waste; public policy; sustainability 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 

 A correta gestão de resíduos é hoje um dos pontos cruciais para a 

preservação da natureza e para o correto exercício da responsabilidade social das 

empresas e de toda população. A destinação correta dos resíduos evita a formação 

de passivos ambientais, a contaminação do meio ambiente, e reduz custos a longo 

prazo. Para isto, é imprescindível otimizar e padronizar os processos de 

quantificação, classificação, caracterização, armazenamento, tratamento e 

destinação final dos resíduos gerados, sendo essencial o comprometimento dos 

governantes, na implantação de políticas públicas adequadas às necessidades do 

município. 

Um adequado Sistema de Gestão de Resíduos, para atender plenamente às 

diretrizes atuais de proteção ambiental e responsabilidade social, deve ter por 

objetivo, em ordem decrescente de prioridade, a eliminação, minimização, reuso e 

reciclagem dos resíduos. Esse nível de qualidade, embora possa parecer utópico 

para muitos, é perfeitamente possível de ser alcançado desde que um Sistema de 

Gestão de Resíduos objetivamente voltado para tal seja elaborado e 

implementado, principalmente quando efetuado desde o início do projeto.  

A Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pode ser entendida como a maneira 

de conceber, implementar e administrar sistemas de manejo de resíduos sólidos 

urbanos, considerando uma ampla participação dos setores da sociedade e tendo 

como perspectiva o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2007).  

Esse sistema deve considerar a ampla participação e intercooperação de 

todos os representantes da sociedade, do primeiro, segundo e terceiros setores, 

assim exemplificados: governo central; governo local; setor formal; setor privado; 

ONGs; setor informal; catadores; comunidade; todos geradores e responsáveis 

pelos resíduos (BRASIL, 2007). 

Este trabalho, feito por pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos 

traz à tona a relevância da gestão de resíduos sólidos, cuja destinação final 

adequada apresenta-se como de suma importância para a melhoria de vida de todas 

as pessoas, além de significar o cumprimento de leis específicas para tal e garantir a 

participação para se chegar à sustentabilidade. 
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 O objetivo principal deste trabalho é o de conhecer o trabalho que está sendo 

realizado no município de Volta Redonda, RJ, no intuito de direcionar 

adequadamente os resíduos sólidos urbanos, quais projetos estão sendo 

desenvolvidos e a inserção dos catadores no processo e seus resultados ambientais 

e sociais. O diálogo com esses profissionais permitiu conhecer os problemas que 

são enfrentados em seu cotidiano, bem como, o que pode ser melhorado para maior 

eficácia em tão importantes projetos. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral  

  

 Conhecer a situação atual do município de Volta Redonda em relação ao 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

  

 Apresentar os conceitos e classificações de resíduos sólidos e as diretrizes da 

política nacional de resíduos sólidos; 

 Analisar as condições para gestão integrada dos resíduos sólidos no 

município de Volta Redonda, a partir das diretrizes traçadas pelo Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
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3. METODOLOGIA  

 

 A metodologia utilizada para este trabalho foi a pesquisa bibliográfica, 

abrangendo as legislações pertinentes, livros, dissertações, teses e artigos 

científicos, acompanhada de um estudo de caso sobre a gestão dos resíduos sólidos 

do município de Volta Redonda, a partir do seu Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos e dos relatos adquiridos via InTECSOL – Incubadora 

Tecnológica de Empreendimentos de Economia Solidária do Médio Paraíba, da 

Universidade Federal Fluminense, construídos com base numa entrevista realizada 

com três cooperados de cada cooperativa no intuito de conhecer os trabalhos 

desenvolvidos em relação à gestão de resíduos sólidos urbanos no município.  

 É uma pesquisa qualitativa, exploratória que, possui elementos que servem 

como parâmetros para acompanhamento da gestão pública dos resíduos sólidos e, 

também, a gestão social contemplando os catadores de lixo, que necessitam de 

apoio da administração pública para manter suas cooperativas de triagem e 

reciclagem de materiais.  
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 A presente revisão bibliográfica abrange definição e classificação dos 

resíduos sólidos, pontos principais abordados pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, com ênfase no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS). Em seguida, abordam-se os conceitos de gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos, bem como de gestão integrada. Por fim, como a Política e o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos incluem todos os resíduos 

elencados no Art. 13 inciso I da Lei Federal nº 12.305/10, buscou-se fazer uma 

revisão da literatura sobre todos eles, abordando, dentre outros, conceitos, 

classificação, legislação, panorama da geração, formas de destinação e disposição 

final. 

 É importante salientar que a responsabilidade pela inclusão do componente 

ambiental na gestão das políticas públicas e a inspiração do capítulo específico do 

meio ambiente na Constituição Federal de 1988, cabe à Lei 6.938/81, que dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 

 Já a Lei nº 12.305/10 sinaliza para os principais objetivos de um Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) de forma ampla, que trata de questões desde 

a responsabilidade pela coleta e pelo tratamento e disposição dos resíduos até os 

instrumentos econômicos para viabilizar a gestão adequada dos resíduos sólidos 

urbanos, como: disciplinar a gestão, fomentar o desenvolvimento, a utilização e a 

produção de bens e serviços com menor potencial de geração de resíduos em todo 

o ciclo de vida; estimular a reutilização de resíduos e a ampliação de mercados para 

produtos reciclados, direta ou indiretamente; implementar programas de Educação 

Ambiental; incentivar a criação de cooperativas de trabalhadores autônomos que 

poderão se organizar para coletar, separar e reciclar resíduos; promover a 

capacitação dos recursos humanos envolvidos em atividades relacionadas com o 

gerenciamento de resíduos.  

 Para tornar possível essa implementação, os artigos 8º, 9º e 12 determinam 

que a PNRS deve ser desenvolvida em consonância com as políticas nacionais de 

meio ambiente, de educação ambiental, de recursos hídricos, de saneamento 

básico, de saúde, urbana, industrial, tecnológica e de comércio exterior e, também 

as que promovam a inclusão social, devendo ainda, as Políticas de Resíduos 

Sólidos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ser compatíveis com as 
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diretrizes estabelecidas na PNRS, sendo o Distrito Federal e os Municípios 

incumbidos da gestão dos resíduos sólidos gerados em seus respectivos territórios. 

 

4.1 A urbanização frente aos resíduos sólidos 

 

 De acordo com Günther (2005) o solo é um recurso natural muito importante 

para o meio ambiente e a alteração de sua qualidade natural pode comprometer seu 

uso atual e futuro, e provocar impactos de ordem econômica, social e ambiental, 

com consequências, também, para a saúde pública.  

 Normalmente o solo tem sido utilizado como receptor de substâncias 

resultantes de atividades humanas, especialmente a disposição final de resíduos. A 

partir da Revolução Industrial, que marcou a época de grandes processos de 

transformação, utilizando novas tecnologias, mudou também o uso e ocupação do 

solo. Mas, o novo modelo de desenvolvimento adotado pela economia moderna 

baseou-se num aumento de consumo de bens e serviços, impondo o uso de novos 

produtos, que necessitam o uso intensivo de recursos e insumos e, 

consequentemente, geram maior quantidade de resíduos. 

 Há que se concordar com Marques (2005, p.8) em sua afirmação de que “[...] 

a Revolução Industrial trouxe produção de bens em massa e, consequentemente, 

consumo nas mesmas proporções. [...] produtos em massa, consumo em massa, 

problemas em massa”.  

 
A disposição inadequada dos resíduos das atividades humanas, sejam 
industriais, sejam agrícolas ou sejam domésticas, provoca a liberação 
descontrolada de poluentes para o ambiente e sua conseqüente 
acumulação no solo e nos sedimentos, o que tem aumentado 
significativamente nos últimos tempos (GÜNTHER, 2005, p.202).  

 

 Segundo esse mesmo autor, uma vez no solo, os resíduos passam por uma 

migração descendente, o que significa que podem atingir as águas subterrâneas, 

prejudicando sua qualidade e, portanto, colocando em risco a população que utiliza 

esse recurso hídrico.  

 A poluição do solo pode ser consequência de fatores naturais, não 

dependentes de atividade humana; isso acontece quando há erosão, desastres 

naturais (inundação, terremotos, maremotos, vendáveis), atividades vulcânicas, 
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áreas com elementos inorgânicos, especialmente os metais, ou com irradiação 

natural.  

 Já a poluição artificial, de origem antrópica, pode ser causada por alguns 

fatores, como enumera Günther (2005): urbanização e ocupação do solo; atividades 

agropastoris, ligadas à agricultura e pecuária; atividades extrativas: mineração; 

armazenamento de produtos e resíduos, principalmente os perigosos; lançamento 

de águas residuárias; esgotos sanitários; efluentes industriais; disposição de 

resíduos sólidos de origem domiciliar; resíduos de limpeza urbana; resíduos de 

serviços de saúde; resíduos industriais. 

 
A urbanização crescente pela qual têm passado as cidades, 
destacadamente nos países em desenvolvimento, e o uso 
desordenado do espaço, decorrente da ausência de planejamento e 
zoneamento urbano, resultam na ocupação aleatória do solo, a qual 
não tem respeitado a vocação natural deste (GÜNTHER, 2005, p.204). 

 

 Esse autor explica que os impactos produzidos no solo podem ser causados 

por fixação de moradias em locais onde não exista saneamento básico ou em áreas 

de risco, e, ainda, o adensamento populacional em algumas áreas em contraste com 

o vazio de outras, como também a instalação de processos industriais em áreas 

residenciais ou de lazer, contribuem de forma muito negativa para a qualidade de 

vida da população inserida nesse entorno.  

 Atualmente, o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos é um dos 

maiores desafios enfrentados pelos governos municipais, responsáveis por essa 

área. Por um lado, falta infra-estrutura necessária ao bom atendimento dos serviços 

e à dificuldade de acesso a alguns lugares; por outro, faltam políticas para o setor, 

que privilegiem soluções regionais e conjuntas e, também, profissionais preparados 

e atualizados em suas informações. Esses fatores representam dificuldades para 

que as instituições públicas satisfaçam a população.  

 Os resíduos sólidos, mesmo sofrendo alterações em sua composição, ao 

longo do tempo, continuam sendo gerados inesgotavelmente. A quantidade dos 

resíduos gerados sofre influência das condições econômicas e atividades 

desenvolvidas em cada localidade, da mesma forma que a cultura e a mudança de 

hábitos da população também influenciam.  

 Sobre essa questão, Gonçalves (2003) já ressaltava que 
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[...] a produção de lixo é inevitável e inexorável. Todos os processos 
geram resíduos, desde o mais elementar processo de metabolismo de 
uma célula até o mais complexo processo de produção industrial. Por 
outro lado, a lata e lixo não é um desintegrador de matéria. A 
humanidade vive em ciclos de desenvolvimento e neste momento 
estamos vivendo um ápice de desperdício e irresponsabilidade na 
extração dos recursos naturais esgotáveis (GONÇALVES, 2013, p.19). 

 

 A opinião desse autor é corroborada por Marques (2005, p.68): “[...] 

praticamente não se pode apontar uma atividade humana que não gere resíduos ou 

que não interfira de uma ou de outra forma com as condições do meio. [...] essa 

constatação é de maior importância para o estudo das medidas adequadas a manter 

o fenômeno sob controle”. 

 No Brasil, a geração de resíduos sólidos se intensificou por diversos motivos: 

além da população ter aumentado, com a estabilização da moeda, aumentou o 

poder de compra e a inserção de materiais descartáveis no consumo de bens e 

produtos.  

 Günther (2005) enfatiza que, culturalmente, os resíduos sempre foram 

afastados da proximidade da população que os gerou, sendo, costumeiramente 

abandonados na periferia da área urbana, lançado em encostas, em fundos de vale, 

ou aterrados em terrenos circunvizinhos, de modo a não ficarem visíveis à 

população.  

Cada sociedade possui um padrão de consumo relacionado a seus 
hábitos e costumes, que geram mais ou menos resíduos. No dia-a-dia 
entra-se em contato com os compostos presentes em vários materiais 
que não são nocivos. Entretanto, ao serem acumulados restos desses 
materiais em lixões, sem o devido cuidado, o potencial de seu efeito 
nocivo ao ambiente aumenta. Assim, materiais praticamente 
inofensivos podem tornar-se extremamente perigosos ao ambiente de 
imediato ou no futuro, seja por sua toxidade, seja por sua persistência 
(HAMMES e PESSOA, 2004, p.87). 

 

 Os resíduos provocam impactos de ordem social (acúmulo em vias públicas, 

a má destinação desses resíduos, surgimento de uma população „catadora‟, etc.) e, 

também de ordem ambiental (poluição visual, proliferação de macro e micro vetores, 

poluição do solo, do ar, dos lençóis freáticos, etc.). 

 É evidente que a destinação dos resíduos fica cada vez mais difícil com o 

aumento da população e do nível de industrialização, o que intensifica o consumo de 

produtos cada vez mais diversificados. Como não existe a alternativa de impedir o 

consumo e conseqüente geração de resíduos, deve-se buscar “[...] soluções que 

minimizem os impactos causados pelos resíduos, eliminando-os, se possível, na 
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origem, ou dando-lhes um destino útil, reciclando-os em novas matérias-primas” 

(VALLE, 2004, p.96).  

 A remoção dos resíduos, envolvendo as etapas de coleta e transporte, 

exigência imediata da população, é efetuada, mesmo quando os resíduos são 

simplesmente afastados do local de geração e descartados inadequadamente em 

depósitos a céu aberto, conhecidos como “lixões”.  

 
O gerenciamento dos resíduos sólidos compreende diversas etapas: 
acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final. 
Todas elas possuem interfaces significativas com o meio ambiente. 
Assim, seu gerenciamento adequado é importante para minimizar 
riscos de poluição ambiental e impactos sanitários, que resultam em 
deterioração da qualidade de vida da população local (GÜNTHER, 
2005, p.207).  

 

 Os sistemas de tratamento de resíduos que têm sido empregados não 

mostram eficiência em relação aos impactos no entorno, especialmente sobre a 

difusão de odores desagradáveis. Um dos prováveis motivos que se observa é a 

utilização de tecnologias já ultrapassadas, como também, o uso inadequado dos 

equipamentos, no que tange à operação, manutenção e conservação. A 

consequência disto é que a população não aceita a instalação de unidades de 

tratamento em locais próximos às suas residências, por se valerem apenas dos 

aspectos negativos. A dificuldade estende-se para a implantação dessas unidades, 

mesmo das que empregam tecnologias mais avançadas e que serão manejadas 

dentro de rigoroso critério operacional.  

 Günther (2005) esclarece que a etapa geradora de maior quantidade de 

problemas ambientais (e sanitários), especialmente poluição do solo, é a disposição 

final dos resíduos sólidos. Explica esse autor que, normalmente, os danos ao meio 

ambiente não são perceptíveis de forma imediata e, com isto, o efeito gradativa e 

cumulativamente vai se instalando, até tornar-se muito grave.  

 
Um aspecto importante a ser considerado é a disponibilidade de áreas 
que atendam aos critérios exigidos para disposição de resíduos no 
solo. Paradoxalmente, onde se produz maior quantidade de resíduos é 
mais difícil conseguir área adequada (solo disponível e apropriado) à 
sua disposição. Nesses locais, o terreno é mais caro, mais raro e os 
conflitos para seu uso são mais intensos (GÜNTHER, 2005, p.208).  

 

 Depreende-se, com isto, que a disposição final dos resíduos sólidos é, 

atualmente, como o maior problema de seu gerenciamento, exigindo soluções 
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imediatas e urgentes. A minimização de resíduos, entendendo-se aí as etapas de 

redução na fonte, reciclagem e tratamento e a posterior disposição final adequada, 

é, de acordo com Günther (2005), uma estratégia preventiva para a questão dos 

resíduos sólidos: uma estratégia com o objetivo de reduzir a quantidade e toxicidade 

dos resíduos antes de sua colocação no solo, visando reduzir os eventos de 

poluição e, portanto, reduzindo o risco sanitário e ambiental, com conseqüente 

melhora na qualidade de vida e saúde da população. 

 Leff (2006, p.60-61) concordando com Günther (2005) explica que é preciso 

diagnosticar os efeitos do processo de acumulação e as condições atuais de 

reprodução e expansão do capital, os impactos ambientais das práticas atuais de 

produção e consumo e os processos históricos nos quais se articulam a produção 

para o mercado com o produção para o auto-consumo e das economias locais e as 

formações sociais dos países em desenvolvimento. Necessita-se, portanto, de um 

trabalho conjunto, de apoio ao desenvolvimento de novas tecnologias e 

procedimentos com a participação da sociedade, ao encontro de alternativas de 

soluções ótimas, em termos ambientais. 

 Segundo Layargues (2005) o problema do lixo é apontado pelos 

ambientalistas como um dos mais graves problemas ambientais urbanos da 

atualidade. Para que se pudesse compreender a necessidade do gerenciamento 

integrado dos resíduos sólidos, formulou-se a política dos 3 R – reduzir, reutilizar e 

reciclar – que inspira de forma técnica e pedagógica os meios para o enfrentamento 

da questão do lixo.  

 A Educação Ambiental, entretanto, esbarra na falta de um regulamento estatal 

ou de mecanismos de mercado. Por isso, faz-se um hiato, deslocando a educação 

ambiental do eixo de formação para a cidadania, tendo em vista o silêncio em 

relação à implementação de alternativas para o tratamento do lixo. Acrescente-se 

que a questão do lixo ainda não mereceu uma demanda social específica para a 

criação de políticas públicas, como tem acontecido em outras esferas 

socioambientais já consolidadas pelos movimentos sociais.  

 Navarro (2014) afirma que, visando assegurar a efetividade da proteção 

ambiental, a Constituição, além de direitos, estabeleceu deveres aos particulares e 

ao próprio Estado. O parágrafo primeiro do artigo 225 traz os deveres impostos ao 

Poder Público; os parágrafos 2º, 3º e 6º impõem deveres aos particulares 
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exploradores de atividade econômica. Benjamin (2008) salienta a importância do 

estabelecimento de deveres aos particulares: 

 
Além de ditar o que o Estado não deve fazer (=dever negativo) ou o 
que lhe cabe empreender (= dever positivo), a norma constitucional 
estende seus tentáculos a todos os cidadãos, parceiros do pacto 
democrático, convencida de que só assim chegará à sustentabilidade 
ecológica (BENJAMIN, 2008, p.113).  

 

 Desta forma, o particular se tornar corresponsável por um meio ambiente 

equilibrado, possuindo deveres diretos de proteção ambiental, inclusive no que 

concerne aos resíduos sólidos, sendo tarefa do cidadão contribuir para prevenção 

de contaminação ambiental por rejeitos sólidos e para redução na produção de 

resíduos. 

 De acordo com Navarro (2014), o princípio da participação indica a 

necessidade da participação popular visando à conservação do meio ambiente. A 

sociedade deixa de ser apenas beneficiária da proteção ambiental para se tornar 

responsável pela proteção ao meio ambiente, atuando em conjunto com o Estado. 

 Ainda segundo essa mesma autora, política de resíduos sólidos, ao propor o 

envolvimento em processos educativos no contexto de gestão inovadora não pode 

se restringir ao treinamento e capacitação técnica, até porque compreende uma 

diversidade de públicos e agentes dessa cadeia, como catadores, consumidores, 

gestores públicos e empresários.  

 
É muito importante também que a educação ambiental para resíduos 
sólidos seja diretamente ligada a aspectos práticos, vinculando as 
informações oferecidas (como, por exemplo, a importância da coleta 
seletiva) com modificações efetivas no comportamento (como 
aumento da coleta seletiva domiciliar e distribuição de postos de 
entrega voluntária de produtos recicláveis) (NAVARRO, 2014, p. 87). 

 

 Para a eficácia da educação ambiental, portanto, faz-se necessário conhecer 

as etapas a serem cumpridas para o correto recolhimento e destinação do lixo, 

avaliando seus custos e resultados. 

 Para Sewell (apud LAYARGUES, 2005), as objeções ao volume de resíduos 

sólidos estão divididas em cinco categorias: saúde pública, custos de recolhimento e 

processamento, estética, ocupação de espaço em depósitos de lixo e esgotamento 

dos recursos naturais.  
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Mas a discussão que inaugura o debate a respeito da coleta seletiva 
de lixo como uma alternativa tecnológica para o tratamento dos 
resíduos sólidos baseia-se no panorama da saturação dos depósitos 
de lixo: a cada ano, avolumam-se as dificuldades que os municípios 
encontram para a destinação final do lixo (LAYARGUES, 2005, p.181). 

 

 Segundo esse autor, os problemas de ordem política e técnica tornam a 

coleta convencional de lixo muito onerosa, a ponto de tornar favorável o surgimento 

da tecnologia baseada na coleta seletiva, em complemento à coleta convencional. 

Um motivador para a coleta seletiva de lixo é a conscientização da possibilidade de 

esgotamento dos recursos naturais, sobretudo dos não-renováveis.  

 Layargues (2005) transcreve um trecho extraído de uma homepage brasileira, 

especializada na divulgação de dados sobre a reciclagem de lixo; esse texto retrata 

fielmente a percepção dominante a respeito da função da coleta seletiva do lixo:  

 
A coleta seletiva é uma alternativa ecologicamente correta que desvia 
do destino em aterros sanitários ou lixões, resíduos que podem ser 
reciclados. Com isso, dois objetivos importantes são alcançados. Por 
um lado, a vida útil dos aterros sanitários é prolongada e o meio 
ambiente é menos contaminado. Por outro lado, o uso de matéria-
prima reciclável diminui a extração dos nossos tesouros naturais. Uma 
lata velha que se transforma em uma lata nova é muito melhor que 
uma lata a mais. E de lata em lata o planeta vai virando um lixão... 
(LAYARGUES, 2005, p.182).  

 

 Segundo Sosa (apud LAYARGUES, 2005) a reciclagem não é responsável, 

apenas, pelo aumento da vida útil dos materiais, gerando novos negócios 

empresariais, mas, também, contribui para a proteção ambiental. Reconhece, 

também, que o êxito da reciclagem para o problema ambiental, a base está na 

educação ambiental, que gera comportamentos adequados diante do lixo 

“estimulando-se uma correta disposição dos resíduos sólidos, que facilitam sua 

seletividade e posterior reciclagem” (LAYARGUES, 2005, p.188).  

 De acordo com Jacobi e Teixeira (1998), o lixo, na realidade, é matéria-prima 

proveniente, especialmente, de recursos não renováveis e sua produção acarreta 

custos financeiros e energéticos, e pode causar impactos negativos ao ambiente. Ao 

se livrar do lixo, o ser humano joga-o para longe de seu alcance, mas não do 

ambiente em que vive.  

 Para esses autores, a questão dos resíduos sólidos e a busca da redução do 

desperdício, associadas à potencialização de geração de renda, como estratégia de 
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combate à pobreza, delineiam um vasto campo para a inovação na gestão dos 

resíduos sólidos.  

 Pode-se observar, em inúmeras cidades, que a expansão da reciclagem 

representa avanço nas políticas de gerenciamento de resíduos sólidos e no 

engajamento da população. Este, o grande desafio enfrentado pelo poder público e 

pela sociedade organizada: reduzir o impacto da crise social e a deterioração da 

qualidade de vida nas cidades brasileiras.  

 
As experiências existentes apontam para o fato de que as iniciativas 
em torno de políticas de reciclagem e coleta seletiva dos resíduos 
sólidos podem se constituir em boas alternativas de geração de renda 
com inclusão social, onde os principais beneficiados são os grupos 
socialmente mais carentes. Isto só ocorre num contexto onde há um 
poder público sensível às questões relativas à exclusão social e que 
desenvolve políticas para enfrentá-las (JACOBI e TEIXEIRA, 1998, p. 
54). 

 

 Para tanto, é necessário estabelecer parcerias com setores da sociedade civil 

e da iniciativa priva, o que repercute na co-responsabilização na condução das 

iniciativas.  

A Constituição Federal de 1988 fez importantes mudanças no país, tanto no 

aspecto jurídico como político. Para os municípios brasileiros a principal mudança 

em nível administrativo foi a descentralização político-administrativa, pois eles 

passavam com isso, a ter mais autonomia. A partir de então foi dada uma importante 

responsabilidade ao poder público municipal, principalmente no que diz respeito à 

gestão urbana, trazendo uma nova dinâmica nesse sentido. 

 

No momento em que emerge e se desenvolve no País uma 
mentalidade de prática de cidadania com a defesa intransigente dos 
direitos do cidadão, através dos órgãos da sociedade civil organizada, 
o município, como ente federativo autônomo e, nesta qualidade, 
integrante do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente), tem 
papel destacado, pois a este incumbe organizar-se, de forma a 
assumir as competências inerentes à gestão ambiental das questões 
locais. Devem os municípios, sob esta ótica, responsabilizar-se pela 
avaliação e pelo estabelecimento de normas, critérios e padrões 
relativos ao controle e manutenção da qualidade ambiental em seu 
território. (CASTRO et al., 1999, p. 113). 

     

 A descentralização das responsabilidades públicas é um caminho que 

aumenta a eficiência do Estado, pois o torna administrativamente mais ágil e 

eficiente, e ainda mais capaz de enfrentar os problemas locais. 
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 Para melhor compreensão do grave assunto que diz respeito a os resíduos 

sólidos, o próximo item apresenta a conceituação e classificação dos resíduos; 

 

4.2 Resíduos sólidos: conceito e classificação 

 

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) assim define resíduos 

sólidos: 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 
procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 
estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d‟água, ou 
exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em 
face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2006).  

 
 Além da definição de resíduos, a PNRS também conceituou rejeitos, como 

“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 

adequada” (BRASIL, 2006). 

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2004) propôs um 

conjunto de normas para padronizar em nível nacional, a classificação dos 

resíduos, que pode acontecer:  

 Por sua natureza física – seco e molhado; 

 Pelos riscos potenciais à saúde pública e meio ambiente – perigosos, não 

inertes e inertes; 

 Quanto à sua origem: domiciliar, comercial, de varrição e feiras livres, de 

serviços de saúde e hospitalar, de aeroportos e terminais rodoviários e 

ferroviários, industriais, agrícolas e entulhos.  

A classificação dos resíduos é regulamentada pela ABNT através da NBR 

10004, de maio de 2004 – Resíduos – Classificação, que classifica os resíduos 

quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que 

estes resíduos possam ter manuseio e destinação adequados. São adotados:  

a) Resíduos classe I – perigosos: apresentam periculosidade ou uma das seguintes 

características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogeneidade. Ex.: baterias, produtos químicos. 
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b) Resíduos classe II – Não inertes: não se enquadram como resíduos classe I – 

Perigosos ou resíduos classe III – Inertes, e podem ter as seguintes propriedades: 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. Ex.: matéria 

orgânica e papel.  

c) Resíduos classe III – Inertes: não tem constituinte algum solubilizado em 

concentração superior ao padrão de potabilidade de águas. Ex.: rochas, tijolos, 

vidros e certos plásticos e borrachas, que não são decompostos prontamente. 

 Quanto à periculosidade dos resíduos, em função de suas propriedades 

físicas, químicas ou infecto-contagiosas, deve-se observar: 

a) Risco à saúde pública, provocando ou acentuando, de forma significativa, um 

aumento de mortalidade ou incidência de doenças; e/ou 

b) Riscos ao meio ambiente, quando o resíduo é manuseado ou destinado de 

forma inadequada.  

 O contato dos agentes existentes nos resíduos sólidos ocorre principalmente 

através das vias respiratórias, digestivas e pela absorção cutânea e mucosa.  

A manipulação correta de um resíduo tem grande importância para o 

controle do risco que ele representa, pois um resíduo relativamente inofensivo, em 

mãos inexperientes, pode transformar-se em um risco ambiental bem mais grave. 

Abaixo, um fluxograma modelo de gestão global de resíduos.  
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Fluxograma de Gestão Global de Resíduos  

 
Fonte: http://www.apliquim.com.br, acesso feito em 30.outubro.2015. 

http://www.apliquim.com.br/
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4.3 Panorama brasileiro de geração, classificação e disposição final dos 

resíduos sólidos 

 

 A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (ABRELPE, 2015), informa que a geração total de Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) no Brasil, em 2014, foi de aproximadamente 78,6 milhões de 

toneladas, o que representa um aumento de 2,9% de um ano para outro, índice 

superior à taxa de crescimento populacional no país no período, que foi de 0,9%. 

 O mesmo relatório da ABRELPE, fazendo a comparação entre a quantidade 

de RSU gerada e coletada em 2014 mostra que o país contou com um índice de 

cobertura de coleta de 90,6%, levando à constatação de que pouco mais de sete 

milhões de toneladas deixaram de ser coletadas no país nesse ano e, 

consequentemente, tiveram destino impróprio. 

 Ainda com base nas informações da ABRELPE (2015), no tocante à coleta 

seletiva, em 2014, cerca de 65% dos municípios registraram alguma iniciativa 

nesse sentido. Embora seja expressiva a quantidade de municípios com iniciativas 

de coleta seletiva, convém salientar que, muitas vezes, essas atividades resumem-

se à disponibilização de pontos de entrega voluntária ou convênios com 

cooperativas de catadores, que não abrangem a totalidade do território ou da 

população do município.  

 Quanto à situação da destinação final dos RSU no Brasil, em 2014, 

manteve-se estável em relação a 2013. O índice de 58,4% de destinação final 

adequada em 2014 permanece significativo, porém, a quantidade de RSU 

destinada a locais inadequados totaliza 29.659.170 toneladas no ano, que 

seguiram para lixões ou aterros controlados, os quais, do ponto de vista ambiental, 

pouco se diferenciam dos lixões, pois não possuem o conjunto de sistemas 

necessário para a proteção do meio ambiente e da saúde pública.  

Conforme o gráfico disponível no CEMPRE (2012), a composição básica dos 

resíduos urbanos gerados atualmente no Brasil pode ser representada: 
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Figura 1: Composição do lixo no Brasil 

Fonte: CEMPRE, 2012. 

 

 

Nos últimos dez anos, a população do Brasil aumentou 9,65%. No mesmo 

período, o volume de lixo cresceu mais do que o dobro disso, 21%. É mais consumo, 

gerando mais lixo, que nem sempre vai para o lugar certo.  

Assim sendo, a necessidade de se gerenciar melhor o descarte de resíduos 

sólidos deve ser algo de extrema preocupação e mobilização pública e política, o 

que não descarta a preocupação com a geração de tais resíduos. Segundo Jacobi e 

Besen (2011), a gestão integrada e sustentável dos resíduos sólidos inclui todos os 

processos, desde a mitigação de resíduos nas fontes geradoras, passando pela 

reciclagem e reaproveitamento de materiais, e seguindo até a disposição adequada 

dos mesmos. 

Jacobi e Besen (2011) ainda frisam a importância e a responsabilidade que a 

administração publica tem em gerenciar adequadamente os resíduos sólidos, 

garantindo o caráter ambientalmente seguro da mesma. E isto implica no 

cumprimento de leis que visam garantir a gestão destes resíduos para manutenção 

da saúde publica. Assim, como buscam garantir a integridade física da população, 

as leis também determinam como os processos e as instalações referentes a estes 

devem ser realizados.  

 
4.4 Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída pela Lei 

12305/10 (BRASIL, 2010), dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, 

além de versar sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento 
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de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e 

do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 

12.305/2010), os resíduos sólidos são classificados, segundo a sua origem, em:  

a. resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas;  

b. resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c. resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d. resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 

gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j” 

deste parágrafo;  

e. resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos na alínea “c” deste parágrafo;  

f. resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais;  

g. resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS);  

h. resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

i. resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  

j. resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

k. resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios.  

Aplicando-se esta mesma classificação, a Prefeitura Municipal de Volta 

Redonda, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), atualmente 

contrata, gere e fiscaliza os serviços de coleta e destino final de resíduos sólidos 

urbanos e resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadoras de serviços, num 

processo de coleta seletiva como se verá adiante. 
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 Segundo Maeda (2013), a regulamentação da PNRS prevê a elaboração do 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com o intuito que os municípios brasileiros 

desenvolvam um sistema de gestão integrada de resíduos sólidos, favorecendo a 

minimização dos impactos ambientais negativos e a maximização dos impactos 

ambientais positivos, por meio de uma das ferramentas centrais da PNRS para a 

gestão dos resíduos sólidos urbanos: o Plano Municipal de Gestão integrada de 

Resíduos sólidos (PMGIRS). 

 De acordo com esse mesmo autor, a PNRS lista seus princípios e objetivos 

definindo quais são seus instrumentos e fornece diretrizes sobre os planos de 

resíduos sólidos e os planos de gerenciamento de resíduos sólido, além de instituir a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, dispondo sobre os 

resíduos perigosos e proibições.  

 

4.4.1 Gerenciamento de resíduos sólidos, Gestão integrada de resíduos 

sólidos e Plano Municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 

 

 Definição dada pela Lei Federal 12305/10: “o gerenciamento de resíduos 

sólidos é o conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de 

coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou 

com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei”.  

 E a Política Nacional de Resíduos sólidos define a gestão integrada de 

resíduos sólidos como o 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.   

 A preocupação com a destinação dos resíduos sólidos não é coisa nova. Há 

quase vinte anos Leite (1997) afirmava que o conceito de gerenciamento de 

resíduos sólidos refere-se aos aspectos tecnológicos e operacionais da questão, 

envolvendo fatores administrativos, gerenciais, econômicos, ambientais e de 

desempenho: produtividade e qualidade, por exemplo, e relaciona-se à prevenção, 

redução, segregação, reutilização, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, 

recuperação de energia e destinação final de resíduos sólidos. 
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 Resumindo, Pugliese (2010) explica que a gestão integrada de resíduos 

sólidos deve articular basicamente três aspectos fundamentais: arranjos 

institucionais, instrumentos legais e mecanismos e financiamento que organizem o 

setor desde o modelo de planejamento e estratégias de atuação culminando em 

modelos de execução e medidas de controle e minimização de resíduos.  

 Em relação ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS), segundo art. 18 da PNRS, a elaboração desse plano é condição para os 

municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de 

resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de 

entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Serão priorizados os 

municípios que optarem pelas soluções consorciadas intermunicipais e implantarem 

coleta seletiva com participação de cooperativas formadas por pessoas físicas de 

baixa renda. 

 

4.4.2 Logística reversa  

 

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei 12305/2010, 

define Logística Reversa como instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada. 

 Rodrigues et al (2002) afirmam que, atualmente, o conceito de 

desenvolvimento sustentável está sendo muito difundido, baseado na idéia de 

atender às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras no 

atendimento de suas próprias necessidades. Dessa forma, a população vem se 

preocupando cada vez mais com os diversos aspectos do equilíbrio ecológico. 

Alguns desses aspectos afetam os canais de distribuição reversos como: disposição 

do lixo urbano devido aos seus efeitos nocivos, baixa porcentagem de reciclagem 

das embalagens descartáveis e produtos/materiais passíveis de serem reciclados ou 

reutilizados, como é o caso do lixo orgânico que pode ser transformado em 

fertilizante para utilização a agricultura. Cabral (2001) explica que, no Brasil, esses 

componentes orgânicos somam cerca de 65% do peso do lixo coletado.   
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 Felizardo e Hatakeyama (2005) afirmam que a organização que programar o 

processo reverso em sua cadeia produtiva, agregará valor à sua imagem frente à 

sociedade, beneficiando o meio ambiente, estabelecendo, inclusive, novas 

oportunidades de negócios trazendo também outros benefícios tais como a geração 

de postos de trabalho, revertendo, assim, em benefícios ao meio na qual está 

inserida.   

Segundo Santos (2007), a implantação da Logística Reversa vem atender ao 

público cada vez mais consciente e sensível quanto à prevenção do meio ambiente, 

tanto que se tornou uma das mais importantes decisões estratégicas face ao 

crescente ambiente de competitividade presente nas empresas modernas, que 

vivem em constante busca por soluções que agreguem valor perceptível aos seus 

consumidores finais. Frente a estes novos paradigmas empresariais da logística 

moderna, a alta velocidade de reação garantida por sistemas de manufatura flexíveis 

e de informatização logística, como também ao alto nível de relacionamento com os 

clientes e consumidores finais criando ligações duradouras, são ações que estão 

sendo adotadas na maior parte destas empresas. 

Para Costa e Valle (2006), o avanço tecnológico acelerou a introdução de 

novos produtos no mercado, levando a maiores condições de consumo e ao 

crescimento do descarte de produtos usados, aumentando o lixo urbano, 

principalmente em países com menor desenvolvimento econômico e social. Isto 

ocorre porque os canais reversos de distribuição, normalmente, não estão 

estruturados, havendo desequilíbrio entre as quantidades de material descartado e 

reaproveitado. Como exemplo, pode-se citar o Brasil, onde a coleta seletiva do lixo 

urbano não é prática comum, dificultando o estabelecimento de um canal de 

distribuição reverso, porque produtos recicláveis, como as embalagens de PET, 

vidro, papelão, são descartados junto a quaisquer outros tipos de lixo, inviabilizando 

parte destes produtos para reaproveitamento. 

Segundo esses mesmos autores, cabe mencionar que as atividades da 

Logística Reversa para obter o reaproveitamento de produtos usados por meio da 

utilização do fluxo reverso podem agregar valor ao produto no mercado, pela 

imagem corporativa associada ao respeito ao meio ambiente, além de captar 

oportunidades econômicas para o processo produtivo, como a redução de compra 

de matéria-prima virgem. 
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5. ESTUDO DE CASO: O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) DE VOLTA REDONDA-RJ 

 

 Para acompanhar e discutir o processo de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) da cidade de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, a 

Prefeitura Municipal criou o Comitê Municipal de Saneamento Básico (CMSB) que 

apresentou, em 2015, o resultado final de seu trabalho. 

 Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Município de 

Volta Redonda são de competência da Secretaria Municipal e Serviços Públicos 

(SMSP), cujo órgão da administração direta municipal tem, por finalidade, o 

planejamento, direção, supervisão e execução dos seguintes serviços públicos: 

serviços públicos de parques e jardins; iluminação das vias públicas; coordenação 

de serviços funerários; e limpeza urbana. 

O PMGIRS de Volta Redonda, em termos absolutos, prevê-se um total de 27 

metas a serem cumpridas ao longo do período de sua validade. A meta principal a 

ser observada é a recuperação dos materiais, sendo a ação principal do sistema de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Volta Redonda.  

 Para o alcance dessas metas e objetivos preconizados na fase de 

prognóstico, prevê-se a necessidade do desenvolvimento e implementação de 

quatro programas e nove projetos, conforme apresentado no quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1: Programas, Projetos e Ações para o Sistema de Limpeza e Manejo de Resíduos Sólidos 

 

Fonte: PMGIRS Volta Redonda, 2015 
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Quanto à infraestrutura disponibilizada para o manejo de resíduos sólidos, o 

município de Volta Redonda terceiriza quase que em sua totalidade este serviço, 

restando apenas os dois galpões de coleta seletiva das 3 três cooperativas 

municipais.  

Em se tratando dos equipamentos disponibilizados para o manejo de resíduos 

sólidos, são utilizados 50 (cinquenta) veículos e/ou equipamentos para apoio ao 

manejo de resíduos sólidos no município de Volta Redonda, alocados segundo 

contratos de prestação de serviços ou aluguel. 

Aplicando-se esta mesma classificação, a Prefeitura Municipal de Volta 

Redonda, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), atualmente 

contrata, gere e fiscaliza os serviços de coleta e destino final dos resíduos. 

 

5.1 Coleta Seletiva  

 

 Silva et al (2010) definem coleta seletiva como a coleta diferenciada de 

materiais recicláveis, triados na fonte, feita de forma complementar à coleta regular, 

e pode ser realizada porta-a-porta ou por entrega voluntária. 

 A Lei nº 12305/10 preconiza o seguinte: 

 
Art. 3º Para os efeitos desta Lei entende-se por: 
(...) 
V – coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados 
conforme sua constituição ou composição; 
(...) 
XIV – reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos 
que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas 
ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos 
produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos 
órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa. 
(BRASIL, 2010, p.2).   

 
 Tenório e Espinosa (2004) explicam que a reciclagem é importante porque 

possibilita a preservação de recursos minerais e energéticos, como  é o caso da 

reciclagem do alumínio, que economiza 95% de energia se comparada ao processo 

a partir da matéria-prima mineral, que é a bauxita, além de permitir o aumento da 

vida útil dos aterros sanitários.  

 Ribeiro et al (2009) esclarecem que a coleta seletiva de materiais recicláveis 

tem sido realizada de acordo com diferentes modelos: exclusivamente pelas 

prefeituras; pelas prefeituras em conjunto com cooperativas ou exclusivamente pelos 
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catadores. Em relação ao processo de triagem, prensagem, enfardamento e 

comercialização do material, o poder público, normalmente, não costuma interferir 

nas atividades das cooperativas. 

 Em relação aos aspectos financeiros, segundo Tenório e Espinosa (2004), 

observa-se que a implantação de coleta seletiva pode encarecer o processo de 

gerenciamento de resíduos sólidos, de modo que a decisão sobre o tipo de coleta a 

ser adotado deve ponderar não apenas o custo financeiro mas, também, a reflexão 

sobre a sustentabilidade e a cidadania. 

 

5.1.1 Resíduos sólidos urbanos  

 

 

Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são aqueles gerados nas atividades 

humanas cotidianas, em grande parte oriundas de ambientes domésticos. Segundo 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU) são compostos por duas parcelas, sendo: Resíduos Domiciliares (RDO); e 

Resíduos de Limpeza Urbana (RLU). 

No município de Volta Redonda, segundo informações da Secretaria 

Municipal de Serviços Públicos (SMSP), o sistema municipal de limpeza urbana 

coleta, diariamente, 207 (duzentos e seis) toneladas de RSU, onde pode-se estimar 

o seguinte quantitativo de 77% de RDO (159 ton/dia) e 23% RLU (47 ton/dia). 

. 

 

5.1.2  Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 

 

Como o próprio nome já sugere, esta tipologia de resíduo é gerada em 

atividades comerciais, sendo bastante heterogêneo em composição, podendo ser 

predominantemente orgânico (no caso de restaurantes e bares) ou 

predominantemente reciclável (no caso de lojas de roupas, lojas de departamento, 

etc.). No contexto atual, os RCS são coletados juntos com os RSU, ou seja, a 

estimativa de geração de RSU apresentada anteriormente incluiu os RCS, uma vez 

que não existe coleta diferenciada desta tipologia, da mesma forma que não há 

quantificação específica.  



 33 

No entanto, é possível estimar a geração de RCS com base nos índices 

estabelecidos pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro (PERS-

RJ). Segundo dados do PERS-RJ, estima-se que 18% do total de RSU seja 

composto por RCS. 

No que se refere a esta tipologia, já existem municípios que criaram a figura 

legal do Grande Gerador, ou seja, estabelecendo regras e limites para a coleta de 

RCS, uma vez que o entendimento dos órgãos de limpeza urbana desses 

municípios é que a responsabilidade pelos custos de transporte e destinação final é 

do próprio gerador, e não pode ser compartilhada com o munícipe contribuinte. A 

consequência dessa medida é a redução nos custos do sistema de coleta municipal.  

No caso específico do município de Volta Redonda, o Município deve criar a 

figura legal do Grande Gerador, com transferência a estes da responsabilidade pelos 

custos de transporte e destinação final dos seus resíduos gerados, o quantitativo de 

RSU coletado com recursos municipais diminuiria, com consequente redução dos 

custos do sistema. O Projeto 3 - Sistema de Normatização do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos sólidos, assim prevê na AÇÃO 001 - IN SMSP 

001/20XX – Resíduos Sólidos Excedentes ou Extraordinários (Grandes Geradores): 

Art. 2º - Os estabelecimentos comerciais e outras instituições afins que 
gerarem resíduos acima de 120 litros por dia, deverão providenciar, às 
suas expensas, a coleta, transporte, tratamento e destinação final do 
lixo excedente/extraordinário. 

 

 Todas as informações referentes aos resíduos sólidos produzidos na cidade 

de Volta Redonda foram fornecidas pelo Relatório apresentado pelo Comitê 

Municipal de Saneamento Básico (CMSB).  

É importante destacar que o município de Volta Redonda possui um 

Programa de Coleta Seletiva operando de forma regular, que faz a recolha dos 

materiais recicláveis em um sistema "porta a porta", ou seja, diretamente nas 

residências e estabelecimentos comerciais, com roteiros e frequências definidos. 

Segundo informações da SMSP, o sistema de coleta seletiva recolhe 

aproximadamente 6 (seis) toneladas por dia de resíduos domiciliares secos 

potencialmente recicláveis, com uma abrangência de quase 50% dos bairros do 

município. 

Segundo dados do IBGE (CENSO, 2010), a população urbana de Volta 

Redonda é 257.686 habitantes. Considerando uma geração de 206 toneladas diárias 
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de RSU, o índice de geração per capita diário municipal é de 0,80 quilogramas por 

habitante (0,80 kg/hab/dia). Importante destacar que o sistema de Coleta Seletiva 

Municipal direciona os resíduos domiciliares secos a 3 (três) cooperativas de 

catadores, sendo elas:  Reciclar-VR;  Folha Verde;  Cidade do Aço. Nas figuras 2 e 3 

a seguir, trabalho de coleta seletiva de resíduos sólidos na cidade de Volta 

Redonda, RJ:  

Figura 2: caminhão de coleta seletiva 

 

Fonte: acervo do autor 

Figura 3: materiais recicláveis entregues a cooperativa 

 

Fonte: acervo do autor 
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5.2 A gestão social na política de resíduos sólidos de Volta Redonda 

 

 Abegão e Pinto (s/d) realizaram um trabalho de campo, entrevistando alguns 

catadores de lixo da cidade de Volta Redonda, de modo a conhecer os motivos que 

os levaram a optar por essa profissão1 e a continuar nela. Nesse trabalho, é possível 

perceber que a implantação de projetos que visam a gestão social na política de 

resíduos sólidos não é fácil nem exitosa, em muitos casos.  

 
[...] os motivos que os levaram à catação também são inúmeros, 
desde uma situação contingencial de desemprego até aqueles que 
nasceram em meio à catação, na medida em que há famílias em que 
os filhos seguem um trabalho que já vinha sendo realizado pelos pais 
(ABEGÃO e PINTO, s/d). 

 

 De acordo com esses mesmos autores, embora muitos catadores vendam o 

que recolhem para atravessadores, as condições de vida e trabalho desses 

profissionais apresentou mudança radical nas últimas décadas, quando começaram 

a se organizar em associações e cooperativas, num processo estruturado para 

coleta, triagem e comercialização dos materiais recicláveis, utilizando como diretriz a 

autogestão, baseada no diálogo que resulta a tomada de decisão coletiva, além do 

fato de, muitas cooperativas desenvolverem redes que propiciam a oportunidade de 

aumentar o poder de barganha diante dos intermediários da cadeia produtiva da 

reciclagem.   

A Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010) garante aos catadores a prioridade na 

prestação de serviços de coleta seletiva no âmbito dos planos municipais de gestão 

integrada de resíduos sólidos, mas cabe às organizações coletivas de catadores se 

fazer reconhecer pelo poder público, por meio da ação e do discurso. E isso se dá 

na esfera política, a partir do estabelecimento de um diálogo no qual ambos atores – 

poder público e cooperativa de catadores – se reconheçam legitimamente como 

interlocutores. 

Na cidade de Volta Redonda, os pesquisadores trabalharam com 

representantes de duas cooperativas: a “Folha Verde” e a “Cidade do Aço”.  

 

                                                 
1  Os catadores de materiais recicláveis são reconhecidos, desde 2002, como categoria profissional, 
figurando no Código Brasileiro de Ocupações (CBO) sob o número 5192, além de ter o direito de 
participar como prestadores de serviços nos programas de coleta seletiva nos municípios brasileiros, 
sendo as cooperativas e associações de catadores dispensados de licitação, conforme Lei 
12305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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A vivência política dos catadores que lideraram o processo de 
fundação da Folha Verde junto ao MNCR, somada à sanção da Lei 
12.305/2010, permitiu à cooperativa ter certas reivindicações 
atendidas pela prefeitura, como o aluguel de um galpão e o 
pagamento das despesas mensais de água e energia elétrica. Além 
dos aportes da prefeitura, a cooperativa, ao longo do seu processo de 
estruturação, recebeu apoio da iniciativa privada, na forma de 
assessorias e equipamentos industriais e de proteção individual dos 
trabalhadores, além de treinamentos e assessorias oferecidas pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Recentemente a Folha Verde 
foi contemplada com equipamentos e assessorias por meio do projeto 
Catadores e Catadoras em Redes Solidárias – CRS, resultado de um 
convênio assinado em junho de 2012 entre a Secretaria de Estado do 
Ambiente do Rio de Janeiro e o Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), por meio da Secretaria Nacional de Economia Solidária 
(Senaes), com o objetivo de promover a inclusão socioprodutiva de 
catadores de materiais recicláveis no Estado (ABEGÃO e PINTO, s/d). 

 

 Em relação à cooperativa “Cidade do Aço” o seu surgimento se deu por uma 

dissidência, envolvendo questões de gênero. Um grupo de mulheres que já havia 

passado por experiência negativa na cooperativa Reciclar VR, também não 

encontrou ambiente propício ao diálogo, na Folha Verde. Esse grupo pleiteava 

horário mais flexível, que lhes permitisse cuidar dos filhos.  

 Daí, em 2012, esse grupo reuniu-se sob o cognome de Mulheres Guerreiras, 

exclusivamente para catadoras que se interessassem na organização da coleta e 

triagem, considerando a identidade feminina, a territorialidade e a conciliação entre 

trabalho doméstico e catação.  

 Essa experiência transformou-se na constituição, em 2013, da Cooperativa 

Cidade do Aço, constituída, inicialmente por oito mulheres e um homem; 

caracterizava-se aí a busca por autonomia e identidade coletiva baseada no respeito 

à condição da mulher catadora e no exercício da autogestão. Essa cooperativa foi 

formalizada, com seu estatuto, em novembro de 2015, e recebe material da coleta 

seletiva realizada por empresa contratada pela Prefeitura.  

 Lamentavelmente, a Prefeitura deixou de entregar material proveniente da 

coleta seletiva, alegando falta de condições mínimas de trabalho no espaço de 

triagem da Cidade do Aço, o que resultou no encerramento das atividades no 

galpão, que era alugado, e na transferência dessa cooperativa para o espaço da 

Reciclar VR.  

 Como consequência, os cooperados da Cidade do Aço trabalham em regime 

de submissão aos horários da Reciclar VR, não tendo autonomia nem para a 

utilização plena do espaço, sujeitando-se a restrição de acesso a algumas áreas. 
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 As entrevistas realizadas por Abegão e Pinto (s/d) sobre as dificuldades 

apresentadas para o trabalho dos catadores, resultou nos seguintes itens: a) 

prestação de serviço de triagem junto ao Programa de Coleta Seletiva do município 

sem qualquer remuneração, o que está previsto por lei; b) não recolhimento do INSS 

dos cooperados por falta de organização e/ou de recursos; c) investimento 

insuficiente na formação dos cooperados para a autogestão; d) falta de condições de 

realização de manutenção periódica dos equipamentos ou de investimentos para 

troca daqueles já obsoletos; e) poder reduzido de barganha, junto aos 

intermediários, que compram materiais das cooperativas, os quais acabam impondo 

preços muito baixos. 

 
Quanto às soluções apresentadas pelos cooperados entrevistados 
para a melhoria das condições de trabalho dos catadores, algumas 
questões são óbvias, como a remuneração do trabalho de triagem 
hoje realizado. O argumento é que a prefeitura paga para destinar os 
resíduos ao aterro sanitário de Barra Mansa e, portanto, deveriam 
remunerar as cooperativas, que além do trabalho de triagem poderiam 
assumir todo o processo da coleta seletiva, inclusive ações educativas 
junto à população. Para isso, as cooperativas deveriam ser 
contratadas diretamente pela prefeitura, assumindo a gestão do 
Programa de Coleta Seletiva do município, mas tendo sua autonomia 
garantida. Além disso, as cooperativas reivindicam uma área comum, 
com entrada e saída independentes, e tamanho suficiente para 
garantir o trabalho das três cooperativas, com máquinas e 
equipamentos adequados para a triagem do volume estimado de 
materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva (ABEGÃO e 
PINTO, s/d). 

 

 Os catadores que participaram da entrevista afirmam que o grande empecilho 

para que sua situação melhore, é a incapacidade ou falta de interesse do poder 

público em escutá-los, até mesmo porque, mesmo existindo um Comitê 

Intersecretarial para a Coleta Seletiva, as cooperativas não têm voz, sendo 

convocadas apenas quando acontecem problemas graves. A alternativa que resta à 

categoria, para abrir o diálogo entre poder público e cooperativas são ações junto ao 

Ministério Público, Defensoria Pública, articulação com os movimentos sociais e 

apoio da mídia local. Falta o cumprimento no disposto na Lei 12305/2010, que 

preceitua a obrigação do poder público em apoiar a organização, o funcionamento e 

a contratação das cooperativas de catadores.   

 O que se necessita, primordialmente, é de uma gestão social, respeitando o 

profissional catador de lixo como ser humano com necessidades e aspirações. 

Abegão e Pinto (s/d) explicam que, apesar de poder ser aplicado em contexto 
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público ou privado, o conceito de gestão social aparece como contraposição a uma 

perspectiva neoliberal de um Estado mínimo, com pouca intervenção no processo de 

desenvolvimento.  

 
Na medida em que o tratamento das carências sociais exige um 
compromisso ético com respeito às formas de intervenção, assim 
como sua efetividade depende de aspectos técnicos, a reunião das 
dimensões técnica e ética nos projetos de intervenção voltados para o 
enfrentamento das situações de vulnerabilidade social é um atributo 
intrínseco da gestão social. Ou seja, a efetividade de toda e qualquer 
ação transformadora no campo social está atrelada a uma dimensão 
técnica, dada pelas competências exigidas no planejamento, na 
implantação, na gestão e na avaliação das políticas, programas e 
projetos sociais. Contudo, atuar na esfera pública desenvolvendo e 
executando ações sociais requer também uma visão crítica capaz de 
questionar a todo o momento o sentido, a finalidade da ação. O 
compromisso ético exige que as ações tenham resultados efetivos; 
que possam contribuir para a transformação positiva das condições 
sociais. Esta é a dimensão ética subjacente às políticas, programas e 
projetos sociais (ABEGÃO e PINTO, s/d) 

 

 Segundo esses autores, para que a intervenção social seja exitosa, precisa 

envolver os atores sociais desde o seu planejamento, com participação ativa na 

implantação, acompanhamento e avaliação, para que possa atingir a tão sonhada 

autogestão sustentável num futuro não muito distante. Sem o comprometimento 

entre poder público e sociedade, não se chega a bom termo. 

 As cooperativas têm sido vistas como incapazes de operar adequadamente o 

processo de triagem, o que leva a uma realidade que prioriza a coleta seletiva e 

prevê “[...] a criação de nova unidade de triagem com maior investimento tecnológico 

e concedida à iniciativa privada” (PMVR, 2015, p.361).  

 No caso específico da cidade de Volta Redonda, foco deste trabalho, ainda 

falta muito para se alcançar a gestão social, a começar pela ausência de voz das 

cooperativas dos catadores no Comitê Intersecretarial para a Coleta Seletiva. Não 

se pode radicalizar, afirmando que esses profissionais não têm capacidade de 

gestão e organização. Cabe ao município propiciar-lhes capacitação na área, para 

que possam se representar com algo além do trabalho de triagem; não há de ser 

apenas com a disponibilização de recursos materiais que se chegará a uma boa 

implantação de projetos sustentáveis; é preciso mais que isso: são os valores 

tangíveis e intangíveis que se transformam em desenvolvimento e progresso. E o 

que se conclui é que, entre os programas e projetos do Plano Municipal a menção 

às cooperativas é superficial e não existe destinação orçamentária para isto.   
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6. CONCLUSÃO 

 

 Do que foi exposto neste trabalho, conclui-se que é urgente a implantação de 

políticas públicas voltadas à proteção do meio ambiente e, no caso específico desta 

pesquisa, o que diz respeito aos resíduos sólidos, em suas diversas categorias.  

 O trabalho realizado mostra que a conscientização dos indivíduos em relação 

à sustentabilidade é imprescindível para um mundo mais saudável, com qualidade 

de vida de melhor nível, garantindo saúde num ambiente preservado, o que significa 

um povo social e culturalmente inserido no coletivo, a partir dos cuidados individuais.  

 O estudo de caso feito na cidade de Volta Redonda, interior do Estado do Rio 

de Janeiro demonstra a carência de preocupação municipal com a implantação de 

projetos que viabilizem o descarte correto dos resíduos sólidos, por meio de 

cooperativas de catadores. Esses projetos são geradores de receitas para os 

cooperados, e garantem o reaproveitamento dos materiais recicláveis, colaborando, 

desta forma, com a sustentabilidade no planeta, ou seja, que a geração atual 

usufrua dos bens naturais sem prejuízo para as gerações futuras.  

 Entretanto, conforme se pode ver em trabalho realizado junto aos 

profissionais catadores de lixo, cooperados, o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos 

de Volta Redonda deixa muito a desejar, necessitando que se valorize mais esses 

trabalhadores, fazendo cumprir o disposto na Lei nº 12.305/2010. 

 Os objetivos propostos foram atingidos, no sentido de conhecer os problemas 

oriundos de implementação de políticas públicas em relação aos resíduos sólidos no 

município estudado. 
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