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RESUMO 

 

O presente artigo demonstra a necessidade de relatar a questão do problema do Lixo no Brasil. O 
objetivo do presente artigo é explanar como a as políticas públicas podem resolver o problema do lixo 
e das poluições. A metodologia utilizada para a realização do presente artigo foi a pesquisa de cunho 
bibliográfica. O artigo irá contribuir para que possamos ter mais conhecimento sobre as questões 
ambientais existentes no Brasil, e mostrar também que nós somos agentes transformadores e que 
devemos cobrar medidas e soluções para uma sociedade mais sustentável. Nas considerações finais, 
os leitores poderão visualizar como a educação ambiental, o conhecimento da nossa legislação, podem 
refletir no nosso dia a dia, sabendo separar o lixo até respeitar a nossa natureza, que está ameaçada 
e principalmente mostrar que isso é fundamental para o futuro da humanidade. 

 

Palavras-chave: Lixo. Políticas Públicas. Sustentabilidade. Reciclagem. 

 

ABSTRACT 
 

This article demonstrates the need to report the problem of garbage in Brazil. The objective of this article 
is to explain how public policies can solve the problem of garbage and pollution. The methodology used 
to carry out the present article was bibliographic search. This article is a contribution to everybody have 
more knowledge about environmental issues in Brazil, and also show that we are transforming agents 
and that we must collect measures and solutions for a more sustainable society. Understanding our 
legislation may reflect in our day, knowing how to separate the garbage until it respects our nature, 
which is threatened and shows that it is fundamental for the future of humanity. 
 
Keywords: Garbage. Public policy. Sustainability. Recycling. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O seguinte trabalho irá abordar um dos grandes temas contemporâneos, que 

são os problemas ambientais e sustentáveis enfrentados principalmente no século 

XXI, pois são considerados como problemas ambientais tudo aquilo que causa um 

impacto, ou que prejudique e provoque algum tipo de mal na vida dos seres vivos. 

Porém a degradação ambiental que vem ocorrendo há séculos é devido ao 

nosso sistema capitalista, a desigualdade social e o consumismo se constituíram e fez 

com que as pessoas relegadas à periferia social (exclusão) fosse catar, separar e 

transportar o lixo, como forma de sua sobrevivência e que seu ofício a catação, só 

existe em função do consumo exagerado de bens materiais, segundo (ROMANSINI, 

2005). 



Segundo o Ipea (2010), os benefícios econômicos gerados pela reciclagem 

podem ser calculados com base na diferença entre os custos gerados pela produção 

a partir de matéria prima virgem e os custos gerados para a produção dos mesmos 

bens a partir de material reciclável. 

A sustentabilidade ambiental se iniciou com a necessidade de lutar contra as 

ações que a ameaçam a natureza e como uma forma de garantir a integridade dos 

recursos naturais, sempre combatendo quaisquer formas que venha prejudicar o meio 

ambiente. Pois é preciso conscientizar a população, porque muitas vezes só 

cobramos dos órgãos públicos sobre melhorias, mas cabe a todos essa 

responsabilidade. E como a sustentabilidade nos traz diversos benefícios, desde a 

diminuição da poluição do solo, do ar e da água, gera economia na energia e na água, 

diminui os lixos nos aterros sanitários, diminui o desperdício, diminui os gastos com 

limpeza urbana e cria oportunidade para várias pessoas.  

Este trabalho irá descrever como é de fundamental importância a coleta seletiva 

e a reciclagem, para resolver o problema do lixo, pois com a nova ordem de 

sustentabilidade e de reciclar os materiais e produtos usados em novos produtos para 

se usar, atrai grandes benefícios ao meio ambiente e para todos nós. Além do mais 

que esse caminho de aproveitar os descartáveis tem gerado muito emprego, pois 

muitas empresas estão se especializando neste ramo e tem gerado vários empregos. 

 
2. A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM 

 
2.1. O Problema do Lixo 

 
A reciclagem é uma das formas mais eficientes de resolver o problema do lixo 

nas cidades. Para Lacerda (2013, p.32) “O meio ambiente é o mais precioso 

patrimônio da humanidade. É nele que se vive, e é dele que se retiram recursos 

naturais, para os mais diversos fins. Porém, mesmo com todo o desenvolvimento 

tecnológico, ainda são causados terríveis problemas ambientais, devido, 

principalmente à exploração excessiva de recursos e ao descarte inadequado de 

resíduos sólidos”.  

Para Fonseca (2013), a reciclagem, é algo extremamente importante para 

reduzir a extração de recursos naturais e principalmente para atender à crescente 

demanda por matéria prima das indústrias, já que o Brasil produz 240 mil toneladas 

de lixo por dia, destes, somente 160 mil são coletados. Infelizmente as empresas 



investem alto por novas tecnologias que lhe ajudam na produtividade da empresa, 

mas falta investir em novas tecnologias e incentivos para coleta de lixo, principalmente 

uma coleta seletiva.  

A produção de lixo é consequência do aumento da população do planeta, da 

industrialização acelerada, da falta de projetos adequados de urbanização. E 

podemos perceber em nosso dia a dia que o lixo ainda não tem destinação correta e 

que não existe um projeto adequado de reciclagem nos grandes centros urbanos, um 

grande exemplo da falta de reciclagem e sustentabilidade ficou bem claro nos jogos 

olímpicos realizados no Brasil, neste ano de 2016, pois a lagoa o Rodrigo de Freitas 

e na Baía de Guanabara, mostraram que a poluição extrema das águas é comum no 

Brasil, onde maior parte dos esgotos não tem o tratamento adequado e uma grande 

quantidade de lixo e resíduos passam pelos nossos rios. 

A sustentabilidade e a reciclagem passaram a fazer parte do desenvolvimento 

econômico e ao mesmo tempo preservação do ecossistema. A sustentabilidade se 

tornou um desafio, pois estamos vendo as alterações ambientais, a poluição e a falta 

de proteção as reservas de água potável e até os mananciais de rios estão sofrendo, 

seja com a poluição ou com as erosões. De acordo com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Ministério do Meio Ambiente) a implantação da coleta seletiva é 

obrigação dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do 

conteúdo mínimo que deve constar nos planos de gestão integrada de resíduos 

sólidos dos municípios. 

 A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), destaca que a coleta seletiva, a triagem, a classificação, o processamento e 

a comercialização dos resíduos reutilizáveis e recicláveis, contribuem muito para a 

cadeia produtiva da reciclagem. É importante valorizar também o trabalho duro e 

árduo feito pelos catadores desses materiais que são descartados muitas vezes de 

forma irregular e que esses catadores fazem um trabalho de extrema importância para 

a sustentabilidade e reciclagem. 

O catador de material reciclável era um trabalho feito para meio de 

sobrevivência e a sociedade não enxergava com o devido valor necessário esses 

trabalhadores, a reciclagem agora passa ser um caminho cada vez mais buscado pelo 

poder público e pelas empresas privadas, com o objetivo de separar os materiais 



recicláveis e reutilizáveis, tudo para reduzir a quantidade de lixo e a quantidade de 

matéria prima comprada para produzir os seus produtos. 

 
3. A INCLUSÃO SOCIAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 
3.1. A coleta de resíduo sólido como meio de sobrevivência 

 

Para Bortoli (2013), sabe-se que o aparecimento do catador de material 

reciclável se deu no início do século XX, porém, com mais atuação somente nos 

últimos anos. A atividade de reciclar e transformar o resíduo sólido em matéria prima 

significa dar destino ao lixo produzido e convertê-lo em lucro, caracterizando-se como 

forma de trabalho. 

Para o Ipea (2010), põe-se então a necessidade e a importância do catador de 

material reciclável, tanto para a preservação do meio ambiente e para a sociedade 

como um todo, pois ele contribui com a limpeza das cidades, evitando desperdícios e 

colaborando para um mundo mais sustentável, além de obterem por meio deste 

trabalho o sustento para si e para sua família.  

Bortoli (2013), diz que Nacional e internacionalmente os catadores tem 

semelhantes condições de vida e trabalho, ele cita que na América Latina 

cotidianamente denúncias são feitas devida as situações de precariedade, 

humilhação, maus tratos e a concorrência traidora devido as políticas de privatização 

dos serviços de coleta seletiva e a criação de políticas higienizadoras e 

criminalizadoras. Ocorrendo, a partir de uma visão econômica e industrial, o 

reconhecimento do resíduo sólido como possibilidade de lucro, onde o lixo pode ser 

reaproveitado, passando por um processo de transformação e retornando ao mercado 

para ser reutilizado. 

Brasil (2005), afirma que estes resíduos quando descartados de maneira 

incorreta e sem tratamento adequado, podem acarretar sérios danos ao meio 

ambiente, tais quais, poluição do solo, da água e do ar. No entanto, eles podem ter 

destinação adequada através de aterros sanitários, compostagem, orgânica, industrial 

e esterilização, reciclagem energética ou incineração, destacando-se que a 

incineração, fonte de co-geração de energia, foi considerada na Convenção de 

Estocolmo, como forte gerador de poluentes e substâncias consideradas altamente 



cancerígenas e no Brasil foi promulgado o Decreto n° 5.472, de 20 de junho de 2005, 

que consolidou o texto da Convenção.  

Segundo o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR, 

2005), no Brasil, se configura um cenário de miséria e de pobreza predominada pelas 

formas de exploração dos trabalhadores, expressando um número significativo de 

“excluídos” por conta do crescimento econômico e a busca incessante pelo lucro, que 

na lógica capitalista se prioriza o lucro em detrimento da vida humana, deixando a 

margem principalmente uma parcela da população que não tem acesso à educação, 

segundo o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), 

surgido em 1999.  

 

4. A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

4.1. A importância da Coleta Seletiva  

 

Um dos grandes problemas do século XXI é o lixo, ou seja, o consumo 

exagerado e o despejo de forma irregular dos materiais. Cuidar do planeta é dever da 

humanidade. A constituição federal do Brasil preconiza que todos têm o direito ao 

meio ambiente saudável, como também o dever de cada um o preservar para as 

futuras gerações, Brasil (1988). 

Para Peixoto, Campos & D’ Agosto (2005), a coleta seletiva surgiu para ajuda 

na preservação da natureza minimização da contaminação urbana, sendo uma 

alternativa de geração de renda e preservação do meio ambiente, que trata de 

maneira adequada os materiais descartados fazendo sua reciclagem contribuindo 

para o meio ambiente e bem estar social. 

Servindo de referência para outros países, a Lei 6938 de 1981 é uma legislação 

moderna que Institui a Política Nacional do Meio Ambiente, porém a fiscalização é 

precária isso reflete nas aplicações e penalidades para uma efetiva reversão dos 

prejuízos causados ao meio ambiente. Conforme o art. 23 da Constituição Federal, 

todo plano de desenvolvimento seja na esfera municipal, federal ou estadual deve 

cumprir as atribuições nele relacionadas.  



O Ministério do Meio Ambiente (2013) relata que a Constituição Federal, de 

1988 em seu artigo 225, diz que fica o direito de todos os brasileiros “ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. O artigo 23 define que são 

competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios 

“proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”. 

A criação de cooperativas e associações de reciclagem formaliza a profissão 

dos catadores de resíduos. Com o apoio desses, os municípios são beneficiados, pois 

as cooperativas visam o recolhimento, separação, armazenamento e venda dos 

materiais recicláveis uma vez separados, geram renda e voltam para o consumo como 

matéria prima. 

De acordo com Sapata (2006) apud Hirama e Silva (2009) as cooperativas e as 

associações de coleta de resíduos constituem-se em: 

[...] as cooperativas e associações de catadores são formalmente constituídas 

e autônomas, as quais se formaram, na sua maioria, a partir de papeleiros de 
rua, catadores de antigos lixões e adolescentes marginalizados. Contam com 
uma estrutura física de um galpão, geralmente de madeira, munido de cestos 
para catação manual e equipamentos, tais como balanças, prensas e 
picotadores de plástico e papel (SAPATA, 2006 apud HIRAMA & SILVA, 
2009). 

Portando, as cooperativas de reciclagem se classificam como um dos 

instrumentos mais importantes da gestão integrada de resíduos sólidos. 

Alguns municípios criaram uma legislação própria antecipando a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – PRNS. Essa lei federal faz obedecer a uma gestão 

integrada de resíduos nos municípios, antecipando o engajamento da sociedade e 

impondo aos estados e municípios estruturar políticas públicas para organizar os 

setores, melhorando assim a capacidade institucional e operacional.  

 

 

 

4.2. As leis que amparam o meio ambiente 

 



Dentre os papeis de uma lei, pode-se dizer que sua principal função é 

estabelecer normas, princípios e regras a serem seguidos e respeitados a fim de 

controlar as ações humanas de acordo com determinado contexto sócia. As leis 

ambientais de domínio federal, municipal e Estadual vêm de encontro com a 

sociedade no sentido de punir os crimes praticados contra a natureza, ou seja, serve 

para penalizar as ações humanas, como também responsabilizar os geradores de 

resíduos, o poder público e os consumidores com relação à gestão, incumbindo-se de 

orientar a destinação correta dos mesmos. 

Em 2010, o Decreto nº 7404/2010 foi baixado sem nenhum veto, 

regulamentando a Lei 12305/10 que instituía Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

criando o comitê de orientação para política de resíduos sólidos e implantação da 

logística reversa (BRASIL, 2010). 

A logística reversa consiste no processo de retorno dos produtos, de resíduos 

e sucatas, do consumidor para o fornecedor, para que seja feita a reciclagem ou reuso. 

Os resíduos são utilizados pelo consumidor e posteriormente são descartados, 

fazendo parte da cadeia do pós – consumo (SILVA; NETO, 2011). 

De acordo com a Lei 12.305/10 sobre a PRNS, o processo de reciclagem pode 

ser definido como “a transformação dos resíduos sólidos que envolvem a alteração de 

suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vista à transformação 

em insumos ou novos produtos”. (Brasil, 2010). 

Por disposição final ambientalmente adequada, a referida política define como 

sendo “a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas 

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

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”. (BRASIL. LEI 

12.305/2010). 

Por gestão integrada de resíduos sólidos segundo a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (2010) entende-se 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). 

Conforme a (PNRS, 2010), a gestão integrada propaga o trabalho do coletor de 

resíduos o qual é responsável pela coleta seletiva, caracterizada como atividade de 



separar os resíduos sólidos, administrar a logística e exercer procedimentos de 

reciclagem, para assim devolver os resíduos sólidos no setor empresarial. 

Já os Planos de resíduos sólidos colaboram para alavancar o desenvolvimento 

sustentável. De acordo com a política, o Art. 14 da PNRS, estabelece que os planos 

de resíduos sólidos são: 

I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos; II - os planos estaduais de resíduos 
sólidos; III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de 
resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; IV - os 
planos intermunicipais de resíduos sólidos; V - os planos municipais de 
gestão integrada de resíduos sólidos; e VI - os planos de gerenciamento de 
resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

 A partir desses planos objetiva-se o controle ambiental e a preservação do 

ecossistema, evitando seu desequilíbrio, pois a natureza poluída pode causar graves 

consequências para a saúde humana extinção da natureza. 

Do ponto de vista político, os princípios da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, descritos no art. 06, são apresentados abaixo: 

I – a preservação e a precaução; II – o poluidor-pagador e o protetor-
recebedor; III – a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que 
considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e 
de saúde pública; IV – o desenvolvimento sustentável; V – a eco eficiência, 
mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de 
bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e 
tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo 
de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 
sustentação estimada do planeta [...] (BRASIL, 2010). 

Compete aos municípios estabelecer parâmetros ambientais para concessão 

ou não de licenças e alvará, sendo responsabilidade do município a gestão de 

resíduos. “Organizar e prestar diretamente ou sob-regime de concessão ou 

permissão, os serviços de interesse local.” (BRASIL,2009, p. 37). 

Segundo Castro (1995), o município ainda que autônomo como Poder  tem 

competência comum com a União, Estado e Distrito Federal, de acordo com o Artigo 

225 da Constituição Federal , deve zelar pelar pelo bem estar das presentes e futuras 

gerações, garantindo a elas o meio ambiente ecologicamente equilibrado, e ainda 

promover programas de melhorias nas condições habitacionais e de saneamento, 

exigindo também estudo prévio dos impactos ambientais causados por obra ou 

atividade que possam causar significativa degradação ambiental, além de cuidar e 

proteger bens históricos e cuidar da saúde.  



Castro (1995) salienta ainda que a lei orgânica dos municípios pode fixar 

princípios de Política de Saneamento e Meio Ambiente, para que sejam realizados 

planejamentos e incorporações do referencial sanitário e ambiental, para execução 

das atividades e na elaboração dos instrumentos legais Lei de Parcelamento do Solo, 

de Uso e Ocupação do Solo, Plano Diretor, Legislação Orçamentária, enfim todo 

processo de tomada de decisão local. 

A Lei nº 9.795/99 trata da política ambiental e institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental, estabelecendo em seu artigo 3º a responsabilidade dos poderes 

políticas públicas para promover a educação ambiental para melhoria e recuperação 

do meio ambiente.  

I – Poder público, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, 
definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a 
educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da 
sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. II – 
Instituições Educativas, promover a educação ambiental de maneira 
integrada aos programas educacionais que desenvolvem. III – Órgãos 
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, promover 
ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, 
recuperação e melhoria do meio ambiente [...](BRASIL, 1999). 

Com o intuito de reforçar o compromisso voluntário com as metas de redução 

das emissões de gases de efeito estufa (GEE), a PRNS agrupa modelos de gestão 

de resíduos sólidos e contempla diretrizes e leis vigentes abrindo novas possibilidades 

para a execução de planos embasados na Lei dos Consórcios Públicos. Pode ser 

destacado ainda que o papel da sociedade para conseguir as mudanças necessárias 

e implantar novas referências no que se trata de produção do consumo focada na 

análise do ciclo de vida do produto e da responsabilidade compartilhada, deve ser 

partilhado por fabricantes, importadores e distribuidores, e todos os envolvidos desde 

a fabricação, venda consumo até o destino final do produto para possível reutilização. 

Com isso o resultado final será a diminuição do volume de resíduos sólidos e dos 

rejeitos gerados. (ETHOS, 2012)  

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 



A prática da reciclagem atua no sentido evitar que o lixo se torne poluente, 

desenvolvendo ações e procedimentos que possibilitam o reaproveitamento dos 

materiais descartados, prevenindo os malefícios causados pela destinação incorreta 

destes resíduos garantindo a sustentabilidade ambiental. O ato de reciclar proporciona 

não só o cuidado com o meio ambiente, mas também o desenvolvimento econômico. 

No Brasil é crescente o número de cooperativas voltadas para coleta seletiva de 

resíduos, as quais geram emprego e renda para seus colaboradores contribuindo para 

melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem da reciclagem. 

O ato de reciclar deve se tornar um hábito, sendo necessário que os governos 

das esferas federais estaduais e municipais criem programas voltados para de 

educação ambiental complementando as leis já existentes no sentido de conscientizar 

a população sobre os cuidados com a natureza e sua importância para a manutenção 

da vida. 

Por isso, pode se concluir que a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(Ministério do Meio Ambiente), é de extrema importância para a implantação da coleta 

seletiva, que é obrigação dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem 

parte do conteúdo mínimo que deve constar nos planos de gestão integrada de 

resíduos sólidos dos municípios. 

Para que os catadores de materiais reutilizáveis tenham seu merecido valor, 

pela árdua atuação, nas atividades de coleta seletiva, triagem, classificação e 

processamento e comercialização dos resíduos recicláveis e reutilizáveis é necessário 

mais fiscalização e apoio a implementação da PRNS.  
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