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RESUMO: O presente trabalho tem por função realizar uma análise histórica das 

políticas ambientais a nível nacional e internacional que tratam sobre descarte dos 

resíduos sólidos sob a perspectiva das conferências sobre Meio Ambiente 

conjuntamente às dimensões dos Direitos Humanos. A partir dessa perspectiva 

histórica, buscar-se-á estudar a legislação vigente, com base na Lei 12.305/2010 e 

seus aspectos mais relevantes em conformidade com as diretrizes de Boa 

Governança e Desenvolvimento Sustentável.  
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INTRODUÇÃO 

 

O lixo é considerado um dos maiores problemas causadores de impacto 

negativo na natureza, capaz de originar riscos à sobrevivência das espécies de 

fauna e flora e, sobretudo, à própria sobrevivência da espécie humana modificando 

o ambiente. Palavra derivada do latim lix significa lixívia ou resto, no mesmo sentido 

“resíduo” vem de residuu: sobra de determinada substância; sem diferenças 

terminológicas, apenas interpretativas, aos dejetos descartáveis que ainda estão 

misturados se denomina lixo, em contraponto os materiais já separados e passíveis 

de reaproveitamento são definidos como resíduos de natureza sólida. 

                                                           
1
 Alunas do 8º Período vespertino, do curso de Direito, da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco. 

2
 Professora Mestre, orientadora. 
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A natureza, sendo uniforme, sofre com os vários tipos de degradação, 

dentre elas, o excesso de resíduos sólidos como um dos mais perniciosos ataques 

ao equilíbrio ambiental. A problemática central ganha destaque com a constatação 

de que o lixo brasileiro (principalmente dos locais urbanos), por consequência do 

acúmulo, sofre a falta de tratamento adequado á destinação final, sendo depositado 

em locais inadequados como terrenos vazios, mangues, margens de rios e lagos, 

afetando o equilíbrio ambiental mínimo necessário. Dessa maneira, as medidas 

técnicas são necessárias para a busca de uma solução compatível com a situação 

problema, neste cerne, numa perspectiva jurídica, o Direito Ambiental atua na 

defesa dos interesses difusos em meio ás interações homem-natureza com um 

conjunto de normas e interpretações em prol do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, como versa o art. 225, da Constituição Federal do Brasil, a PNMA Lei 

6.938/81 e, em principal, a PNRS Lei 12.305/10. 

O consumo eminentemente desenfreado é proporcional ao acúmulo de 

resíduos, o aparecimento deste é ligado diretamente no desenvolvimento de 

mercado, que se traduz em uma resposta às necessidades (criadas) do homem. A 

falta de percepção, anterior, de que o lixo poderia se tornar um grande mal à 

humanidade permitiu aos povos modernos não o relacionarem à vida saudável, e 

este problema que se faz, traz consigo um despertar para a questão que de tudo 

não é problema atual. O movimento em defesa de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado ganha força nessa perspectiva a partir da segunda 

metade do séc. XX, trazendo reflexões de caráter emergencial sobre o ritmo 

acelerado de esgotamento e inviabilização de recursos naturais indispensáveis à 

sobrevivência da espécie.  

O presente artigo pretende enriquecer as análises já existentes sobre a 

relevante temática, contribuindo com o aprofundamento da discussão teórica, 

preocupando-se em ilustrar um breve histórico das políticas ambientais, no âmbito 

internacional e nacional sob a ótica das conferências globais, delineando as teorias 

do Direito Ambiental em contraposição à casuística e os desafios e perspectivas da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, no tocante ao desenvolvimento sustentável 

em face da proteção dos Direitos da Natureza e dos Seres Vivos, ressaltando o ciclo 

de dimensões envolvidas: como a social, política e econômica. Analisando, assim, o 

questionamento sobre o descarte de resíduos devido a sua relevância temática, 

principalmente no Brasil com a Lei 12.305 em face da Boa governança e do 
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Desenvolvimento Sustentável, a fim de interpretar as soluções e desafios para sua 

efetivação. 

 

1 O Direito Ambiental e o tratamento de resíduos sólidos: Uma 

perspectiva histórica 

 

Para traçar um perfil histórico das Conferências globais à luz da relação e 

integração do Direito Ambiental e Resíduos sólidos é necessário delinear o papel e o 

curso desse Direito, ensejos e paradigmas, além da função desses mecanismos. 

Faz-se necessário, primeiramente, elencar o papel do Direito Ambiental: 

ramificado do Direito Público é uma disciplina holística e interdisciplinar não 

influenciada por formalismos, mas sim, por questões variadas e atuais de caráter 

político, administrativo, social e ético dentro de um contexto global e não apenas 

pontual. A preocupação ambiental está presente no ordenamento jurídico em todo o 

globo, seja em legislações ordinárias ou em cartas constitucionais com diferentes 

previsões de níveis de progressividade ambiental, de visão antropocêntrica ou 

ecocêntrica. 

Por esses conceitos Isabella Pearce (2011, p. 36) em A resposta do 

direito interno: previsões relativas ao meio ambiente nas Constituições Nacionais 

aduz que as cartas constitucionais com nível de progressividade ambiental baixo 

possuem caráter antropocêntrico, uma vez que compreendem o meio ambiente 

exclusivamente como recursos naturais que são objetos e propriedade de alguém (o 

Estado) ou que se atém aos danos á saúde e a propriedade apenas dos seres 

humanos provocados através de um dano ao meio ambiente, e não com o meio 

ambiente em si mesmo. Em contraponto a progressividade ambiental de nível alto 

ou vanguardista traz em seu bojo uma visão ecocêntrica do meio ambiente, com o 

fim em si mesmo, que o protegem em integridade; são completas e avançadas e 

visam o meio ambiente equilibrado e não apenas sadio, para as gerações do 

presente e futuro, salienta-se aqui a equidade intra e intergeracional, agregam, além 

disso, variadas dimensões do desenvolvimento dito sustentável. Percebe-se, que 

essa visão é tida sob uma perspectiva jurídica nova em que o meio ambiente deixa 

de ser considerado um bem jurídico per acciden e é elevado a categoria de bem 

jurídico per si, com a devida autonomia em relação a outros bens jurídicos (bem 

jurídico autônomo). 
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As primeiras nuances ambientais, surgiram a partir do século XIX através 

de uma mudança paradigmática e histórica, a revolução industrial e 

consequentemente o surgimento do proletariado, um acúmulo de renda nas mãos de 

uns e o surgimento de padrões de vida destoantes. Houve, nessa época, a transição 

do Estado Liberal (atuação negativa frente à proteção das garantias individuais e de 

liberdade) para o Estado Social (atuação positiva, deveres positivados) evidenciado 

a 2º geração de Direitos Humanos: os direitos sociais. A qualidade de vida dos seres 

humanos e do meio ambiente passou a ser analisada após a intensa atividade 

industrial, aglomeração urbana e a constatação de que os recursos naturais são 

finitos e não uma barreira para o progresso, através da poluição do ar, rios e outros 

meios  e o “retorno da natureza” que fez surgir o início da “revolução ambiental”. 

O caminhar da “revolução ambiental” tem fundamentação nas pesquisas 

científicas que começaram a surgir e ratificar a necessidade de regulamentação de 

políticas voltadas à preservação do meio ambiente, que incluem o debate 

político/social e econômico. Nesse sentido: 

“Até o século XX, sua manifestação se dava na forma de alguns raros 
tratados bilaterais e locais ao redor do mundo, necessários à proteção, 
sobretudo, de espécies de peixes e aves comercialmente importantes. Com 
o advento do caos trazido pelas duas Grandes Guerras que assolaram a 
humanidade, as relações globais passaram por uma reavaliação e iniciou-se 
um período de forte cooperação entre os países, reforçada por sentimentos 
de auto-preservação que poderia-se dizer oriundos das atrocidades da 
Guerra. E em tal contexto, de formação de organizações internacionais 
como a ONU, e dada a reflexão acerca dos problemas trazidos pelo 
progresso, incluindo aí a severa e alarmante degradação sofrida pelo meio-
ambiente, sobretudo nos países desenvolvidos” (GLATZL, 2013, p. 28). 

 

Ainda no século XX, após a grande guerra marcada por fortes 

armamentos nucleares e destruição em massa, surge mais uma preocupação 

ambiental: poluição e destruição por radiação do meio ambiente sadio para os seres 

humanos. Assim, em 1962, surge o primeiro marco ambiental, a publicação de “A 

primavera Silenciosa” de Rachel Carson, alertando sobre o uso de produtos 

químicos e sintéticos em plantações de alimentos, que prejudicavam o ecossistema 

e a saúde humana.  

Desde então, a visão ambiental tomou âmbito global, a consciência do 

coletivo teve um novo desperta para a responsabilidade em preservar o ecossistema 

e a própria vida humana. Essa percepção gerou o movimento de defesa do meio 

ambiente para diminuir o ritmo acelerado de destruição dos recursos naturais. Na 
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Conferência das Nações Unidas para o ambiente, em 1972 em Estocolmo (Suécia), 

foi estabelecido o Plano de Ação Mundial e a Declaração sobre o Ambiente 

Humano, que define a importância da ação educativa em questões ambientais 

gerando o Programa Internacional de Educação ambiental, consolidado 

posteriormente na Conferência de Belgrado. A Conferência de Estocolmo foi marco 

histórico internacional, com as políticas de gerenciamento do ambiente que chamam 

atenção do mundo para os problemas ambientais, o Manifesto Ambiental com 19 

princípios. No mesmo ano, foi criado o PNUMA – Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente para coordenar as ações que envolvem o meio ambiente global, 

visto a importância cooperativa entre os Países que deve existir para que o 

acordado tenha efeitos. 

A comissão mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1983, 

resultou na publicação do relatório brundtland, inspirado na saúde que ultrapassa a 

medicina para humanos, a saúde ambiental e de desenvolvimento humano. O 

relatório brundtland trouxe em seu bojo o conceito que baseia todas as políticas 

públicas no tocante a meio ambiente e resíduos sólidos no Brasil: desenvolvimento 

sustentável. Ganhando o rol da esfera pública, o relatório preconiza: 

“Preocupado com a degradação acelerada do meio ambiente humano e os 
recursos naturais e as consequências do que a deterioração econômica 
para e desenvolvimento social e acreditando que o desenvolvimento 
sustentável, o que implica atender às necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias 
necessidades, deve tornar-se um princípio orientador central dos Estados, 
governos e instituições privadas, organizações e empresas. Reconhecendo, 
tendo em vista o caráter global dos grandes problemas ambientais, o 
interesse comum de todos os países a implementarem políticas destinadas 
ao bom desenvolvimento sustentável do meio ambiente” (RELATÓRIO 
BRUNDTLAND – Nosso futuro comum). 
 

O Brasil, também presente na linha histórica das Conferências Globais 

sobre o meio ambiente, sediou no Rio de Janeiro em 1992, 20 anos pós-estocolmo, 

a “Cúpula da Terra” que estabeleceu a Agenda 21, uma lista de recomendações 

para a proteção do planeta e implementação de políticas públicas sustentáveis, com 

recursos advindos dos setores públicos e privados de cada País, que tocou na 

questão dos resíduos. No que tange políticas públicas sustentáveis, o debate 

internacional pela primeira vez não tocou só no meio ambiente, mas em tudo aquilo 

que influencia a sua modificação, os aspectos socais e econômicos se fizeram 

pauta: a erradicação da pobreza, a economia e distribuição de renda, os projetos 

sociais com as minorias, dentre outros. O objetivo principal dos governos 
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participantes era delinear um projeto que visasse o crescimento econômico de forma 

sustentável, protegendo os recursos que também são matéria-prima como o 

combate ao desmatamento desenfreado, a desertificação do solo, poluição da água, 

rios e do ar, e a gestão eficaz dos resíduos tóxicos. 

No mesmo ano, a ONU criou a Comissão para o Desenvolvimento 

Sustentável para assegurar a execução da Agenda 21 e fazer parte integrante do 

Conselho Econômico e Social, visto as áreas abordadas na “Rio 92”, além da 

convenções da ONU sobre: diversidade biológica; combate à desertificação. Cinco 

anos após a “Cúpula da Terra” ocorreu uma sessão especial “Cúpula da Terra +5” 

para revisão e implementação da Agenda 21, agora com metas jurídicas vinculadas 

ao texto que efetivassem os padrões sustentáveis das indústrias, além dos aspectos 

sociais. No ramo das mudanças industriais, também em 1997, foram estabelecidas 

metas de caráter obrigatório para 37 países que exerciam fortemente a atividade e 

para a comunidade europeia, berço da industrialização: o protocolo de kyoto.  

Já no século XXI, a primeira década foi marcada por conferências que 

ratificaram o compromisso já firmado anteriormente e em busca da adesão daqueles 

que não firmara pacto qualquer. A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável ocorreu na África do Sul, em busca de desafios para implementação da 

Agenda 21, e adaptações das novas questões advindas com a modernidade. O 

resultado foi a Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento e um plano de 

implementação para as ações. Em 2005, a problemática constante da gestão de 

resíduos mais uma vez foi abordada na revisão do Programa de Barbados da ONU. 

Vinte anos após a “Rio 92”, aconteceu a “Rio+20” para renovar o 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável e as dimensões cabíveis, 

190 países participaram para discutir a utilização dos recursos naturais do planeta, 

incluindo a destinação final dos resíduos que não acarrete a prejudicialidade. Sobre 

a gestão de resíduos sólidos no Brasil: 

“O plano de gestão de resíduos sólidos foi baseado na recente Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/10). O Comitê Nacional de 
Organização (CNO) buscou instituir um modelo de gestão que consolidasse 
a hierarquia da não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e 
disposição final adequada de resíduos sólidos. Um dos pilares da coleta 
seletiva da Rio+20 foi a atuação de cooperativas de catadores, por meio de 
mecanismo participativo e que beneficiasse o maior número possível deles. 
Parte desse grupo esteve também distribuído pelos espaços oficiais para 
atuar como educadores ambientais, orientar e sensibilizar os participantes 
sobre o sistema de coleta seletiva proposto, que foi dividido em quatro 
fluxos básicos: recicláveis, não recicláveis, orgânicos e pilhas, celulares e 
baterias.” 
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Para tal implementação também foi abordado o tema da Governança 

Democrática, que para Isabella Pearce em Governança Democrática para o 

Desenvolvimento Sustentável (MONTEIRO, 2012, p. [?)]“A nossa concepção de boa 

governança relaciona-se intrinsicamente com a ideia de justiça. Reduzir a injustiça e 

incrementar a justiça. Entendemos que devem ser esses os objetivos de uma boa 

governança” A governança democrática deve andar conjuntamente ao 

Desenvolvimento Sustentável para que as políticas públicas sejam implementadas e 

os pactos firmados ao longo da história sejam efetivados. 

Percebe-se, portanto, que a incorreta produção e destinação dos resíduos 

são fatores alarmantes para o desenvolvimento ambiental e social, visto os fortes 

impactos trazidos desde a intensa produção industrial. Ao longo da “revolução 

ambiental” o tema foi tratado de maneira ínfima, e só passou a ganhar destaque no 

século atual. O Brasil, tenta gerir no território a destinação final dos resíduos sólidos 

– sem efluentes líquidos e gasosos – implementando a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos através da Lei 12.305/2010, visto o paradoxo enigmático que se 

fazem entre coisas desinteressantes, poluentes, mas também úteis e lucrativas 

(ARAGÃO, 2003, p. 12). 

2 A Lei 12.305/2010 e a gestão de limpeza pública: análise em face da 

boa governança e do desenvolvimento sustentável 

O século XXI trouxe integralmente preocupações na aplicabilidade do 

conceito de sustentabilidade e boa governança. A preocupação em atender ás 

necessidades do presente sem comprometer ás gerações futuras utilizando os 

recursos da melhor maneira possível dá azo ao tratamento e gestão de resíduos 

sólidos, que por serem apropriáveis possuem particularidades no que toca o regime 

jurídico quanto às responsabilidades, como preconiza Maria Aragão: 

responsabilidades do produtor, detentor, cuidados no transporte, dentre outros. 

Desde as origens da sociedade o cuidado com resíduos e dejetos fica a 

margem da produção e consumo de novos produtos. A produção de resíduos é 

própria do homem, uma vez que a produção é necessária para o progresso, e o 

descarte não é visto como parte do mecanismo, o que gera o desequilíbrio do 

sistema de produção e, em consequência, do ecossistema, gerando problemáticas e 

tentativas de resolução. Portilho (2007, p. 14) corrobora esse entendimento ao 

afirmar que a sociedade em geral sempre teve esta relação (por vezes estável, por 

vezes instável) com seus resíduos, de forma que esta aparente afinidade se 
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transformou – na atualidade, conflituosa – em sério problema a ser resolvido, a 

busca de mecanismos, por vezes radicais, não se tem feito de tudo fácil. 

O lixo produzido pelo ser humano seja ele em qualquer estado físico, 

ocupa determinado espaço, por vezes inadequado, provocando diversas 

problemáticas. Com efeito, sendo o lixo, resíduos sólidos de extrema 

heterogeneidade, tem-se que pensar em formas diferenciadas para o correto 

tratamento de suas parcelas. Diante disso, a atuação estatal é fundamental, visto a 

saúde pública, do ambiente e social; a instituição de leis e programas para o 

tratamento e gestão de resíduos delineia não apenas a diminuição do volume de 

resíduos gerados, mas também a diminuição de massa/quantidade que se produz, 

pois se preconiza uma produção e consumo sustentáveis, além da correlação ao 

Direito Ambiental com o princípio da redução, reutilização, reciclagem.  

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

9.605/98 está sendo intensamente debatida nos últimos dois anos por inúmeros 

setores sociais, visto o interesse em uma legislação reguladora e de implementação 

de mudanças na gestão de resíduos nos três âmbitos governamentais: municipal, 

estadual e federal.  

No Brasil a estatística para a quantidade de dejetos produzida é ainda 

muito tímida (BARBOSA, 2011, p.38). Entretanto de acordo com o Manual de 

Gerenciamento Integrado, aproximadamente 900 mil toneladas de lixo são 

produzidas por dia, desse total 190 mil são provenientes de domicílios. Portanto, a 

média nacional estaria em torno de 700 g/dia por habitante. O que por certo se 

traduz em uma questão a ser analisada com mais precisão (IPT, 2012). Uma análise 

dos relatórios3 dos anos de 2009, 2010 e 2011, demonstra que, anualmente, a 

produção de resíduos no Brasil tem ultrapassado a taxa de crescimento 

populacional, significando que há um consumo crescente e uma crescente 

descartabilidade no país. Entre os anos de 2008 e 2009, a geração de resíduos 

saltou de 52.9 milhões de Toneladas/ano para mais de 57 milhões. Um crescimento 

anual de 7,7%. Entre 2009 e 2010, verificou-se um salto de 57 t/ano para 60.8 t/ano, 

um aumento de 6,8%; entre 2010 e 2011, verificou-se um salto para 61.9 t/ano, um 

percentual de 1,8%. Em que pese uma aparente redução nos percentuais de 2009 a 

                                                           
3
 Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, dos anos de 2009, 2010 e 2011, disponíveis, em 

<http://www.wtert.com.br/home2010/arquivo/noticias_eventos/Panorama2009.pdf>; 

<http://www.wtert.com.br/home2010/arquivo/noticias_eventos/Panorama2010.pdf> e 

<http://www.wtert.com.br/home2011/arquivo/noticias_eventos/Panorama2011.pdf> 
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2011, em todos os anos verificou-se um aumento de geração de resíduos superior a 

taxa de crescimento populacional. Entre 2010 e 2011, segundo dados do IBGE, o 

crescimento populacional foi de 0,9%. Significando que, mesmo no ano em que se 

constatou um percentual menor de evolução da geração de resíduos (1,8%), sua 

taxa foi o dobro da taxa de crescimento populacional no país. 

No art. 3º, XVI, da Lei nº 12.305/2010, tem-se o conceito legal de resíduo 

sólido, nos seguintes termos: material ou substancia, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, 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 da rede pública de esgotos ou em 

corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis 

em face da melhor tecnologia disponível. (LEI nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, 

art. 3º, XVI) 

Nessa perspectiva, a Lei nº 12.305/2010 ocasionou uma série de artifícios 

jurídicos, como por exemplo, a adesão a princípios como a visão sistemática na 

gestão dos resíduos, analisando o problema segundo variáveis a nível ambiental, 

social, cultural, econômica, tecnológico e de saúde pública4 falando também em 

colaboração por parte das diversas esferas envolvendo o poder público, o setor 

empresarial e demais partes da própria sociedade. 

No que se refere a esses princípios e a cooperação entre as diversas 

esferas envolvidas, de forma a enfrentar o problema da falta de responsabilização 

de todos envolvidos na produção de resíduos, a Lei da PNRS inaugura em esfera 

federal a chamada responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. 

Além disso, lança mão de outros instrumentos jurídicos para sua aplicabilidade, 

dando corpo aos princípios do poluidor-pagador, através de sanções aplicadas 

àqueles que destinarem de forma inadequada os resíduos, e do protetor-recebedor, 

através de instrumentos. 

Na esfera municipal, se observa a importância da promulgação da 

Constituição Federal, art. 30, I, II e V, que deu ao município o caráter de ente 

federativo autônomo, com competências próprias; administrativas, legislativas e 

financeiras, com capacidade principal na legislação local, a fim de complementar as 

                                                           
4
 Art. 6º da Lei nº 12.305/2010 . 
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legislações de âmbito federal e estadual, assim, segundo o Ministério do Meio 

Ambiente, o munícipio organiza e presta diretamente os serviços públicos 

essenciais, portanto, tornando o munícipio “detentor da titularidade dos serviços de 

limpeza pública urbana e toda gestão e manejo dos resíduos sólidos, deste a coleta 

até a destinação final” (Ministério do Meio Ambiente). 

Sobre a problemática enfrentada pelos municípios vale ressaltar o 

pensamento de Elisabeth Grimberg em A Política Nacional de Resíduos Sólidos: a 

responsabilidade das empresas e a inclusão social: 

“Vale lembrar que as cidades, especialmente as grandes, enfrentam a 
crescente falta de espaços, para a construção de aterros. Nos municípios 
pequenos e médios estes espaços podem servir para outras finalidades 
mais importantes como a agricultura, turismo, lazer. Aestas dificuldades e 
desvantagens de destinação para aterros sanitários, acrescenta-se os altos 
custos para instalação e gerenciamento deste tipo de infraestrutura. Outra 
face da questão é o gravíssimo quadro social que envolve a presença de 
crianças, adolescentes e adultos vivendo no e dos inúmeros lixões e muitas 
vezes em aterros sanitários e controlados. Estas pessoas coletam alimentos 
e materiais recicláveis para daí extraírem sua sobrevivência. São pelo ao 
menos 35 mil crianças em lixões e uma estimativa de 200 mil a 800 mil 
catadores trabalhando em depósitos a céu aberto e nas ruas em todo o 
país!” (GRIMBERG, 2013, p. 79) 
 

Autores como Palmeira (2002, p.17) afirmam que a coleta do lixo urbano, 

necessariamente, deverá ocorrer de forma diferenciada, sob pena de ver-se toda a 

aplicabilidade dos serviços de coleta apontados por Scarlatto (1999, p. 2) serem 

reduzidos a nada. Cada região urbana possui características próprias, de forma que se 

fazem necessárias políticas diferenciadas, as quais tendam a desenvolver mecanismos 

diferenciados para solucionar (ou amenizar) a problemática do lixo. ―Poderão ser 

usados equipamentos como: Carrinho coletor manual; carreta de tração por trator; 

veículos motorizados, tais como: basculante, convencional, compactador e transporte de 

caçamba‖ (SCARLATTO, 1999, p. 81). 

Dessa maneira, a gestão de limpeza pública dos resíduos sólidos 

urbanos, se faz mix entre educação sócio-ambiental e promoção deimplementação 

pelo setor público, importantes políticas para fundamentação da PNRS nesse 

âmbito, visto o art. 18, §1º, II da Lei 12.305/10. Se evidencia, portanto, a gestão 

compartilhada para que se tenha o controle social e econômico de forma solidária. 

Assim o ministério do meio ambiente: 

“Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto 
de atribuições dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 
dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e 
manejo dos resíduos sólidos pela minimização do volume de resíduos 
sólidos e rejeitos gerados, bem como pela redução dos impactos causados 
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à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos 
produtos, nos termos desta Lei.” (BRASIL. Lei 12.305/10.) 

 
Visto o desinteresse – produção do resíduo não foi o objetivo principal -, 

pelo resíduo e sua destinação, os impactos ambientais causados por esta última, os 

princípios ambientais da valorização, auto-suficiência e proximidade a Sociedade 

consciente e informada contribui com a coleta seletiva e o ciclo de vida útil do 

produto, fomentando assim, a boa governança e o desenvolvimento sustentável da 

educação, política, meio ambiente e economia. 

Nesse sentido a Governança ainda é um conceito em formação, contudo 

reflete fundamentalmente os interesses dos atores que a ele se referem. Aqui, o 

conceito analisa em perfeita congruência o novo processo em curso no País, no 

campo da gestão de resíduos sólidos, sob a perspectiva das redes e fóruns da 

sociedade organizada em torno deste tema.  

Calame traz uma reflexão interessante, ao definir governança no contexto 

do século XXI:  

“não será pela inserção de indivíduos isolados, como produtores e como 

consumidores, por leis universais do mercado ou pela inserção dos 

Estados, cada um com suas “vantagens comparativas” predefinidas pelo 

mercado mundial, que se construirá o mundo de amanhã, mas sim pelo 

esforço de comunidades plurais por construir um destino e uma história 

comuns”.(CALAME, 2004, p. 79) 

Assim as políticas públicas no tocante a gestão de limpeza pública, 

devem estar em consonância à governança democrática e desenvolvimento 

sustentável para que os princípios do direito ambiental e os pactos firmados 

internacionalmente sejam eficazes. 

 

3 Interpretação crítico-reflexiva: Lei de Resíduos sólidos e os 

desafios e perspectivas de um novo paradigma. 

 

É de conhecimento de todos que a crescente preocupação com a 

preservação dos recursos naturais e a problemática da saúde pública relacionada 

aos resíduos sólidos carece de políticas públicas como forma de solucionar essa 

temática, a qual esta sendo cada vez mais demandada pela própria sociedade que é 

afetada diretamente com essa questão. 

E foi nesse contexto que surgiu a Lei 12.305/2010 ou Lei de Resíduos 
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Sólidos a qual nasceu como tentativa de buscar a solução que abarcasse essa 

demanda, uma vez que a geração de Resíduos Sólidos tornou-se um fenômeno 

inevitável que acontece diariamente e cujas quantidades e composições variam de 

acordo com cada população e com o desenvolvimento econômico da localidade. 

Segundo Prandini (1995, 78) são 241.614 toneladas de resíduos sólidos produzidos 

diariamente no Brasil, onde cerca de 90.000 toneladas por dia é de resíduos sólidos 

domésticos (algo em torno de 32 milhões de toneladas por ano) dispostos, a maioria, 

a céu aberto. A disposição final e o tratamento dos resíduos sólidos urbanos no 

Brasil, conforme Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (1991) era: 76% 

em céu aberto (lixão); 13% aterro controlado (lixão controlado); 10% aterro sanitário; 

0,9% usina de compostagem; 0,1% usina de incineração. . 

O emprego lógico, racional e consciente dos recursos naturais, a partir de 

uma visão de mundo envolvida com as questões ambientais é nos dias de hoje, um 

dos maiores desafios da humanidade. E nesse cenário surge um novo paradigma, 

que se iniciou com a implementação da Lei de Resíduos Sólidos e o qual está 

comprometido com a busca de alternativas que minimizem os danos ao meio 

ambiente e gere a renovação dos recursos, fazendo nascer à gestão ambiental que 

passa a atuar como instrumento em prol dessa nova perspectiva, a qual deve 

perpassar por uma série de mudanças visando à ampliação dos mecanismos para 

poder garantir a sustentabilidade, e reservar às futuras gerações um ambiente mais 

equilibrado e harmonioso. 

O surgimento dos direitos sociais, o reconhecimento das questões 

ambientais na Constituição Federal, os movimentos sociais em prol do meio 

ambiente, a consolidação da democracia são alguns dos fatores que contribuíram 

para o surgimento de um caminho cuja direção leva a um sistema ambiental 

baseado no desenvolvimento sustentável. 

“Os índices de crescimento industrial não são compatíveis com a natureza 

finita dos recursos existentes” (GIDDENS, 2005, p.486). Essa fora uma das 

conclusões que o relatório “Os Limites para o crescimento”, encomendado pelo 

Clube de Roma, publicou em 1972. Portanto, como já estabelecido anteriormente e 

enfatizando mais uma vez, essa problemática se relaciona diretamente com o 

crescimento constante da população, uma vez que isso acaba necessitando de 

quantidades maiores de alimentos e industrialização de matérias-primas, os quais 

irão decompor-se em produtos industrializados, colaborando, assim, para o avanço 
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da questão dos resíduos sólidos, gerando também consequências catastróficas para 

o meio ambiente e para a qualidade de vida da população.  

Desta forma, devido a esse excessivo uso dos recursos naturais e da 

enorme produção de lixo gerando elevados índices de poluição, a sociedade global 

desperta para a necessidade de se harmonizar consumo e meio ambiente. Fabio 

Feldman argumenta que: 

“O consumo é essencial para a vida humana, visto que cada um de nós é 
consumidor. O problema não é o consumo em si mesmo, mas os seus 
padrões e efeitos, no que se refere à conciliação de suas pressões sobre o 
meio ambiente e o atendimento das necessidades básicas da Humanidade. 
Para tanto, é necessário desenvolver melhor compreensão do papel do 
consumo na vida cotidiana das pessoas. De um lado, o consumo abre 
enormes oportunidades para o atendimento de necessidades individuais de 
alimentação, habitação, saneamento, instrução, energia, enfim, de bem-
estar material, objetivando que as pessoas possam gozar de dignidade, 
auto-estima, respeito e outros valores fundamentais. Nesse sentido, o 
consumo contribui claramente para o desenvolvimento humano, quando 
aumenta suas capacidades, sem afetar adversamente o bem-estar coletivo, 
quando é tão favorável para as gerações futuras como para as presentes, 
quando respeita a capacidade de suporte do planeta e quando encoraja a 
emergência de comunidades dinâmicas e criativas. O consumo na vida 
contemporânea, entretanto, traz novas dinâmicas e a sua compreensão 
está longe de ser alcançada.” (FELDMAN, 2008, p. 65) 

Sendo assim, a sanção da Lei n° 12.305/10 que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, busca uma articulação dos anseios da população em 

se tratando da defesa do meio ambiente, sendo, sem dúvidas, um enorme avanço 

da Legislação Brasileira na procura por um sistema de gestão ambientalmente 

ajustado, contudo, não se pode negar que também são repletos de desafios os quais 

devem ainda ser superados. E ao mesmo tempo em que se almeja o fim dos lixões a 

céu aberto e a extinção das decorrências negativas relacionadas a eles, sabe-se 

também que é bastante complicado e extremamente complexo pensar em um 

processo competente e efetivo para promover a coleta, desmonte e destinação 

adequada desses resíduos.  

Assim sendo, a Politica Nacional dos Resíduos Sólidos inova ao trazer 

conceitos como o de Logística Reversa, por exemplo, a qual busca acoplar duas 

oportunidades, a primeira é essencialmente ambiental, que busca criar estruturas 

para desafogar os ecossistemas, a partir do retorno de materiais para ao seu núcleo 

produtivo e a segunda tem como objetivo o lado econômico, nas cadeias de 

reciclagem, devido a revalorização de materiais.  Vale ressaltar que até pouco tempo 

atrás não se falava sobre o retorno desses materiais, contudo, com os sinais de 

desgaste dados pelo meio ambiente, preza-se por atitudes responsáveis que 
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busquem alternativas viáveis para solucionar essa questão. “Logística Reversa pode 

ser entendida como um processo complementar à logística tradicional, pois completa 

o ciclo do produto, trazendo de volta os produtos já utilizados dos diferentes pontos 

de consumo à sua origem”. (LACERDA, 2002, p. 111). 

Contudo, o problema dos resíduos sólidos é muito mais complexo e 

engloba uma série de análises que devem eclodir, sobretudo no ciclo de vida dos 

materiais, isto é, na origem do problema a qual se dá principalmente durante a 

extração dos recursos para produção dos bens e não somente nas fases de 

consumo ou descarte final, cujos impactos já estão mais aparentes. Logo, quando 

ao final do ciclo inicial (no qual o material foi fabricado e para o qual será novamente 

reinserido através do reaproveitamento), serão reduzidas as taxas de extração de 

matéria-prima e consequentemente os níveis de rejeitos. 

Outra questão de suma importância trazida pela Lei 12.305/2010 refere-

se à coleta de lixo, realizada pelos denominados “catadores de lixo”, a qual é 

determinante para a construção desse novo processo, contudo, os desafios advêm 

na maneira como a questão será gerida uma vez que, esses catadores encontram-

se expostos a condições de trabalho insalubres são excluídos socialmente, vistos 

com hostilidade e desprezo pela própria sociedade que nem mesmo reconhece a 

importância do trabalho por eles desempenhado. É necessário integrar esses 

coletores e as cooperativas na gestão pública dos resíduos sólidos, sobretudo a 

partir da profissionalização dos catadores e o desenvolvimento dessas associações. 

E sobre essa temática, Leitte discorre que: 

“A formação de cooperativas de reciclagem em diversas regiões do Brasil 
tem sido objeto de investigação de pesquisas que mostram a importância da 
atividade para mitigar o impacto ambiental dos resíduos sólidos urbanos, 
por meio do trabalho de coleta seletiva de lixo. Por outro lado, estudos 
mostram as mazelas e dificuldades dessa profissão que começa a se 
organizar em cooperativas, com o apoio de setor público, privado e da 
sociedade civil. Essas cooperativas contribuem com a extensão da vida útil 
de produtos e embalagens por meio da coleta, separação e fornecimento de 
matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma consolidam os 
programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de 
produtos recicláveis. A principal preocupação da logística reversa é o 
equacionamento dos caminhos percorridos pelos bens ou seus materiais 
constituintes após o termino de sua vida útil. Esses bens ou materiais 
transformam-se em produtos denominados “de pós-consumo” e podem ser 
enviados a destinos finais tradicionais, como incineração ou aterros 
sanitários ou retornar ao ciclo produtivo, por meio dos canais do 
desmanche, da reciclagem ou do reuso” (LEITE, 2009, p. 43).  

 

É importante ressaltar que a gestão integrada inclui um estudo acerca da 
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natureza das fontes causadoras de resíduos e seus impactos na população e meio 

ambiente, a partir da análise dos aspectos mais relevantes, considerando-se o 

sistema completo de gestão a partir da prevenção (modificação de hábitos de 

produção e consumo e responsabilização das empresas quanto aos destinos do lixo 

originado na extração dos recursos); redução (reutilização e reciclagem) e o destino 

final. 

A reciclagem pode ser definida como o conjunto de procedimentos que 

permite a recuperação e a reintrodução de resíduos no ciclo produtivo, visando à 

produção de novos bens. Segundo Alvez (2003, p. 14), “a reciclagem é a finalização 

de vários processos pelos quais passam os materiais que seriam descartados, 

apenas após a coleta, separação e processamento, esses resíduos poderão ser 

reutilizados na composição de outros materiais.”.  

Segundo o Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE, 2004, 

p. 08), apenas 237 municípios brasileiros operam programas de coletiva seletiva, 

com concentração maior nas regiões Sudeste e Sul do país. Da composição do que 

é coletado hoje, tendo como referência o peso, a divisão é a seguinte: 35% de papel 

e papelão; 18% de rejeitos; 16% de vidros; 15% de plásticos; 8% de metais; 4% 

diversos; 2% de longa vida e 2% de alumínio.  

No tocante a destinação final do lixo, os quais atualmente são lançados 

nos chamados lixões, que por sua vez, pretende-se eliminar por completo, tem-se 

atualmente o aterro sanitário, como meio mais empregado por se tratar de uma 

solução mais econômica quando comparada com as demais opções no mercado, 

embora exija investimentos considerados. Fala-se ainda em incineração, método 

onde os compostos orgânicos são reduzidos a seus constituintes mínimos e os 

resíduos inorgânicos transformam-se em cinzas, porém, apesar das vantagens as 

usinas de incineração apresentam custos elevados tanto na implantação quanto 

durante a operação, ou ainda a autoclavagem.  

Numerosos são os desafios a serem alcançados no que se refere a 

implementação da Politica Nacional de Resíduos Sólidos, embora já tenha sido 

obtido avanços consideráveis no tocante a essa problemática, necessitando mais 

rigor por parte das autoridades para fazer valer aquilo que fora estabelecido, 

sobretudo o cumprimento das metas que são de suma importância, pois toda a 

população será beneficiada, devendo a sociedade despertar cada vez mais para sua 

finitude diante da imensidão da natureza da qual depende sua própria sobrevivência 
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e das gerações futuras, buscando sobretudo vivenciar um Estado Ecocentrico. 

 

CONCLUSÃO 

 

Como foi visto as inquietações e preocupações com o meio ambiente 

tomaram novas proporções a partir do visível desequilíbrio que o mesmo está 

vivenciando, (e cuja problemática é de extrema complexidade, ainda mais ao levar-

se em consideração a maneira como o sistema é estruturado, de modo a promover 

incentivos cada vez maiores ao consumo e ao uso descartável dos bens, maneira 

esta, de manter a própria sociedade capitalista), porém os estudos ambientais 

acontecem desde a segunda metade do século XIX, e apresentaram ao longo dos 

anos, diversos fatos significativos.  

A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) constituiu 

um marco regulatório nacional que disciplina o gerenciamento dos resíduos sólidos, 

determinando as diretrizes a serem seguidas por todos os entes federativos na 

busca pela melhoria do cenário nacional no tocante as questões ambientais.  

A Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

trouxe significativos avanços na questão do tratamento de resíduos sólidos, 

destacando-se a responsabilidade compartilhada do ciclo de vida dos produtos, 

desde o produtor até o consumidor, a inserção socioeconômica das cooperativas de 

catadores, as quais elimina a necessidade de intermediários nesse processo 

permitindo a essa parcela da população condições mais dignas de sobrevivência, a 

gestão integrada a partir de planejamento a nível nacional, estadual, municipal e 

metropolitano, ou ainda questão da logística reversa como alternativa inovadora e 

promissora, além da própria temática ecológica envolvendo desde a extinção dos 

lixões e criação de aterros sanitários ambientalmente adequados, até sistemas de 

coletas e reciclagem dos resíduos. 

A implantação da Política de Resíduos Sólidos fez surgir uma nova 

perspectiva, sobretudo no que se toca a compreensão de um novo paradigma 

compreendida a partir das modificações contempladas pela Lei, onde muitas 

empresas passaram a abarcar definitivamente o compromisso ambiental em suas 

operações, a comunidade científica começou a adotar a causa e incluir o tema em 

congressos e conferencias a nível nacional e internacional e, sobretudo o despertar 

da conscientização social acerca da responsabilidade de cada um na busca pela 
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sadia manutenção do Meio Ambiente.   

Contudo, ainda encontram-se inúmeras barreiras na própria estrutura do 

sistema capitalista, o qual é voltado para a produção, consumo e descartabilidade de 

produtos de forma cada vez mais rápida, que acaba tornando a eficácia promovida 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos um tanto quanto relativa, por isso é 

fundamental o engajamento do poder público e da sociedade civil no sentido de 

transformar essa ferramenta normativa em instrumento regulador das práticas 

referentes à gestão e manejo de resíduos sólidos. 

A humanidade está caminhando para um melhor momento, almeja-se o 

dia em que o homem conviverá com o meio ambiente de forma mais equilibrada, 

colocando-se apenas como parte dele e não como seu detentor ou senhor supremo. 

Para isso, é necessário reconhecer-se como parte do ecossistema assumir-se como 

um grão de areia na imensidão do oceano. 
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