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RESUMO
Partindo-se do pressuposto de que a análise do aspecto socioeconômico não pode ser
descolada do prisma ambiental e considerando que as ações de uma esfera impactam sobre
a outra, a presente dissertação tem por objetivo investigar (i) o papel assumido pelo Estado
e pelos agentes econômicos na implementação da gestão de resíduos sólidos e (ii) em que
medida os cidadãos podem participar e colaborar com esse processo. No primeiro capítulo,
analisa-se a reformulação do modelo de organização estatal, que passou a se retirar do
âmbito de prestação direta de certas atividades para, a partir de então, atuar na regulação e
normatização do setor econômico. Esse processo de modificação exigiu uma forma de
interação consensual do Estado com a sociedade civil, em que a participação social tende a
impor maior rigor de observância dos diversos interesses coletivos na formulação das
políticas públicas e das decisões administrativas. No segundo capítulo, pretende-se analisar
que a dicotomia entre o aspecto ambiental e o desenvolvimento socioeconômico já não
encontra mais sustentação, buscando demonstrar-se que ambas as esferas devem coexistir.
Para isso irá se perpassar por discussões relativas à sustentabilidade e à atuação normativa
e regulatória do poder público em relação à gestão de resíduos sólidos. No terceiro
capítulo, irá procurar se delimitar aspectos da logística reversa desde conceitos,
abrangência até formas de efetivação, elencando-se também alguns aspectos normativos e
práticos. No último capítulo, irá se avaliar como a redução da atuação impositiva do Estado
é relevante para a implementação do instrumento da logística reversa e como pode haver
uma gestão coordenada de interesses estatais, dos agentes econômicos e cidadãos. Desse
modo, objetiva-se recorrer ao instrumento da logística reversa para se aprofundar a
reflexão sobre a importância do método consensual de elaboração das decisões
administrativas.

Palavras-chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010, sustentabilidade,
logística reversa, consensualidade.
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ABSTRACT
Starting from the assumption that the analysis of the socio-economic aspects can not be
separated from the environmental perspective, since the actions of one sphere have
an impact on the other, this thesis aims to investigate (i) the role of the State and the
economic agents in the implementation of solid waste management and (ii) the extent of
how much the citizens can participate and contribute to this process. The first
chapter analyzes the reformulation of the state organization model, which change from
the scope of direct provision of certain activities to the act in the regulation and
standardization of the economic sector. This modification process required a form of
consensual interaction of the State with civil society, in which social participation tends to
impose stricter observance of the many collective interests in the formulation of public
policies and administrative decisions. The second chapter intend to analyze the dichotomy
between the environmental aspect and the socio-economic development that no longer find
support, and for that, seek to demonstrate that both spheres must coexist. For this reason, it
is necessary to enter in the discussions on sustainability and normative and regulatory role
of the government in relation to solid waste management. The third chapter search for the
definition of some aspects of the reverse logistics, as concepts, scope and forms of
execution, describing some normative and practical aspects. The last chapter will assess
how the reduction of imposing role of the State is relevant to the implementation of reverse
logistics tool and how can there be a coordinated management of state interests, economic
agents and citizens. Thus, the objective of this work is to use the reverse logistics tool to
further reflect on the importance of consensual method of the preparation of administrative
decisions.

Keywords: National Solid Waste Policy, Law 12.305/2010, sustainability, reverse
logistics, consensuality.
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INTRODUÇÃO
O gerenciamento de recursos naturais e a proteção do meio ambiente durante
muito tempo ficaram vinculados ao padrão de desenvolvimento econômico. Com isso
houve a “predação” dos recursos, visto que não se adotavam medidas de proteção
ambiental para compensar o uso desmedido1. Não havia preocupação com o planejamento
das ações, considerando-se os efeitos futuros. Contudo, os recursos naturais são essenciais
para o desenvolvimento socioeconômico, sem eles não há matéria-prima e nem condições
de existência humana. Logo, não há como se desenvolver seja econômica ou socialmente
sem a utilização racional dos recursos. A vida humana não se desenvolve de modo isolado,
ou seja, não pode ser destacada do meio ambiente, portanto qualquer forma de
desenvolvimento socioeconômico necessita ser sustentável.
O desenvolvimento sustentável não envolve apenas a proteção ao meio ambiente,
mas também a proteção à qualidade de vida, relações sociais mais justas e distributivas e
um desenvolvimento econômico que seja capaz de manter-se ao longo do tempo,
produzindo riquezas e o bem-estar social sem comprometer o funcionamento do
ecossistema. O desenvolvimento sustentável pode ser compreendido como uma nova
forma de pensar a organização social, a vida política, um crescimento econômico que
estejam em harmonia com a natureza e possibilitem maior justiça social.
Nesse contexto e considerando a atual escassez de recursos, a gestão adequada
dos resíduos sólidos é tema que tem ganhado evidencia nas pautas políticas, econômicas e
sociais. Muitos resíduos ainda não recebem o devido tratamento, sendo indevidamente
desperdiçados. Tal situação tem gerado o acúmulo de forma desorganizada desses
resíduos, além da contaminação dos solos, das águas e a proliferação de doenças.
Uma gestão adequada de resíduos é dependente de um conjunto de medidas, que
envolve não apenas o tratamento e a disposição ambientalmente adequados, mas também a
alteração de padrões produtivos, o que envolve repensar-se novas formas de design e
durabilidade de produtos, novos padrões de consumo, novas estratégias de marketing,
formas de redução da utilização de matérias-primas e de recursos não renováveis e o
aumento da eficiência energética.

1

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Introdução ao Direito Ecológico e ao Direito Urbanístico, 1975,
p. 18.
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Para viabilizar a gestão adequada de resíduos o setor produtivo se vale da adoção
de alguns instrumentos como a logística reversa, que visa a operacionalizar e planejar o
reaproveitamento dos resíduos, mediante tratamento prévio ou não, no ciclo produtivo em
que se originou ou em algum outro em que seja compatível. Esse processo relaciona-se ao
fechamento do ciclo produtivo, mediante a valorização de resíduos que seriam
abandonados, ou eliminados, por meio de aterragem, compostagem ou incineração. Desse
modo, a logística reversa possibilita a instituição de um modo alternativo de obtenção de
matéria-prima, que se dá mediante essa valorização de resíduos.
Além do fechamento do ciclo produtivo, a logística reversa reduz a destinação de
materiais que podem ser úteis para a produção para a aterragem, compostagem e
incineração porque a transformação do resíduo em matéria-prima secundária a possibilita a
sua reinserção na cadeia produtiva.
A operacionalização adequada da logística reversa pode gerar um custo-benefício
para as empresas, visto que possibilita auferirem ganhos econômicos com a redução da
necessidade de obtenção de matérias-primas do meio ambiente e com a redução dos custos
com a obrigação de disposição final de resíduos, que passam então a ser reaproveitados ou
reutilizados2.
A logística reversa também permite redução dos custos sociais e de custos
relacionados à imagem das empresas, que são decorrentes da disposição inadequada de
resíduos e da consequente degradação do meio ambiente, além de reduzir espaços físicos
que seriam utilizados para a construção de locais onde os resíduos que não possam ser
reaproveitados, denominados nesse caso de rejeitos, necessitariam ser dispostos.
Mas para que seja efetiva e eficaz, a logística reversa depende do
desenvolvimento de tecnologias que permitam a superação das fórmulas de gestão de
resíduos e de desenvolvimento econômico. A modificação dos componentes dos produtos,
dos materiais utilizados na fabricação, do tempo de durabilidade, assim como a criação de
designs que permitam maior facilidade de reuso e reciclagem, possibilitam que seja
potencializada a eficácia da logística reversa.
2

A disposição final dos produtos descartados, em grande medida, costumava ser uma obrigação imposta
apenas ao Poder Público, que efetuava a coleta e o encaminhamento aos aterros, lixões e/ou usinas de
incineração. No entanto e considerando o aumento vertiginoso de resíduos e rejeitos, em diversos países,
como aqueles que integram a União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japão, dentre outros, passouse a impor essa obrigação também ao setor econômico. Há um compartilhamento dos custos sociais
decorrentes do descarte de resíduos entre todos os agentes da cadeia produtiva, que sejam responsáveis,
direta ou indiretamente, pela produção de resíduos.
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A educação ambiental também é um importante pilar para o desenvolvimento da
logística reversa, porque permite a tomada de consciência da sociedade civil em relação
aos problemas ambientais. Além, claro, de estimular novos padrões de comportamento que
sejam mais adequados ao desenvolvimento sustentável.
A legislação brasileira, desde a década de oitenta, tem adotado medidas para
implantação da logística reversa, mas consolidação em um diploma de abrangência
nacional deu-se apenas em 2010, por meio da edição da Lei 12.305/2010, que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. A modelagem proposta para a
implementação da logística reversa leva em conta os seguintes aspectos: a fonte de recurso
para a viabilização e a imposição de deveres tanto ao Poder Público, como ao setor
empresarial e aos cidadãos.
Dentre outros aspectos, o Estado assume a obrigação de fiscalizar a
implementação das políticas públicas definidas legislativamente e das diretrizes
regulatórias em matéria de gestão de resíduos e proteção ambiental; o setor econômico atua
na compatibilização dos métodos produtivos com a preservação do meio ambiente e com a
redução da geração de resíduos e os cidadãos devem atuar adequada e conscientemente
tanto no consumo como no descarte de resíduos.
A logística reversa é instituída, portanto, por meio do compartilhamento de
deveres jurídicos entre o Estado e a sociedade civil, isso, em grande medida, porque a
gestão de resíduos sólidos envolve a todos e se caracteriza como uma tarefa bastante
complexa, que demanda a cooperação de diversos setores para a sua efetivação. Isso exige
uma nova concepção de atuação pública, pauta na consensualidade. Ou seja, uma
concepção em que a Administração não mais atuará de forma impositiva, mas em
cooperação com a sociedade civil, formulando decisões e políticas públicas que
considerem em sua formulação todos os múltiplos interesses que possam estar envolvidos.
Adiante serão esboçadas algumas questões relativas à compatibilização dos
interesses sociais, econômicos e ambientais em matéria ambiental e do papel do Estado na
formulação de normas e políticas públicas para a gestão de resíduos sólidos, o que
conduzirá inclusive a uma reflexão acerca da necessidade de uma nova postura estatal,
mais consensual, para com a sociedade.
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CONCLUSÃO
Ao longo da presente dissertação procurou demonstrar-se que o descarte não
controlado de resíduos, assim como o seu aumento vertiginoso passam a ser um ônus
excessivo para a sociedade e para o poder público, seja em relação à questão ambiental ou
de saúde pública, e até mesmo para própria atividade econômica, visto que os recursos
naturais e os espaços para disposição dos rejeitos são finitos e tornam-se cada vez mais
limitados. Como forma de mitigar essa situação indicou-se a necessidade da adoção de
novos instrumentos, como a logística reversa, que permitam uma análise completa do ciclo
de vida dos produtos, proporcionando o reaproveitamento e a redução da geração de
resíduos.
Além disso, propôs-se a reflexão sobre novos métodos e concepções de
desenvolvimento econômico. Para tanto, indicou-se a teorização da “destruição
criativa436”, além da possibilidade de se transferir a centralidade do modelo econômico de
vendas para a prestação de serviços, abrindo-se espaços os denominados “serviços
ecológicos”. Esses serviços envolvem contratação da prestação de serviços em detrimento
da compra do produto em si (ou seja, a reutilização dos produtos). Isso envolve o estímulo
ao compartilhamento do uso dos produtos, por meio de algumas modalidades já
conhecidas, como a locação e o leasing. Mas para que sejam considerados serviços
ecológicos de fato, estimulando a redução ao invés do aumento do consumo; o aumento do
cuidado na manipulação dos produtos, para que se conservem por mais tempo. Além disso,
os agentes econômicos devem sentir-se estimulados a adotarem novos produtos, que sejam
mais duráveis com vistas a permitir o maior tempo possível de reutilização, pois isso
aumenta a lucratividade por parte dos agentes econômicos e a proteção aos recursos
naturais.
Assume-se como inevitável que o uso de recursos naturais cause certa degradação
do meio ambiente, afinal a própria existência humana por si só já provoca impactos ao
meio ambiente. Reconhece-se uma margem de danos que são absorvíveis pelo ecossistema.
No entanto, parcela das ações humanas excedem os limites que a natureza é capaz de
suportar, o que compromete a existência de diversas espécies, da flora, a qualidade do ar e
da água, que são alguns dos elementos vitais à sobrevivência humana.
Desse modo, procurou-se demonstrar que o desenvolvimento socioeconômico e a
manutenção da qualidade de vida necessitam ser compatíveis com a utilização dos recursos
436

SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Trad. Ruy Jungmann, 1961, p. 110.
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naturais existentes e com a capacidade de renovação do meio ambiente. Isso como forma
de garantir o direito fundamental à proteção do meio ambiente e o direito ao
desenvolvimento socioeconômico sustentável.
A logística reversa é um instrumento que exige essa compatibilização de
interesses econômicos, sociais e ambientais. Afinal exige uma atuação do setor empresarial
no sentido de valorização de resíduos e no tocante à formulação de novos métodos
produtivos, não apenas no sentido de se reinventar para continuar a existir, mas também
como uma exigência de compatibilizar de seus métodos com a sustentabilidade ambiental.
Os cidadãos também precisam reformular seus comportamentos de consumo e auxiliar na
separação de resíduos para a coleta seletiva ou mediante a entrega em pontos de recolha. O
poder público deve articular as ações a serem promovidas por agentes econômicos e a
sociedade, por meio de normatizações, incentivos econômicos e da promoção da educação
ambiental.
As políticas públicas relacionadas ao manejo de resíduos e rejeitos necessitam,
portanto, da participação intensa tanto do Poder Público como de empresários e dos
próprios cidadãos, de maneira a se chegar a melhor solução possível em cada caso
concreto. Cada qual possuirá papel relevante na condução dessas políticas. A atuação
consensual, coordenada e integrada em todas as atividades administrativas, sempre que
possível, é imprescindível para a obtenção de bons resultados.
Como se tentou demonstrar o consenso tem por objetivo estabelecer uma relação
de interação e comunicação entre as partes envolvidas ao longo do processo de tomada de
decisões estatais ou de realização das atividades administrativas, permitindo um alcance
mais efetivo e abrangente dos anseios a serem atingidos. Não apenas porque a decisão terá
maior legitimidade e aplicabilidade, visto que o particular participou de sua construção,
mas também porque permite a administração ter contato mais próximo com as
peculiaridades concretas.
O consenso permite aproximar a autoridade administrativa da realidade concreta,
de modo que possa obter um conhecimento mais específico, suprindo assim a eventual
assimetria de informação entre seus conhecimentos e a realidade em que deve intervir e,
sobretudo regular.
A atuação consensual, portanto, não implica a redução do poder estatal, mas a
torna mais próxima de uma atuação instrumental, afastando-se uma atuação que considere
o Estado como um fim em si mesmo.
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A participação da sociedade não pode ser vista como uma mitigação do interesse
coletivo, mas como uma otimização da sua satisfação, porque os interesses coletivos (ou
públicos como costuma de denominar) são pertencentes à sociedade e não ao Estado, a
qual se imputa apenas a função de coordenação e efetivação desses interesses.
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