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RESUMO 

 

O intuito deste trabalho foi identificar como é feito o gerenciamento de resíduos sólidos no 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) e verificar se está em consonância com a Lei nº 

12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com o Decreto nº. 

5.940/2006, que estabeleceu a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da 

administração pública federal. Os recursos metodológicos utilizados neste trabalho 

embasaram a pesquisa exploratória de caráter qualitativo realizada por meio de pesquisa de 

campo. Os dados foram coletados por meios de observação in loco, pesquisa documental e 

entrevistas com trabalhadores do órgão. A análise de conteúdo aplicada aos dados foi útil para 

extrair as informações sobre as práticas de coleta, encaminhamento e disposição dos resíduos 

e compará-las com as exigências legais. Constatou-se que o MRE não cumpre com a Lei nº 

12.305/2010 e apresenta lacunas no atendimento às exigências do Decreto nº 5.940/2006, por 

não realizar coleta seletiva de seus resíduos equiparados aos resíduos domiciliares e por não 

estabelecer parcerias com cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis. 

  

Palavras-chave: Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva Solidária, Ministério 

das Relações Exteriores.  
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INTRODUÇÃO 

O serviço público brasileiro é um grande consumidor de bens e serviços e 

consequentemente, um grande gerador de resíduos sólidos. A disposição inadequada desses 

resíduos provoca impactos ambientais que podem ser minimizados se geridos de forma 

adequada. 

Em diversos órgãos do serviço público brasileiro observa-se a dificuldade de colocar 

em prática a legislação que pauta sobre a gestão dos resíduos sólidos como resposta aos 

problemas ambientais que podem culminar em poluição do solo, da água e do ar. As 

dificuldades de implementação de uma efetiva gestão de resíduos nos órgãos públicos se 

explicam, dentre outras razões de cunho orçamentário e operacional, pela falta de 

conscientização dos gestores públicos, servidores e demais usuários, nos níveis estratégicos, 

táticos e operacionais, além das limitações apresentadas pelos prestadores de serviços 

responsáveis pela coleta. 

Diante dos desafios para a gestão de resíduos sólidos nos órgãos públicos, esta 

pesquisa objetiva analisar a dinâmica do gerenciamento dos resíduos sólidos no Ministério 

das Relações Exteriores (MRE) e a verificar quão consonante estão as práticas de destinação 

dos resíduos gerados pelo MRE com as diretrizes traçadas pela Lei nº 12.305/2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e com o Decreto nº 5.940/2006, que institui a 

separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal direta e indireta. 
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OBJETIVOS  

Objetivo geral 

Comparar as práticas de gerenciamento dos resíduos sólidos realizadas pelo MRE com 

as diretrizes da Lei nº 12.305/2010 e com o que estabelece o Decreto nº 5.940 de 2006. 

Como objetivos específicos da pesquisa, tem-se:  

 Analisar a rotina de recolhimento dos resíduos nas dependências dos edifícios 

sede do MRE em Brasília; 

 Descrever os procedimentos de separação e descarte desses materiais;  

 Verificar a destinação concedida aos diferentes tipos de resíduos mais gerados 

pelo órgão. 

A destinação adequada apresenta complexidades que não se restringem ao tipo de 

material manejado para o encaminhamento para o destino final. Dificuldades de parcerias com 

organizações coletoras de resíduos especializadas e obstáculos logísticos para a separação, o 

armazenamento e o tratamento os resíduos podem comprometer a correta destinação dos 

resíduos sólidos, sejam eles recicláveis ou não.  

Nas próximas seções, serão apresentados o referencial teórico e o referencial 

metodológico que embasam as análises no escopo dessa pesquisa, seguida da apresentação, 

análise e discussão dos dados coletados sobre a dinâmica de gerenciamento de resíduos 

sólidos no MRE. Tais análises permitiram concluir que, o MRE não atende ao que está 

pautado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ainda enfrenta dificuldades no 

cumprimento do estabelecido no Decreto nº 5.940/2006 no que concerne à coleta e destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados na sede do MRE.  
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1  REFERENCIAL TEÓRICO 

Os aumentos sucessivos do crescimento da população global acompanhando do 

excesso de exploração dos recursos naturais contribuíram para que fossem ultrapassadas 

algumas fronteiras globais da resiliência ecológica do planeta. Conforme o primeiro estudo 

realizado por Rockstrom et al. (2009) classificando os limites planetários em nove categorias: 

(1) mudanças climáticas; 

(2) acidificação dos oceanos;  

(3) perdas na camada de ozônio; 

(4) ciclo geoquímico do nitrogênio e fósforo; 

(5) uso da água doce; 

(6) mudança no uso da terra;  

(7) biodiversidade; 

(8) poluição química e 

(9) concentração de aerossóis na atmosfera. 

Segundo os autores, três dessas nove fronteiras planetárias já foram ultrapassadas, 

quais sejam: mudança climática, ciclo do nitrogênio e taxa de biodiversidade.  

Para compreender o processo de geração de resíduos sólidos em macro escala é 

preciso considerar que as cidades funcionam como um organismo vivo, tendo, portanto, 

atividade metabólica. Conforme Kennedy, Pincetl e Bunje (2010), o metabolismo urbano 

pode ser definido como a soma total de processos técnicos e socioeconômicos que ocorrem 

nas cidades, resultando em crescimento, produção de energia e eliminação de resíduos. 

A gestão inadequada dos resíduos sólidos causa danos à natureza de forma sistemática, 

caracterizando-se como poluição ambiental e rompendo com a resiliência do planeta. 

Conforme explica Fucks (2012, p. 113), “hoje convivemos tanto com a ameaça da exaustão 

(dos recursos naturais) quanto com os desequilíbrios dos sumidouros, que não conseguem 

mais absorver a quantidade de poluição”, levando a uma situação em que os limites 

planetários são ultrapassados de forma irreversível, conforme denuncia Cavalcanti (2012).  
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1.1 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, POLUIÇÃO E DESPERDÍCIO 

A visão negativa, que se tem sobre "resíduo" como causador de degradação da 

qualidade ambiental de origem antrópica está vinculada a situações em que o descarte desses 

materiais ocorre de forma a romper com a resiliência ambiental, ou seja, quando o volume ou 

o conteúdo do material descartado é incompatível com capacidade de absorção natural desses 

resíduos pelo ambiente, como explica Bidone (2001, p. 3). 

Derísio (2012) explica o conceito de poluição como sendo a presença, o lançamento 

ou a liberação nas águas, no ar, no solo, de toda e qualquer forma de matéria com intensidade, 

quantidade, concentração e/ou características que comprometem os usos preponderantes dos 

recursos naturais. 

A poluição por resíduos sólidos muitas vezes é ignorada devido à demora em ser 

absorvida pelo meio ambiente, em comparação com as demais formas: líquida e gasosa; A 

poluição por sólidos é definida como: “aquela causada pelas descargas de materiais sólidos, 

incluindo resíduos sólidos de materiais provenientes de operações industriais, comerciais e 

agrícolas e de atividades da comunidade” (Art1º da Resolução CONAMA nº5/93). A 

invisibilidade da poluição por resíduos sólidos contribui para não receber a atenção merecida 

do poder público, da coletividade e dos indivíduos em geral (CARVALHO, 2015). 

O aumento do poder aquisitivo da população nas últimas décadas, tanto nos países 

desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, corresponde diretamente ao aumento da 

geração de resíduos sólidos. Isso ocorre devido ao fato de o aumento da renda média se 

traduzir em aumento do consumo, podendo levar ao uso exagerado de embalagens em 

produtos de maior valor agregado, ao acúmulo de bens supérfluos e, também, ao incremento 

do desperdício: 

É possível demonstrar que os padrões de produção e consumo dos países 

desenvolvidos são responsáveis muitas vezes pelos piores problemas de degradação 

ecológica e social de âmbito mundial. (...) 

O ato de consumir trata-se de uma questão fundamental associada a geração de 

resíduos, ao desperdício e a qualidade de vida. Há uma exploração sem limites dos 

ecossistemas para dar suporte a uma cultura do objeto: mais infraestrutura, mais 

mercadorias, mais energia, mais capitais, mais informações, etc. (CORTEZ, 2007). 

Os resíduos representam desperdícios de recursos naturais, perdas econômicas e 

poluição ambiental, por isso o poder público deve adotar medidas de minimizem tais 

descaminhos. Conforme alerta Kiperstok (2002) a adoção de metodologias de prevenção da 

poluição vem sendo proposta como estratégia eficaz para evitar os desperdícios de matérias-
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primas e energia, convertidas em resíduos sólidos, líquidos e gasosos, responsáveis por 

adicionar custos aos processos produtivos e gerar problemas ambientais.  

A busca pela ecoeficiência aplicada a todo o ciclo de vida do produto é uma estratégia 

de tentar minimizar os impactos negativos causados pelo consumo em massa dos recursos 

natural e consequente descarte massivo de resíduos sólidos. De acordo com o site 

ECOEFICIENTES (2017), o Conselho Mundial de Negócios para o Desenvolvimento 

Sustentável (Word Business Council for Sustainable Development -WBCSD) definiu 

ecoecifiência como: 

Ecoeficiência é a entrega de bens e serviços com preços competitivos que satisfaçam 

as necessidades humanas e tragam qualidade de vida, reduzindo progressivamente 

impactos ambientais dos bens e serviços, através de todo o ciclo de vida, em linha 

com a capacidade estimada da Terra em suportar.  

Como forma de colocar em prática o conceito de ecoeficiência voltada para a 

destinação dos resíduos sólidos, a Lei nº12.305/2010 (BRASIL, 2010), que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos pauta sobre o descarte ambientalmente adequado. 

1.2 A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Como forma de direcionar o manejo correto dos resíduos, a Lei nº12.305 de 2010 

definiu os Planos de Gerenciamentos de Resíduos Sólidos apontados como instrumentos de 

implementação da política nacional. Segundo o §1º, do Art. 1º a Lei nº12.305 de 2010, 

estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos 

sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

A Sessão V, o art. 20, incisos de I a V, da Lei nº12.305/2010 define quais os tipos de 

geradores estão sujeitos à obrigatoriedade de elaboração de plano de gerenciamento de 

resíduos. A Figura 1 esquematiza e caracteriza essas organizações:  
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Figura 1: Organizações geradoras de resíduos sólidos sujeitas à elaboração de Plano de Gerenciamento de 

Resíduos 

 
Fonte: Adaptado da Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010). 

O Art. 7º da Lei nº12.305/2010 explica os objetivos da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, salientando, no inciso II, “a não geração, redução, reutilização, reciclagem e 

tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos”. Por destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, entende-se, no 

Art. 3º, inciso VII; que a  

destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do SISNAMA, 

do SNVS e do SUASA, entre elas a disposição final, 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, 2010, Art. 3º).  

A destinação ambientalmente adequada reduz o potencial de poluição consequente ao 

descarte dos resíduos sólidos, além de diminuir a pressão pelo uso dos recursos naturais, 

quando se permite o reaproveitamento e a reciclagem de materiais. Segundo a Resolução 

CONAMA nº275/2001, “a reciclagem de resíduos deve ser incentivada, facilitada e expandida 
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no país, para reduzir o consumo de matérias-primas, recursos naturais não-renováveis, energia 

e água” (BRASIL, 2001).  

O gerenciamento dos resíduos não se restringe à simples disposição em local 

apropriado para que o Serviço de Limpeza Urbana, implica também colaborar para que esses 

resíduos se encontrem em condições de reaproveitamento na reciclagem. A Lei nº12.305/2010 

conceitua: 

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). 

Mas, para além dos efeitos ambientais positivos, a reciclagem gera oportunidades de 

renda para uma classe de trabalhadores tradicionalmente invisibilizada e marginalizada na 

economia: os catadores de materiais recicláveis.  

A valorização dos catadores está alinhada à promoção do desenvolvimento de políticas 

sociais, econômicas e ambientais sustentáveis. Segundo Pereira e Goes (2016) o crescimento 

das ações voltadas para o apoio de catadores embasou-se em políticas de inclusão 

socioeconômica de uma parcela da população excluída e estigmatizada, formada por aqueles 

que vivem do recolhimento de resíduos nas zonas urbanas. 

O Estado, para contribuir para a inserção desses trabalhadores, trouxe uma alteração 

legal que pode propiciar um grande salto na inclusão dos catadores. A Lei de Licitações foi 

alterada de modo a permitir que municípios possam contratar cooperativas e associações de 

catadores para realizarem coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos sem a 

necessidade de licitação, como explicam Pereira e Goes (2016). 

A Lei nº 8.666 de 1990, alterado em 2007, pela Lei nº 11.445, de 2007, deixa explícito 

o direcionamento para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, no inciso XXVII 

do artigo 24: 

na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos 

urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, 

efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas 

físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais 

recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, 

ambientais e de saúde pública (BRASIL,1993). 
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A previsão legal do reconhecimento do papel das cooperativas ou associações de 

materiais recicláveis, como promotoras de desenvolvimento social, é uma importante 

conquista dos catadores e passou a ser imposta ao Estado o dever de impulsar esse ramo.  

1.3 OBRIGATORIEDADE DA SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Decreto nº5.940/2006 institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos 

órgãos da administração pública federal direta e indireta. O Decreto estabelece, ainda, em seu 

parágrafo segundo, que seja criada em cada órgão uma Comissão para a Coleta Seletiva 

Solidária. Essa Comissão deverá implantar e supervisionar a separação dos resíduos 

recicláveis descartados, na fonte geradora, bem como cuidar de sua destinação para as 

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

Segundo Pereira e Goes (2016), a coleta seletiva em órgãos públicos realizada por 

cooperativas aporta exigências de formalização institucional, econômica e financeira e a essas 

organizações que tem como efeito positivo a estabilização jurídica e maior planejamento 

organizacional, para que se possa dar conta das obrigações assumidas nos contratos de 

parcerias com entidades públicas. Essa mudança permite que as cooperativas troquem um 

cenário de instabilidade constante por um no qual novas modalidades de investimento e de 

crédito podem começar a fazer parte do universo dos cooperados. 

De acordo com o Decreto nº5.940/2006, os contratos devem ser formalizados com 

organizações coletivas sem fins lucrativos, tais como cooperativas ou associações, que não 

promovam rateios dos resultados financeiros entre os cooperados e associados e que 

disponham de infraestrutura para triagem, segregação e classificação dos materiais coletados. 

Para evitar beneficiar determinadas cooperativas e associações em detrimento de outras, a 

escolha dos parceiros se dá por sorteio entre os candidatos e os contratos têm prazo de 

validade de seis meses. 

As ações e omissões relacionadas à correta destinação dos resíduos sólidos por uma 

entidade pública indica despreocupação com o meio ambiente. Contudo, segundo Loyola 

(2008, p.08), é chegado o inevitável momento em que essas questões, que eram adiadas pela 

administração pública, começam a causar considerável incômodo, levando à necessidade de, 

pelo menos, iniciar uma reflexão acerca da maneira correta de lidar com o imenso volume de 

lixo produzido pela Administração Pública. 
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1.4 O TRABALHO COM OS RESÍDUOS SÓLIDOS: OS CATADORES DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS 

A atividade de manusear diretamente os resíduos sólidos foi historicamente vista com 

descaso. Em outras épocas, essa atividade foi considerada uma pena alternativa de prestação 

de serviço comunitário, conforme explicam Zaneti (2006) e Bursztyn (2003). Esse tipo de 

pena impactava a dignidade do indivíduo condenado. Essa percepção do trabalho com os 

resíduos se perpetuou nas sociedades atuais, de modo que as pessoas que lidam com o lixo 

sofrem preconceitos recorrentes, sendo tratados com desprezo e, até mesmo, sendo 

consideradas "desnecessárias", apesar da importância ambiental do processo de separação e 

reciclagem em tempos de crise pelo esgotamento dos recursos naturais e de aquecimento 

global. Como atesta Juncá (2001, p. 62), um poema chamado “O vinho dos trapeiros”, escrito 

por Charles Baudelaire em 1857, já fazia referência à atividade do catador. No Brasil, é a 

figura do velho “garrafeiro”, do começo do século XX, que se expande com o 

desenvolvimento da sociedade industrial e vai criando novos personagens: o catador de rua, 

de depósitos e aterros. 

Zanin e Gutierrez (2011) relatam que a trajetória dessa atividade acompanhou o 

processo de industrialização brasileiro, acelerado a partir dos anos 50, e resultante da 

concentração da população das cidades. O intenso impulso migratório ampliou o contingente 

de pessoas que, sem conseguirem enquadramento no mercado de trabalho, encontraram como 

meio de sustento a coleta e a recuperação de materiais que a sociedade descarta nas ruas ou 

nos lixões. Essa coleta e recuperação de materiais descartado permite retorná-los ao processo 

produtivo como matéria-prima industrial. 

Sawaia (2001) explica que o processo de exclusão social ao qual os trabalhadores com 

resíduos estão expostos, "é um processo complexo que apresenta três dimensões: a dimensão 

objetiva mediante a desigualdade social, a dimensão ética através das injustiças e a dimensão 

subjetiva através do sofrimento psíquico". Na cadeia produtiva da transformação do resíduo 

em matéria-prima, o catador é o menos recompensado financeiramente (LAYRARGUES, 

2002). 

As ações de gerenciamento têm a finalidade de deixar os resíduos sólidos 

aproveitáveis ao final do processo de pós-consumo. O Decreto nº5.940 de 2006 institui a 

obrigatoriedade “da separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades 

da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora” e orienta o intermédio de 

“associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis” para a destinação final 
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ambientalmente adequada desses resíduos (BRASIL, 2006). No entanto, o nível de 

negligência a essa instrução é alto dentre os órgãos públicos. A omissão em seguir as 

orientações legislativas sobre resíduos sólidos reforça a concepção da desconsideração que a 

sociedade e poder público têm sobre os trabalhadores que manuseiam resíduos sólidos.  

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece que o Estado deve contribuir com a 

inclusão social dos catadores de resíduos sólidos com a participação de órgãos públicos 

federais e, por meio do Decreto nº7.405 de dezembro de 2005, estabelece o Programa 

PróCatador de adesão voluntária pelos órgãos públicos e capaz de gerar benefícios recíprocos 

para o gerador e o coletador dos resíduos sólidos. Por meio do Decreto nº7.405/2005, 

fica instituído o Programa PróCatador, com a finalidade de integrar e articular as 

ações do Governo Federal voltadas ao apoio e ao fomento à organização produtiva 

dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, à melhoria das condições de 

trabalho, à ampliação das oportunidades de inclusão social e econômica e à 

expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem por 

meio da atuação desse segmento. (BRASIL, 2005). 

O Programa PróCatador se realiza por meio de convênios, contratos de repasse, 

acordos de cooperação, termos de parceria, ajustes ou outros instrumentos de colaboração 

entre associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis e órgãos ou entidades 

da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

(BRASIL,2005). 

1.5 A DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS REJEITOS 

O gerenciamento de resíduos sólidos estabelece uma série de ações coordenadas que 

começa pela coleta dos resíduos e finaliza com a disposição final do rejeito. Rejeito é o estado 

em que o resíduo não tem mais possibilidade de aproveitamento. O inciso XV do Art. 3º da 

Lei nº12.305/2010 define 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, 2010).  

São diversas as condições em que o resíduo sólido se transforma em rejeito, sendo as 

mais comuns o esgotamento da resiliência física dos materiais componentes, a contaminação 

por resíduos de origem biológica ou pela inviabilidade logística de se reinserir o material no 

processo de reciclagem. O rejeito representa, portanto, uma interrupção do percurso do 
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resíduo, na qual é comum se observar alto índice de desperdício de recursos que ainda 

poderiam ser valiosos em termos ambientais e econômicos. 

Por se tratarem de materiais que apresentam utilidade muito reduzida e limitada, a 

disposição ambientalmente adequada dos rejeitos, segundo o inciso III do Art. 3º da Lei nº 

12.305/2010, é a “distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas 

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

Acontece que, é recorrente a prática de descarte inadequado em ambientes degradados 

situados nos vazios da malha urbana ou áreas periféricas. São geralmente terrenos baldios, 

quintais e córregos que, em face do acúmulo progressivo de resíduos, constituem o embrião 

de futuros lixões (FADINI; FADINI, 2001). Os lixões, de acordo com Lima et at. (1999), 

constituem-se pela descarga do lixo diretamente sobre o solo, sem qualquer tratamento prévio, 

sem nenhum critério técnico, colocando em risco o meio ambiente e a saúde pública. Nos 

lixões é comum a presença de catadores que se expõem, sem nenhuma proteção, a substâncias 

consideradas perigosas. Infere-se, dessa situação, a ausência de cuidado do poder público, em 

permitir a exposição dos catadores, pela via ocupacional, aos riscos advindos do tratamento 

inadequado dos resíduos sólidos (GONÇALVES, 2005). Nesse contexto, os catadores dos 

lixões aparecem como herdeiros natos de um processo histórico que tende a reproduzir a sua 

condição de excludente.  

A presença de lixões e aterros sanitários nas áreas periféricas das cidades, representa, de 

forma implícita, a concepção de afastamento dos materiais rejeitados pela sociedade. A 

atividade de encaminhar os rejeitos até locais distantes, nos quais residem pessoas de baixo 

poder econômico, reitera a associação entre pobreza e lixo.  
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2 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

A presente pesquisa pretende analisar um estudo de caso sobre as práticas de 

gerenciamento de resíduos sólidos em órgãos da administração pública. Dada a 

obrigatoriedade de separação e coleta seletiva pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal instituída pelo Decreto nº5.940/2006, e diante da observação de recorrentes 

dificuldades para a efetiva gestão de resíduos sólidos nos órgãos públicos, esta pesquisa 

assume como seu objeto de estudo o gerenciamento de resíduos sólidos no Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), mas oferece elementos para que se pensar experiências similares 

no contexto da gestão de outros órgãos públicos brasileiros.  

Para Gil (1999, p.72-73) o estudo de caso analisa uma situação em profundidade com 

vistas a explorar situações da vida real e descrever essa situação considerando seu contexto 

específico que condiciona os fenômenos observados. Nesse sentido, o presente estudo se 

caracteriza como uma pesquisa exploratória (PRODANOV e FREITAS, 2009) que visa 

analisar a dinâmica do gerenciamento dos resíduos sólidos no Ministério das Relações 

Exteriores (MRE) e a verificar sua consonância com a legislação aplicável.  

O Ministério das Relações Exteriores
1
, também conhecido como Itamaraty (nome do 

edifício no Rio de Janeiro, que o abrigava até 1970), é o órgão da administração pública 

federal responsável pelas relações do Brasil com os demais países e pela participação 

brasileira em organizações internacionais.  

A pesquisa se caracteriza, ainda, por seu caráter qualitativo, embasada em pesquisa de 

campo com coleta de dados por meio de observação e entrevistas, além de análise documental 

complementar que contempla documentos concernentes ao tema de gerenciamento de 

resíduos no MRE no período de 2012 a 2017.  

Entrevistas semi-estruturadas foram respondidas por profissionais prestadores de 

serviço e por servidores do MRE que atuam, de forma direta ou indireta, nas tarefas de coleta 

e gerenciamento dos resíduos gerados na sede do Ministério. A sede do MRE está localizada 

na Esplanada dos Ministérios, bloco H, Brasília-DF e abrange três edifícios: Palácio do 

Itamaraty, Anexo I e Anexo II, conforme Figura 2.  

                                                 
1
 O Ministério das Relações Exteriores (MRE) nasceu da separação da Secretaria de Negócios Estrangeiros e a 

Secretaria de Guerra, em 1821, mas só passou a ter a atual denominação em 1889, após a Proclamação da 

República. 
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Os dados coletados por meio das entrevistas foram analisados com utilização da 

técnica de análise de conteúdo, de modo a revelar as práticas de gerenciamento de resíduos 

empreendidas no Ministério. Vergara (2005) explica que a análise de conteúdo constitui uma 

técnica de análise de dados textuais que objetiva identificar o que está sendo dito a respeito de 

determinado tema (Vergara, 2005). A análise de conteúdo pode ser aplicada a qualquer tipo 

de corpus textual, mas quando aplicada às respostas de entrevistas, viabiliza o acesso a 

informações sobre a situação em estudo que não se encontrariam previamente registradas. 

Desse modo, a análise das entrevistas e as análises documentais se complementaram na 

geração das informações que viabilizaram o presente estudo. 

Dados coletados por meio de observação foram comparados com dados obtidos pela 

pesquisa documental, no que concerne à legislação sobre gerenciamento de resíduos que se 

aplica ao caso do MRE, com vistas a identificar dificuldades e lacunas em se seguir as 

orientações das legislações sobre resíduos sólidos no órgão em estudo.  

Figura 2: Vista área das instalações físicas da sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília (DF) 

 
Fonte: Imagem criada por satélite através do site Google Maps 



 

 

19 

O Ministério das Relações Exteriores é uma unidade administrativa com envolvimento 

extensivo na temática ambiental, dentre suas atividades institucionais precípuas no campo 

internacionalmente representando o Brasil e nas ratificações dos acordos internacionais sobre 

o tema, quanto internamente ao participar do projeto Esplanada Sustentável. 
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3 O ESTUDO DE CASO: A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MINISTÉRIO 

DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) é responsável por representar o Brasil 

junto à instâncias internacionais, em nome do governo brasileiro. Sendo assim, o MRE 

desempenha o papel de interlocutor brasileiro nos acordos internacionais, os quais abordam 

temas diversos e, dentre eles, o tema do meio ambiente.  

O MRE possui em sua estrutura regimental administrativa diversos setores voltados, 

especialmente, para a temática ambiental, como exemplos: Divisão de Meio Ambiente, 

Departamento para a Sustentabilidade Ambiental, Subsecretaria-Geral de Meio Ambiente, 

Energia, Ciência e Tecnologia, Divisão da Mudança do Clima. Em 2015, o Brasil participou 

ativamente, das negociações intergovernamentais na Cúpula das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável 2015 que definiram a Agenda 2030 que estabelece Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, os quais se propõem como a atualização dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM). Mas, ao tempo que esse Ministério aparelhado e ativo 

para atuar na política ambiental externa em nome do Brasil, no que concerne a sua gestão 

interna, não tem cumprido o Decreto 5.940 de 2006, que obriga os órgãos e entidades federais 

a separar os resíduos recicláveis, o que indica que há um distanciamento entre o institucional 

e o administrativo. 

Como órgão público o MRE está sujeito à obrigatoriedade de separação dos resíduos 

na fonte geradora, segundo instituído pelo Decreto nº5.940/2006. E, por ocasionalmente gerar 

resíduos não equiparados com resíduos domiciliares, em observância da Lei nº12.305/2010, o 

MRE deve se ocupar do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde de seu ambulatório 

e dos resíduos derivados de atividades de manutenção de equipamentos, manutenção de 

jardins e de serviços de marcenaria, responsabilizando-se pela destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos e pela correta disposição final dos rejeitos.  

3.1 O MRE NO PROJETO ESPLANADA SUSTENTÁVEL 

Visando orientar e integrar ações de promoção de ecoeficiência desenvolvidas junto a 

órgãos do Poder Executivo Federal, incluindo aquelas que tratam especificamente da gestão 

de resíduos na busca de atendimento da legislação, o Projeto Esplanada Sustentável foi criado 

pela Portaria Interministerial do MP nº244 de 06 de junho de 2012. O Projeto Esplanada 

Sustentável (PES) tem como objetivos: incentivar órgãos e instituições públicas federais a 
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adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de 

ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental 

e socioeconômica na Administração Pública Federal e prevê a integração de vários programas 

e ações de gestão e conscientização ambiental. Cada Programa que integra o Projeto 

Esplanada Sustentável está sobre coordenação de um Ministério diferente, conforme se vê na 

Figura 3. 

Figura 3: Integração dos Programas que compõem o Projeto Esplanada Sustentável 

 
Fonte: Secretaria do Orçamento Federa (2012, p. 6) 

O MRE assinou o termo de adesão do Projeto Esplanada Sustentável (PES) em 05 de 

fevereiro de 2013, por meio do qual o órgão se comprometeu a desenvolver ações ligadas ao 

Programa de Eficiência do Gasto Público (PEGP). O objetivo geral do Programa de Eficiência 

do Gasto Público é a promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social na 

Administração Pública Federal, incluindo a gestão integrada de resíduos pós-consumo e a 

destinação ambientalmente correta desses resíduos. 

Uma das práticas mantidas pelo MRE, para a execução do PEGP, é o controle mensal 

do consumo de água, energia e telefone, com o envio das faturas mensais ao Ministério do 

Planejamento, para fins de auditoria e para demonstrar a redução no consumo com relação ao 

mês anterior. Para fins de conscientização dos servidores, e no escopo das ações do Programa 

Esplanada Sustentável, o MRE disponibilizou um "Guia de Boas Práticas do Servidor", com 

recomendações voltadas para ações individual e coletiva, voltadas para a economia de energia 

elétrica no que concerne ao uso do computador, do ar condicionado, do elevador. O Guia 
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contém recomendações sobre a redução dos gastos com telefonia, sobre a economia de água, 

de material de consumo, sobre a redução dos serviços de impressão e sobre coleta seletiva de 

resíduos sólidos nas instalações do Ministério. 

3.2 A REDUÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS PELA INFORMATIZAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS OFICIAIS NO MRE 

Desde 2014, o MRE tem conseguido reduzir o consumo de papel através de adoção de 

medidas de contenção de desperdícios e de informatização de documentos. Segundo 

memorando interno emitido pelo setor de informática do MRE, em 2014, o número de 

impressões no MRE ultrapassou 2.700.000 (dois milhões e setecentos mil) páginas. Esse setor 

desenvolveu uma ampla campanha de conscientização com vistas a promover uma grande 

mudança de comportamento dos usuários. Houve estudos referentes a possíveis medidas de 

controle de impressões, com alocação de senhas pessoais para a tiragem de cópias e 

verificação do conteúdo impresso a partir do computador, as quais somente seriam 

implementadas caso os esforços de conscientização não fossem efetivos. No entanto, isso não 

se mostrou necessário.  

Ainda no sentido de se promover a redução do uso de papéis e impressão, o MRE 

adotou o programa Ememo é um sistema de gestão eletrônica de documentos internos oficiais, 

que passou a ser de uso obrigatório no âmbito do Ministério, a partir de fevereiro de 2015. 

Através do Ememo é possível confeccionar memorandos e minimemos. "Minimemos" é a 

forma simplificada de memorando, de estrutura simples, direta e curta extensão (geralmente 

um parágrafo). Conforme se explica no Manual de Redação Oficial e Diplomática do 

Itamaraty (BRASIL, 2016): O minimemo redigido no formato eletrônico de comunicação 

mais usado entre as unidades internas administrativas do Ministério das Relações Exteriores, 

encaminhado diretamente de uma unidade à outra, com geração automática de número único 

de protocolo (BRASIL, 2016).  

A substituição de documentos impressos por versão digital representa um grande 

avanço na gestão de resíduos sólidos e na celeridade na comunicação. 

3.3 MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MRE 

A Lei nº 12.305 de 2010 reafirma o "incentivo à indústria da reciclagem entre seus 

objetivos, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais 

recicláveis e reciclados”. Porém o gerenciamento de resíduos praticado no MRE não obedece 
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a determinação legal, uma vez que o Ministério não realiza a separação dos materiais 

descartados e não mantém parcerias com associações e cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis. Tais ações são importantes para o manejo adequado dos resíduos sólidos, em 

consonância com a Lei nº 12.305 de 2010.  

A separação dos tipos de resíduos e a coleta seletiva são etapas importantes para que 

se viabilize a adequada destinação dos resíduos. Os resíduos recolhidos nas lixeiras dispostas 

nas dependências internas da sede do MRE são reunidos em grandes sacos plásticos pretos e 

depositados nas caçambas de cor azul localizadas na área externa do prédio entre o Anexo I e 

o Anexo II, sem nenhuma separação dos resíduos "secos" potencialmente recicláveis e dos 

rejeitos orgânicos. Tais caçambas reúnem todos resíduos, recolhidos no Anexo I e no Anexo 

II do MRE e no Palácio do Itamaraty, com exceção dos papéis considerados documentos 

confidenciais e dos materiais considerados lixo hospitalar, os quais recebem destinação 

separada, que será explicado adiante. A disposição das caçambas do MRE na área pública 

externa pode ser observada na Figura 4. 

Figura 4: Caçambas de lixo dispostos em área externa entre o Anexo I e o Anexo II do Ministério das 

Relações Exteriores 

 
Fonte: Fotografado pela autora em 05 de maio de 2017. 

Os resíduos gerados pelo MRE possuem em sua composição materiais possíveis de 

aproveitamento pela coleta seletiva, classificados com resíduos recicláveis: papelões e 

isopores, embalagens longa vida, papel, latinhas, garrafas PET. Mas os resíduos orgânicos são 

predominantes e se compõem principalmente por papéis higiênicos e papéis-toalhas – 
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resultante do uso dos banheiros; por pó de café - resultante da atividade da copa e por restos 

de alimentos consumidos nas diversas dependências do órgão. 

Para o gerenciamento adequado de resíduos não é suficiente apenas separar e 

disponibilizar o material reciclável. É necessário haver uma logística eficiente que assegure a 

destinação correta dos resíduos, a qual priorize a reutilização ou a reciclagem, como prevê a 

Lei nº12.305/2010 . 

Houve tentativa de implementar a Coleta Seletiva Solidária no MRE em 2012. No 

entanto, o sucesso dessa iniciativa ficou comprometido pela falta de espaço, na área pública 

externa, para se alocar as diversas caçambas específicas para os principais tipos de resíduos 

gerados pelas atividades do MRE.  

Em 2014, o Ministério optou por separar os resíduos secos ainda dentro das 

instalações do órgão e armazená-lo em espaço situado no primeiro subsolo do Anexo I, 

próximo às instalações do Serviço Médico, do Almoxarifado, da Marcenaria e do Refeitório. 

Para a coleta desses materiais, na época foram formalizadas parcerias com cooperativas de 

reciclagem, conforme registra a Portaria nº289, de 29 de maio de 2014. Porém, problemas 

logísticos, tais como a demora das cooperativas na retirada do material e as dificuldades em se 

proceder a devida separação dos materiais tornavam insalubre o ambiente de armazenamento 

dos resíduos. O resultado se materializou em desconfortos caracterizados pelo mau cheiro e a 

presença de vetores de doenças humanas. Tais problemas desmobilizaram a continuidade da 

coleta seletiva no MRE.  

Portanto, até maio de 2017, o MRE não havia implementado a efetiva Coleta Seletiva 

Solidária dos resíduos sólidos equiparados a resíduos domiciliares (vide alínea “d” do inciso I 

e parágrafo único, ambos do Art. 13 da Lei nº12.305/2010) gerados pelas atividades 

cotidianas do órgão.   

3.3.1 Descarte de resíduos equiparados a resíduos domiciliares 

Como prática atual no MRE, diariamente o conteúdo das caçambas de lixo (Figura 4) 

é recolhido pelo caminhão coletor do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal 

(SLU/DF). No entanto, nos intervalos entre as coletas pela SLU/DF, o material fica disponível 

na área pública, acessível à catadores de materiais recicláveis autônomos. Com frequência, 

são vistos catadores autônomos junto às caçambas do MRE, separando e recolhendo materiais 

recicláveis de valor comercial mais elevado, tais como latinhas de alumínio, garrafas PET e 

papelão. 
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Apesar de os catadores autônomos estarem na base do sistema de coleta seletiva para 

fins de reciclagem em escala industrial, o trabalho de catação de materiais recicláveis se dá à 

margem da economia formal, conforme explicam Medeiros e Macêdo (2006). Essa situação 

de informalidade do catador de material reciclável dificulta o estreitamento de uma possível 

parceria do MRE para incrementar a destinação de seus resíduos recicláveis. Além disso, essa 

situação de informalidade reitera a condição de precariedade do trabalho do catador. Tal 

precariedade se agrava pela insalubridade de lidar com resíduos potencialmente 

contaminados, conforme explicam Aquino, Castilho Jr. e Pires (2009).  

A principal forma de contaminação dos resíduos sólidos se dá pela não separação dos 

rejeitos orgânicos do resíduo seco. Essa mistura entre rejeito orgânico e materiais recicláveis é 

uma situação frequente encontrada nas caçambas do MRE, conforme ilustrado na  

Figura 5. 

 

Figura 5: Lixo misturado no interior da caçamba 

 
Fonte: Fotografado pela autora em 05 de maio de 2017. 

3.3.2 Tratamento diferenciado de resíduos não equiparados a resíduos domiciliares 

No MRE, alguns materiais são manejados de forma diferenciada devido a sua natureza 

e sua composição. Os principais resíduos que recebem tratamento específico são:  
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3.3.2.1 Documentos Sigilosos: 

Aproximadamente a cada dois meses, são descartados, em média, de 200 a 300 quilos 

de papel proveniente de documentos sigilosos do MRE. Os documentos considerados 

sigilosos são triturados no próprio órgão e recolhidos por catadores autônomos que vendem o 

material à empresa Capital Recicláveis, conforme explica em entrevista o trabalhador 

terceirizado responsável pela coleta e tratamento desses materiais. Não há pesagem do 

material na saída do MRE. Enquanto aguarda a retirada, o papel triturado é armazenado em 

uma pequena sala no subsolo do Anexo II.  

A empresa Capital Recicláveis não faz reciclagem dos materiais. Antes sim, ela 

funciona como uma organização intermediária entre o gerador do resíduo e a empresa 

recicladora. A empresa Capital Recicláveis trabalha com diversos tipos de materiais 

recicláveis, os quais são repassados à recicladores industriais. A maioria das empresas 

recicladoras está instalada fora do Distrito Federal. O transporte dos materiais que serão 

reciclados por longas distâncias acarreta aumento dos custos do processo de reciclagem, 

tornando-o economicamente menos interessante, apesar de seus relevantes benefícios 

ambientais.  

Visto que a coleta do material é realizada por um catador autônomo informal, não há 

parceria entre os recicladores e a Divisão de Serviços Gerais do MRE. O que existe é um 

acordo informal de se deixar os resíduos reservados no prédio até o dia do recolhimento. 

3.3.2.2 Resíduo dos Serviços de Saúde:  

Existe um posto médico-hospitalar instalado nas dependências do MRE que realiza 

atendimentos voltados para perícia médica com fins de licenciamento no trabalho e aplicação 

de vacinas, ações que se realizam no escopo das campanhas de vacinação nacional, tais como 

aqueles para a prevenção de epidemias de gripe influenza H1N1 e de febre amarela. O posto 

médico-hospitalar do MRE não realiza atendimento emergencial.  

Dadas às características das atividades realizadas, os resíduos sólidos de serviços de 

saúde recolhidos no Ministério se compõem principalmente de luvas, algodão, ampolas, gaze 

e seringas usadas. O recolhimento desses resíduos é feito por uma empresa prestadora de 

serviços especializada, que se encarrega de dar a destinação adequada para esse tipo de 

resíduo. A coleta acontece periodicamente, porém sem intervalos regulares. Enquanto aguarda 

o recolhimento, os resíduos sólidos de serviços de saúde do MRE são alocados em uma 
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caçamba de cor branca disposta em área pública externa à Sede do MRE, conforme visto nas 

Figura 4 e  

Figura 6. Dado o risco de contaminação, a caçamba fica trancada com cadeado e a 

chave fica em posse do Setor de Segurança do Ministério.  

Figura 6: Caçamba para o armazenamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde, disposto em área 

pública entre o Anexo I e o Anexo II do Ministério das Relações Exteriores 

 
Fonte: Fotografado pela autora em 05 de maio de 2017. 

Os resíduos de serviços de saúde carecem de tratamento diferenciado devido a sua alta 

periculosidade de contaminação humana e ambiental. Ainda por serem considerados resíduos 

de alto risco, não são passíveis de reciclagem. São necessários tratamentos de desinfecção dos 

resíduos de saúde antes que os dejetos deles derivados possam ser dispostos em aterros 

sanitários.  

3.3.2.3 Matéria orgânica dos jardins 

Os resíduos gerados pelas atividades de manutenção dos diversos jardins localizados 

nas áreas internas e externas ficam sob a responsabilidade a empresa terceirizada que se ocupa 

de jardinagem nos três prédios da sede do MRE. Em entrevista para este trabalho, o jardineiro 

terceirizado explicou que os resíduos da jardinagem são retirados imediatamente após os 

serviços de manutenção dos jardins e são aproveitados para compostagem pela própria 

empresa. 



 

 

28 

3.3.2.4 Resíduos em Madeira e assemelhados: 

Das atividades de manutenção predial e de equipamentos, tais como a realização de 

obras estruturais e o remanejamento de divisórias, resultam resíduos de madeira e 

assemelhados. Os materiais não aproveitados pelo setor da marcenaria são colocados em 

caçambas dispostas em áreas internas às instalações do MRE. Quando as caçambas ficam 

cheias, o que acontece a cada quatro ou seis meses, o conteúdo é retirado pela empresa 

prestadora de serviços Liderança. Segundo depoimentos m entrevista dos responsáveis pela 

empresa Liderança, os resíduos recolhidos no MRE são encaminhados para o Aterro 

Controlado do Jóquei (ACJ), antigo Lixão da Cidade Estrutural, localizado nas proximidades 

de Brasília.  

3.3.2.5 Resíduos derivados do descarte de móveis e equipamentos: 

Móveis ou outros equipamentos, inclusive eletrônicos, considerados obsoletos pelo 

Ministério, mas que apresentem condições de reutilização são destinados à doação para 

instituições filantrópicas do Distrito Federal. A Coordenação de Patrimônio do MRE 

(CPAT/MRE) é responsável pelo encaminhamento de tais materiais. Essa prática converge 

com as diretrizes de redução de resíduos por reutilização, pautada como objetivo da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos no inciso II do Art. 7º da Lei nº12.305/2010. 

3.4 DISCUSSÃO DOS DADOS  

O gerenciamento de resíduos sólidos é um processo participativo que depende 

incialmente do envolvimento dos gestores públicos. O MRE tem demonstrado preocupação 

com a questão ambiental, no que concerne à redução de geração e à destinação adequada dos 

resíduos sólidos gerados em suas dependências. No entanto, o órgão ainda apresenta 

irregularidades na dinâmica de tratamento e de destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos equiparados a resíduos domiciliares. Tais lacunas se caracterizam, 

principalmente, pela não separação dos resíduos sólidos nas categorias de “lixo orgânico” e de 

“lixo seco”; por não contar com uma Comissão para a Coleta Seletiva Solidária no órgão e 

por não ter conseguido, ainda, estabelecer parcerias formais que assegurem a correta 

destinação dos materiais recicláveis.  

Percebe-se que há dissonância entre o que o MRE desempenha institucionalmente no 

que tange ao tema ambiental no campo da Politica Externa oposta às atividades 
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administrativas de cunho ambiental, pois esta claro que não há gerenciamento de resíduos 

sólidos que envolva uma campanha educativa permanente voltada para o público interno.  

As dificuldades para o pleno atendimento da legislação sobre destinação 

ambientalmente correta de resíduos sólidos pelo MRE parecem se justificar pela gestão 

verticalizada e burocratizada aplicada aos procedimentos de compra de materiais e de 

contração de parcerias, a qual impera nos órgãos da administração pública federal no Brasil. 

Algumas medidas simples que poderiam contribuir significativamente para a gestão de 

resíduos sólidos no MRE, tais como aquisição de sacos plásticos com cores diferentes de 

acordo com os tipos de resíduos a serem recolhidos, a compra de coletores com separação 

para as áreas internas do Ministério; a adequação dos espaços internos e da área pública 

utilizados para o armazenamento dos resíduos e a formalização de parcerias com entidades 

coletivas para a coleta dos materiais. Porém, obstáculos burocráticos geram morosidade na 

implementação de tais medidas e desmobilizam as inciativas de coleta seletiva já 

empreendidas pelo MRE.  

Observa-se a sensibilidade do público interno ao MRE para a correta destinação dos 

resíduos gerados no órgão. Isso se configura como um facilitador para campanhas de 

conscientização para coleta seletiva no órgão. No entanto, as atividades de gerenciamento de 

resíduos sólidos só funcionam se incorporadas à rotina da organização e quando contam com 

um apoio logístico de retaguarda que assegure que os esforços de separação e coleta seletiva 

se traduzam em contribuições efetivas para o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e 

a cidadania corporativa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O MRE não está em consonância com a Lei nº12.305/2010 e descumpre o Decreto 

nº5.940/2006, por não realizar a separação de seus resíduos de prestação de serviços 

equiparados com os resíduos domiciliares e também por não destiná-los à coleta seletiva 

realizada por associação ou cooperativa de catadores. 

A não separação dos resíduos sólidos contamina os materiais recicláveis e transforma 

quase tudo em rejeito, dificultando o aproveitamento econômico e a destinação 

ambientalmente correta dos materiais descartados.  

Faz-se urgente a implementação de gerenciamento de resíduos sólidos junto à 

administração pública, não somente para atender o previsto no Decreto nº5.940/2006, mas 

principalmente para que as atividades dos órgãos públicos não continuem a onerar, 

desnecessariamente, os aterros sanitários e os serviços de limpeza pública. É importante, 

também, que os órgãos da administração pública não continuem ignorando a função social 

solidária das associações e das cooperativas na inclusão social dos catadores de materiais 

recicláveis e passem a priorizar parcerias formalizadas junto a essas organizações coletiva 

que, para além de instrumentos para geração de renda, são instâncias de representação e luta 

política pelos interesses desses trabalhadores. Agrega-se a isso o argumento de que a 

sociedade clama por práticas de responsabilidade socioambiental corporativas e que os órgãos 

públicos não podem se esquivar dessa demanda, mas estão sendo invocados a atuar 

ativamente em prol dos interesses dos cidadãos brasileiros no que concerne às boas práticas 

de gestão de resíduos sólidos.  

É valido enfatizar que, mesmo quando o ordenamento jurídico prevê orientações e 

punições que incentivariam a implementação do gerenciamento de resíduos sólidos junto a 

órgãos públicos, essas instituições não estão conseguindo cumprir as próprias normas que se 

lhes são impostas. Infere-se, portanto, que os desafios da gestão de resíduos sólidos nos 

órgãos públicos têm suas raízes nas dinâmicas gerenciais cotidianas e não nas normativas que 

se impõem a regular as atividades dessas instituições.  
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