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RESUMO 

 

A falta ou a ineficiência no gerenciamento de resíduos, são fatores ampliadores dos 
impactos ambientais gerados pelas mais diversas atividades humanas. Para o 
combate deste problema, nota-se uma evolução de políticas ambientais, com 
destaque na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). No caso da borracha, 
por se tratar de um recurso de extração natural e de forte impacto ambiental, torna-
se ainda mais importante a elaboração de Programas de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, devido a suas características peculiares de produção e 
econômicas, visto que há um cenário atuante na Indústria de Franca-SP. Neste 
sentido, o objetivo dessa pesquisa é analisar a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos sob a perspectiva local e regional, bem como identificar a existência de 
planos de gerenciamento de resíduos sólidos, sob o aspecto da logística reversa na 
indústria de borracha na cidade de Franca-SP como forma de desenvolvimento 
regional sustentável. Para tanto, o trabalho foi desenvolvido a partir de levantamento 
bibliográfico e documental de caráter exploratório, seguido de pesquisa de campo 
descritiva, com aplicação de questionários e entrevistas, obtendo, respectivamente, 
dados secundários e primários para uma análise quali-quantitativa. Contudo, foi 
possível verificar uma carência de políticas para a gestão de resíduos de borracha, 
bem como a inexistência de planos de gerenciamentos de resíduos sólidos 
municipais. Mesmo com 89% das indústrias pesquisadas terem ciência da PNRS, a 
maioria não tem conhecimento de suas finalidades e exigências. Porém, a 
sustentabilidade faz parte de suas diretrizes, bem como a logística reversa é 
entendida como instrumento solucionador para gestão de resíduos sólidos. 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento Social. Políticas Públicas. Borracha. Logística 
Reversa. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sustentabilidade.  

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

The lack or inefficiency in waste management, are magnifiers factors of 
environmental impacts generated by various human activities. To combat this 
problem, there is increasing demand of environmental agencies, as a result of the 
increasing scope and restrictiveness of Brazilian law. Sum up, the publication of the 
National Solid Waste (PNRS) and its regulations in 2010, which can be considered 
as the most prominent in the national situation. In the case of rubber, for it is a 
natural resource extraction and strong environmental impact, it becomes even more 
important project de Solid Waste Management Programs because of their peculiar 
characteristics and economic production, since there is an active scenario Franca-SP 
in the Industry. In this sense, this research aims to analyze the National Solid Waste 
in the local and regional perspective, and to understand the impact on plans for solid 
waste management, under the aspect of reverse logistics in the rubber industry in the 
city of Franca SP-like form of regional development. For both, it was proposed to 
develop it initially from a literature exploratory study to increase knowledge of the 
problem under study, for in a second time to survey the field with a descriptive 
questionnaires and interviews rubber and some of those responsible for 
implementing PNRS in order to subsidize a for quantitative and qualitative analysis of 
the results industry. In this exploratory phase, as partial result, it can identify a 
deficiency in aspects of environmental and social awareness on solid waste rubber, 
as well as the absence of consolidated state municipal policies and proposals. 
 
Keywords: Social Development. Public Policy. Rubber. Reverse Logistics. National 
Solid Waste. sustainability 
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INTRODUÇÃO 

A preocupação com a responsabilidade ambiental e a sustentabilidade nunca 

teve tanta repercussão como atualmente. Tais preocupações se desdobram na 

necessidade da gestão dos resíduos sólidos. Estes estão sempre associados a 

processos produtivos, responsáveis pela geração de resíduos. 

A falta de gerenciamento de resíduos, ou o seu gerenciamento ineficiente é 

um fator ampliador dos impactos ambientais gerados pelas mais diversas atividades 

humanas. Para o combate deste problema, nota-se o aumento da exigência dos 

órgãos ambientais, como decorrência da crescente abrangência e restritividade da 

legislação brasileira. Soma-se ainda, a publicação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e sua Regulamentação no ano de 2010, que pode ser considerada como a 

de maior destaque na conjuntura nacional. 

Uma das exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a elaboração 

de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) em forma de política 

pública e com a utilização da logística reversa como instrumento integrador, tanto 

para os estados e municípios, quanto para os mais variados empreendimentos da 

iniciativa privada. 

No caso da borracha, por se tratar de um recurso de extração natural e de 

forte impacto ambiental, torna-se ainda mais importante a elaboração de um PGRS 

devido a suas características peculiares de produção e econômicas, visto que há um 

cenário atuante na Indústria de Franca-SP. 

O objetivo deste trabalho é analisar a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

sob a perspectiva local e regional, bem como identificar a existência de planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos, sob o aspecto da logística reversa na indústria 

de borracha na cidade de Franca-SP como forma de desenvolvimento regional 

sustentável. Para cumprir essa proposta, estão sendo abordados os seguintes 

objetivos específicos, com a proposta de:  

- compreender as políticas públicas de impacto ambientais e sua evolução 

como decorrência para o surgimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

- analisar a Política Nacional de Resíduos Sólidos sob a perspectiva local e 

regional como forma de desenvolvimento social e sustentável; e 

- diagnosticar a interpretação da Política Nacional de Resíduos Sólidos pela 

indústria de borracha na cidade de Franca-SP, bem como a concepção de planos de 
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gerenciamento de resíduos sólidos, sob o aspecto da utilização de logística reversa 

para sua aplicação. 

Para a realização da pesquisa, foi utilizado o levantamento bibliográfico e 

documental de caráter exploratório e, posteriormente, pesquisa de campo de forma 

descritiva a partir de aplicação de questionários estruturados para as dez maiores 

organizações que compõe a indústria de borrachas de Franca-SP.  

Também foram realizadas duas, entrevistas semi-estruturadas com 

representantes da Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria do Desenvolvimento, 

para verificar a existência de propostas ou políticas em relação a parcerias para 

aplicação da PNRS em resíduos de borracha, caracterizada como dados primários 

que juntamente com as informações dos questionários, possibilitam uma análise por 

meio da abordagem quali-quantitativa. 

Assim, esta pesquisa está dividida em quatro capítulos. O primeiro aborda as 

questões sobre tipos de resíduos e impactos ambientais, bem como as políticas 

públicas ambientais e suas propostas para o desenvolvimento em forma de 

sustentabilidade. O segundo capítulo faz uma análise profunda em relação à PNRS 

e suas propostas de aplicações por meio de instrumentos, diretrizes e ações sociais 

que possibilitam a promoção de desenvolvimento regional. O terceiro capítulo 

apresenta o entendimento da logística reversa como instrumento para a elaboração 

e execução dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de borracha em 

termos nacional, estadual e municipal. Por fim, o quarto capítulo apresenta os 

procedimentos metodológicos explicando como a pesquisa está estruturada, os 

dados obtidos, análise e resultados. 

Ao final são apresentadas as considerações finais sobre a análise dos dados 

secundários, explorados pela revisão teórica e dados primários oriundos da 

pesquisa de campo cumprindo-se os objetivos propostos por este trabalho de 

pesquisa em forma de dissertação. 
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1. IMPACTOS AMBIENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 Neste primeiro capítulo serão abordadas as questões acerca dos impactos 

ambientais ocorridos nos últimos tempos, como os resíduos sólidos contribuem para 

esse processo e o estudo das políticas públicas que contribuem para uma melhor 

gestão e controle dos impactos ambientais. 

 
 
1.1. OS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
O aumento da demanda por produtos, associado à competitividade e ao 

crescente consumo de mercadorias, geraram aumento no volume de resíduos em 

todo o mundo e este excedente descartado é uma ameaça à sociedade em geral. 

De acordo com Donato (2008), o modelo de desenvolvimento econômico 

mundial, na atualidade, se baseia no capitalismo, que promove a produção de bens 

de consumo cada vez maior a um menor custo e com maior sofisticação. Isso 

esbarra na renovação dos recursos naturais e no aumento do volume de resíduos 

gerados em todos os espaços, ocasionando impactos ambientais agravantes. 

A expressão “impacto ambiental”, segundo a Resolução n° 001 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente, de 23 de setembro de 1986 (CONAMA) é entendida 

como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o 

bem estar da população, as atividades sociais e econômicas; a biota1; as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais 

(CONAMA, 1986). 

Entende-se por impacto ambiental qualquer mudança no ambiente natural e 
social decorrente de uma atividade ou de um empreendimento proposto. A 
palavra impacto refere-se, portanto, as alterações no ambiente físico, biótico 
e social decorrentes de atividades humanas em andamento ou propostas 
(BARBIERI, 2011, p. 307). 

 

Assim, Sanchéz (2008), confirma que Impacto Ambiental é a alteração da 

qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais 

provocada por ação humana ou o desequilíbrio provocado pelo choque da relação 

do homem com o meio ambiente. Guatarri (2012), afirma que atualmente vive-se um 

período de intensas transformações técnico-científicas, em contrapartida das quais 

                                                           
1
Biota é o conjunto de seres vivos de um ecossistema, o que inclui a flora, a fauna. 
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enquadram-se fenômenos de desequilíbrios ecológicos, que precisam ser 

remediados, já que estes são uma ameaça para a sociedade. Bechara (2013), 

complementa que a atividade humana, para produzir alimentos, bens e serviços 

interfere de forma direta no equilíbrio ecológico e que algumas ações devem ser 

tomadas de forma imediata. 

Tais alterações não podem ser exclusivamente julgadas como maléficas, pois 

há também aquelas ocasionadas para um bem maior, no aspecto ambiental, 

empresarial e social.  

Neste sentido, quando se fala em impactos ambientais decorrentes de ações 

humanas, há uma tendência de associá-los apenas aos efeitos negativos sobre os 

elementos do ambiente natural e social, pois a degradação ambiental que nos rodeia 

são basicamente resultados indesejáveis dessas ações. Porém, não se pode 

descartar, os impactos positivos, que em última instância são os que conferem 

sustentabilidade econômica, social e ambiental ao empreendimento ou atividade 

empresarial (BARBIERI, 2011). 

 Contudo, o novo contexto econômico caracteriza-se por uma postura de 

clientes, voltada à expectativa de interagir com organizações éticas, com boa 

imagem institucional no mercado, e que atuem de forma ecologicamente 

responsável. Pesquisa recente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e do 

Ibope revela que 68% dos consumidores brasileiros estariam dispostos a pagar mais 

por um produto que não agredisse o meio ambiente (TACHIZAWA, 2010). 

Isso mostra que a preocupação com o meio ambiente não é exclusiva do 

Estado (Poder Público) e das organizações, mas também da sociedade em geral 

que anseia por produtos e ações ecologicamente sustentáveis. Tais ações devem 

atuar para eliminar os impactos ambientais existentes na modernidade. Os resíduos 

gerados pelo atual contexto produtivo impactam no meio ambiente, sendo que 

poderiam ser melhor gerenciados ou reutilizados para outra finalidade, como o 

descarte correto,  geração de energia ou produtos e subprodutos que influenciaria 

novos processo de produção, emprego, renda e desenvolvimento econômico, social 

e ambiental. 
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1.2. GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

Com o constante aumento de consumo e produção, muitos são os resíduos 

gerados pelo processo manufatureiro e que causam impactos ambientais 

extremamente negativos ao meio ambiente e social.  

Al-Khatib et al., (2010), afirma que a Gestão de Resíduos Sólidos é uma das 

questões mais desafiadoras enfrentadas pelos países em desenvolvimento, que  

sofrem de sérios problemas influenciados pelo rápido crescimento populacional e 

econômico, alterando os padrões de vida e as taxas de resíduos acumulados 

Assim, a grande produção de resíduos e a falta de tratamento e disposição 

adequada é hoje uma das principais formas de contaminação do solo e das águas, 

tornando-se um dos principais problemas ambientais na atualidade. Portanto, há de 

se conhecer os resíduos, para aplicar uma gestão que contribua de alguma forma 

com seu tratamento e/ou reaproveitamento, com objetivo de não agredir o ambiente. 

Para isso, é importante destacar a diferença entre lixo e resíduos para que 

essa gestão eficiente seja aplicada. Lixo (ou rejeito) são os materiais considerados 

não aproveitáveis, indesejados, ou desprovidos de valor. A palavra “lixo” vem do 

latim (lix = cinza). No senso comum é associado à sujeira, inutilidade, empecilho e 

imundície. Para a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) lixo são os 

restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, 

indesejáveis ou descartáveis, podendo se apresentar no estado sólido e líquido, 

desde que não seja passível de tratamento. Já o resíduo são sobras ou restos do 

processo produtivo ou de consumo, que tem valor e podem ser reutilizados ou 

reciclados (MPF, 2014; ABNT, 2004). 

Assim, pode-se entender que resíduo é tudo aquilo não aproveitado nas 

atividades humanas, proveniente das indústrias, comércios e residências.  

Resíduos sólidos e líquidos podem ser de dois tipos, de acordo com sua 

composição química: resíduos orgânicos, provenientes de matéria viva (por 

exemplo, restos de alimento, restos de plantas ornamentais, fezes, etc.) e resíduos 

inorgânicos, de origem não viva e derivados, especialmente de materiais como o 

plástico, o vidro, metais, etc. Já os resíduos sólidos, como o nome diz, são materiais 

não aproveitados que se encontram no estado sólido. 

Neste contexto os resíduos são gerados em todos os estágios da cadeia 

produtiva, deste a extração, passando pela industrialização, distribuição, comércio e 

consumo. Barbieri (2011), afirma que a oportunidade de recuperação para reuso, 
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reciclagem e remanufatura; necessariamente não são aproveitadas na mesma 

cadeia, exigindo-se uma gestão logística reversa para que estes sejam de alguma 

forma, utilizados em outros processos produtivos ou até mesmo para garantir o 

descarte e/ou tratamento correto prevenindo impactos ao meio ambiente 

indesejáveis.  

Neste sentido, pode-se considerar como uma das principais ferramentas de 

gestão é a logística reversa, que compõe a cadeia de suprimentos que é entendida 

como o gerenciamento do fluxo de produtos reversos, sendo esta, promotora do 

processo de reciclagem, remanufatura, reutilização, etc.; que é complementar aos 

serviços disponíveis ao cliente, seja no retorno ou na reutilização, ou na redução de 

desperdícios, preservando dessa forma os recursos naturais (ALAMARI, 2011). 

Contudo, para atender os objetivos desse trabalho de pesquisa o foco está na 

compreensão sobre os resíduos sólidos, para uma melhor visualização de sua 

geração com a finalidade de identificar uma política pública adequada a um dos 

resíduos, neste caso a borracha. Portanto, classificá-los é essencial para entender o 

seu contexto no ambiente inserido. 

 

1.3. OS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEUS IMPACTOS 

 Entender a natureza dos resíduos sólidos é fundamental para a garantia de 

promoções continuadas, por meio da aplicação de uma política de 

gestão,compartilhada com organizações públicas, privadas, instituições sociais e 

agentes que compõe a cadeia produtiva geradora desse resíduo.  

Assim, Bartholomeu e Caixeta-Filho (2011, p. 17), afirmam que a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através de sua NBR nº 10004:2004, e o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), por meio de sua Resolução nº 

005/1993, definem resíduos sólidos como: 

resíduos nos estados sólidos e semissólido que resultam de atividades de 
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de serviços e 
de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 
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É uma grande diversidade em termos de variações de resíduos e segmentos 

geradores que recebem classificações normalmente segundo a sua origem para 

melhor compreender o seu impacto no ambiente. 

De acordo com Schalch et al (2002), normalmente os resíduos sólidos são 

classificados como: 

- Urbanos: incluem o resíduo domiciliar gerado nas residências, o resíduo 

comercial, produzido em escritórios, lojas, hotéis, supermercados, restaurantes e em 

outros estabelecimentos afins, os resíduos de serviços, oriundos da limpeza pública 

urbana, além dos resíduos de varrição das vias públicas, limpezas de galerias, 

terrenos,córregos, praias, feiras, podas, capinação; 

- Industriais: correspondem aos resíduos gerados nos diversos tipos de 

indústrias de processamentos. Em função da periculosidade oferecida por alguns 

desses resíduos, o seguinte agrupamento é proposto pela ABNT-NBR 10.004 

(1987): a) Resíduos Classe I (perigosos) - pelas suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade e patogenicidade, podem 

apresentar riscos à saúde pública, provocando ou contribuindo para o aumento da 

mortalidade ou apresentarem efeitos adversos ao meio ambiente, quando 

manuseados ou dispostos de forma inadequada; b) Resíduos Classe II (não inertes) 

- incluem-se nesta classe os resíduos potencialmente biodegradáveis ou 

combustíveis; c) Resíduos Classe III (inertes) - perfazem esta classe os resíduos 

considerados inertes e não combustíveis; 

 - Resíduos de serviços de saúde: são os resíduos produzidos em hospitais, 

clínicas médicas e veterinárias, laboratórios de análises clínicas, farmácias, centros 

de saúde, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos afins. Esses 

resíduos podem ser agrupados em dois níveis distintos: os Resíduos comuns 

(compreendem os restos de alimentos, papéis, invólucros, etc.); e os Resíduos 

sépticos (constituídos de restos de salas de cirurgia, áreas de isolamento, centros de 

hemodiálise, etc). O seu manuseio (acondicionamento, coleta, transporte, tratamento 

e destinação final) exige atenção especial, devido ao potencial risco à saúde pública 

que podem oferecer; 

- Resíduos de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários: 

constituem os resíduos sépticos, que podem conter organismos patogênicos, tais 

como: materiais de higiene e de asseio pessoal, restos de alimentos, etc., e veicular 

doenças de outras cidades, estados e países; 
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- Resíduos agrícolas: correspondem aos resíduos das atividades da 

agricultura e da pecuária, como embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração, 

restos de colheita, esterco animal. A maior preocupação no momento, está voltada 

para as embalagens de agroquímicos, pelo alto grau de toxicidade que apresentam, 

sendo alvo de legislação específica. 

- Entulho: constitui-se de resíduos da construção civil (demolições, restos de 

obras, solos de escavações etc); 

- Resíduos Radioativos (lixo atômico): são resíduos provenientes dos 

combustíveis nucleares. Seu gerenciamento é de competência exclusiva da CNEN - 

Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

Em uma interpretação mais consistente, Silva Filho e Soler (2013, p. 19) 

definem resíduos sólidos como: 

[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, cuja destinação final se proceda, se propõe 
proceder ou está obrigado a proceder, nos estado sólido ou semissólido, 
bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 
tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos 
d’agua, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis 
em face da melhor tecnologia disponível. 
 

Seguindo este pensamento, as atividades humanas podem ser entendidas 

como crescimento econômico por meio do aumento da industrialização, que 

contribuiu diretamente para a acumulação de resíduos. 

Pires et al. (2011), afirmam que diante deste cenário, novos desafios surgem 

a respeito do processo de  planejamento e dimensionamento de propostas vindas de 

instituições privadas e públicas em relação a gestão de resíduos sólidos voltadas 

para o fluxo reverso de resíduos, no caso a logística reversa, pois percebe-se que o 

sistema público como um todo, ao longo dos anos, teve um considerável aumento 

nas ações referentes aos aspectos ambientais e sociais, tais como impostos 

municipais,  direitos de utilização, e custos de oportunidade de capital, como 

subsídios dos governos para gerenciar resíduos. Porém, estas estratégias sócio-

econômicas, que foram  implementadas pela maioria dos países industrializados, 

não contribuíram para a redução da geração de resíduos. 

Considera-se então, que o crescimento econômico, causador desse prejuízo 

está longe de ser considerado como desenvolvimento. 
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 Para a realização dessa pesquisa, o interesse dar-se-a pelos resíduos 

industriais, especificamente a borracha, oriundos de empresas que utilizam esse 

material no seu processo produtivo.  

Neste contexto, é relevante considerar que cada setor produtivo gera 

diferentes tipos de resíduo, e o material de descarte seguem caminhos distintos. 

Assim, os resíduos industriais da cadeia produtiva são variados e apresentam um 

alto grau de toxidade, exigindo tratamentos diferentes, os quais envolvem todo o tipo 

de material que é dispensado no processo produtivo. Podem ser gases, cinza, lodo, 

óleo, resíduos alcalinos ou ácidos, plástico, papel, madeira, fibras, borracha, metal, 

escória, vidro, cerâmica. Resíduos da construção civil também são comumente 

inseridos nesta categoria (ABES, 2014).  

O mesmo autor, afirma que de acordo com Dados do Departamento de 

Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente indicam que o Brasil recicla 

apenas 13% dos resíduos industriais. Esse fraco desempenho resulta em 

desperdício. O país deixa de economizar R$ 8 bilhões por não aproveitar todo o 

potencial de reciclagem das cadeias de vidro, plástico, papel, metais, borracha e 

alumínio. 

Portanto, os produtos de “pós-consumo ganham importâncias nas estratégias 

de sustentabilidade e no crescimento dos negócios das empresas” (LAGARINHOS, 

2011, p. 137). 

Para uma mudança desse cenário, faz-se necessário a elaboração e 

aplicação de políticas públicas compartilhada com os atores da cadeia produtiva, 

com responsabilidades definidas que os comprometam a se responsabilizar por 

estes resíduos, por meios de instrumentos de gestão eficientes e integrados, 

minimizando ou eliminando os impactos ambientais.  

 

1.4. POLÍTICAS PÚBLICAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 As primeiras preocupações com o meio ambiente no início do século XX, 

oriundas dos modelos mecanizados procuravam solucionar problemas de escassez 

de recursos, mas após a Revolução Industrial, nas décadas seguintes os problemas 

que concernem a poluição começaram a ser tratados de modo prioritário. Os 

problemas eram tratados de forma corretiva e, portanto, pouco eficiente e não 

traziam soluções concretas para os impactos ambientais. Para eliminar, reduzir, 

controlar ou gerenciar os impactos ambientais, foram criados instrumentos, inclusive 
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em forma de políticas públicas, sendo alguns específicos para o gerenciamento de 

resíduos sólidos. 

De acordo com Barbieri (2011), a partir de 1970 começaram a surgir em vários 

países políticas governamentais que procuravam tratar as questões ambientais de 

modo articulado e introduzir uma abordagem preventiva. 

No Brasil a definição de impacto ambiental publicada pelo CONAMA por meio da 

Resolução nº 001/1986, transformou-se em categoria básica das políticas públicas, 

“pilar central do ordenamento jurídico que define alguns dos principais instrumentos 

de nossa política ambiental” (TORRES, 2000, p. 53). Este marco posteriormente, 

mais precisamente no século XXI, colaborou por políticas voltadas para a gestão de 

resíduos sólidos e a partir de então privilegiou-se, a concepção de conceitos  de 

segurança ambiental global e desenvolvimento sustentável. 

Política pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou 

através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. As definições de 

políticas públicas assumem, em geral, uma visão holística do tema, uma perspectiva 

de que o todo é mais importante do que a soma das partes e que indivíduos, 

instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo que existam 

diferenças sobre a importância relativa destes fatores (SOUZA, 2006). 

Conforme Höfling (2001), o processo de definição de políticas públicas para uma 

sociedade reflete os conflitos de interesses, os arranjos feitos nas esferas de poder 

que perpassam as instituições do Estado e da sociedade como um todo. 

Políticas públicas em geral e política social, em particular, são campos 

multidisciplinares, mas cada qual adota um foco diferente. Por isso, uma teoria geral 

da política pública implica a busca por sintetizar teorias construídas no campo da 

sociologia, da ciência política e da economia. Dessa forma, toda política pública 

precisa explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade 

(HOCHMAN, et al. 2007). 

Já a política pública ambiental entende-se como:  

O conjunto de objetivos, diretrizes e instrumentos de ação que o Poder 
Público dispõe para produzir efeitos desejáveis no meio ambiente. O 
envolvimento cada vez mais intenso dos Estados nacionais em questões 
ambientais e a diversidade dessas questões fizeram surgir uma variedade 
de instrumentos de políticas públicas ambientais de que o Poder Público 
pode se valer para evitar problemas ambientais, bem como para eliminar ou 
minimizar os existentes (BARBIERI, 2011, p.65). 
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 A proposta de evitar, minimizar ou eliminar problemas ambientais pode ser 

considerado um processo de gestão que envolve mecanismos de política pública e 

participação conjunta de vários atores, entendida como uma ação promotora ao 

desenvolvimento.    

Seguindo este pensamento, a prevenção pode ser considerada como um 

princípio que prioriza a precaução do risco de dano em detrimento da sua 

remediação. Portanto, caso haja suspeita de danos ou ação relacionado ao resíduos 

sólidos, os responsáveis devem antecipar-se a isso e aplicar medidas preventivas. A 

importância desse princípio pode ser atestada por conta de sua inserção em 

diversas normas relevantes para a área de meio ambiente, a exemplo das políticas 

de impactos ambientais como a Declaração de Estocolmo, de 1972, do Tratado de 

Mastricht, da Constituição Federal Brasileira e da Declaração do Rio de Janeiro, Rio-

92 (SILVA FILHO; SOLER, 2013). 

Assim, as concepções de políticas alinhadas de forma coerente com seus 

atores, irão contribuir para o desenvolvimento de cunho regional. Bechara et al 

(2013), comenta que conforme disposto no parágrafo 1°, do Artigo 1° da Declaração 

sobre o Direito ao Desenvolvimento, é um direito humano inalienável, em virtude de 

que toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento 

econômico, social, cultural  político, para com ele  contribuir e com ele desfrutar, no 

qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente 

realizados.  

Atendendo a esta condição, a PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

pode ser considerada como uma das mais modernas políticas, cujo objetivo é 

promover o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção, consumo, 

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas, como forma de minimizar 

os impactos ambientais (SILVA FILHO; SOLER, 2013). 

Contudo, as ações necessárias para elaboração, planejamento, constituição e 

aplicação de políticas públicas devem estar alinhadas com propostas, que além de 

contribuir com o gerenciamento dos impactos ambientais, estejam engajadas para a 

promoção do desenvolvimento regional em âmbito social, ambiental e de 

sustentabilidade. 
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1.5. POLÍTICA PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 

O conceito de desenvolvimento não pode ser confundido com de crescimento, 

pois este tem uma abrangência tão ampla que vem ganhando espaço no contexto 

ambiental, econômico, social, político e tecnológico, de forma qualitativa, enquanto o 

crescimento tem aspecto quantitativo. 

A teoria do desenvolvimento, na forma como é concebida tem o propósito 

limitado de mostrar a natureza das variáveis não econômicas que determinam, em 

última instância, a taxa de crescimento de produção de uma economia, sempre 

pautado em históricos (FURTADO, 2009).  

Esse pensamento ainda está presente, pois durante muito tempo entendeu-se 

o desenvolvimento como uma conseqüência do crescimento econômico, 

descaracterizando assim os aspectos sociais e ambientais. Para tanto, Seiffert 

(2007), afirma que esses conceitos precisam ser entendidos para ter uma 

concepção clara das diferenças entre crescimento, desenvolvimento e também de 

sustentabilidade, e expõe que: 

- crescimento: relaciona-se à expansão da escala das dimensões física do 

sistema econômico ou da escala de produção; 

- desenvolvimento: significa um estágio econômico, social e político de 

determinada comunidade, o qual é caracterizado por altos índices de rendimento de 

fatores de produção, ou seja, pelos recursos naturais, o capital e o trabalho; 

- sustentabilidade: este possui dois significados, o primeiro é estático, que 

significa impedir que caia, no sentido de suportar, apoiar, conservar, manter e 

proteger, e o segundo é dinâmico e positivo e significa favorecer, auxiliar, estimular, 

incitar e instigar. 

Na realidade os benefícios alcançados pelo crescimento econômico podem ou 

não influenciar na vida da população como um todo, assim como no meio ambiente. 

Dessa forma, o crescimento é condição indispensável para o desenvolvimento, mas 

não é condição suficiente (SOUZA, 1993). 

Essa perspectiva de desenvolvimento é limitada aos anseios demandados pela 

sociedade moderna, que necessidade de propostas de desenvolvimento mais 

abrangentes e com resultados práticos de forma rápida e objetiva.  

Assim, o desenvolvimento deve resultar do crescimento econômico seguido 

pela melhoria na qualidade de vida, ou seja, deve incluir melhoria no bem-estar 

econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, condições de saúde, 
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alimentação, educação e moradia), política e também ambiental (VASCONCELLOS; 

GARCIA, 1998). O desenvolvimento traz consigo a promessa de uma modernidade 

inclusiva propiciada pela mudança estrutural.  

De acordo com Sachs (2008) e Sen (2010), apenas as soluções que 

consideram os três elementos, isto é, promovam o crescimento econômico com 

impactos positivos em termos sociais e ambientais, merecem a denominação de 

desenvolvimento.  

Assim, o desenvolvimento sustentável constitui-se na adoção de um padrão 
de desenvolvimento requerido para obter a satisfação duradoura das 
necessidades humanas, com qualidade de vida. Isto necessariamente 
implicará na eficácia do uso dos fatores de produção dos recursos naturais 
(matérias primas e insumos de processo) e sociais (mão-de-obra) 
(SEIFFERT, 2007, p.23). 

 

Diante deste cenário, atualmente, o desenvolvimento é considerado um 

processo com várias vertentes de atuação, inclusive com fundamental importância 

na esfera social e ambiental. É neste sentido, que observa-se uma carência para a 

aplicação de políticas públicas mais precisas e coerentes com as necessidades que 

vão de encontro com o desenvolvimento sustentável. 

Donato (2008), também confirma esse pensamento, afirmando que uma 

Política de Desenvolvimento Sustentável deve estar pautada nas dimensões sociais, 

tecnológicas, culturais, econômica e ecológica. Barros (2013), completa que, de 

acordo com o Relatório de Brundtland, os principais objetivos das políticas 

ambientais e desenvolvimentistas, derivados do conceito de desenvolvimento 

sustentável, são vários e, dentre eles destaca-se: a inovação, permanente de 

sistemas produtivos, tornando-os mais eficientes, democrátivos e menos intensivos 

em matérias-primas e energia; a inclusão do meio ambiente e da economia no 

processo decisório; e a conservação das fontes de recursos naturais.  

Portanto, o desenvolvimento sustentável é aquele que busca novas formas de 

produção baseadas em um novo conceito de sustentabilidade, com vistas não mais 

apenas para uma sustentabilidade econômica, mas, principalmente, social e 

ambiental. Para se alcançar estes resultados às políticas públicas tornaram-se o 

instrumental básico para se legislar e concretizar ações neste sentido. É necessário 

que haja um equilíbrio entre a economia, sociedade e meio ambiente; e assim, 

desenvolver políticas de resíduos sólidos (no caso da borracha) de forma 

sustentável para satisfazer as gerações atuais e futuras. 
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 Essa preocupação, pontual e precisa em forma de política pública com foco 

em resíduos sólidos, e especificamente em borracha, só foi concebida por meio da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, colocando como responsabilidade 

compartilhada neste processo, diversos atores com ações que atendem a promoção 

do desenvolvimento social, ambiental e sustentável.  

 

  



25 

 

2. A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) 

 O segundo capítulo tem como finalidade apresentar a proposta da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos como instrumento de responsabilidade compartilhada 

para a promoção do desenvolvimento social e sustentável, por meio da gestão de 

resíduos sólidos, contribuindo de forma satisfatória para o meio ambiente. 

 

2.1. CONCEPÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) 

Muitas foram às preocupações acerca do meio ambiente e seus impactos, que 

influenciaram discussões nas últimas décadas do século XX, exigindo a formulação 

de políticas adequadas, mas que só estão sendo institucionalizadas após a primeira 

década do século XXI. 

A preocupação com o meio ambiente surge quando os recursos são utilizados 

num ritmo e escala maiores do que a capacidade natural de reposição dos 

ecossistemas, ou em outras palavras, quando a carga dos dejetos ou o volume dos 

resíduos sólidos gerados está acima da capacidade de suporte ecológico dos locais 

de tratamento e disposição final dos mesmos (YU, 2004, apud LOPES, 2007). 

No Brasil, a legislação ambiental tem seu marco com a Política Nacional de 

Meio Ambiente de 1981, que dentre outras coisas já previa a avaliação do impacto 

ambiental de atividades potencialmente poluidoras. Também nesta direção a 

Constituição Federal de 1988, determina a realização de estudo prévio de impacto 

ambiental. Estes marcos internos no Brasil são frutos de um movimento mais amplo 

de proporções mundiais, chegando aos dias atuais com a promulgação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos publicada no ano de 2010 (BRASIL, 1998; PNMA-LEI 

Nº. 6.938, 1981; PNRS-LEI Nº 12.305, 2010). 

Silva Filho e Soler (2013, p. 15) complementam que: 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída por meio da 
Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto 
nº 7.404, de 23 de dezembro do mesmo ano. Esses diplomas normativos 
impuseram aos setores privado e público, bem como à sociedade, uma 
nova dinâmica de ações, medidas e procedimentos de gerenciamento 
ambientalmente adequado de resíduos sólidos. 

 

O mesmo autor, ainda dispõe que as implicações jurídicas, técnicas e 

institucionais relacionadas à gestão de resíduos são assuntos tratados nas agendas 

recentes, impulsionando uma verdade revolução nos modos de produção, gestão 

pública e cultura cidadã em prol do desenvolvimento sustentável. 
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Portanto, os princípios do Art 6º da PNRS, Lei nº 12.305 (2010) são: 
 

I - a prevenção e a precaução;  
II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  
III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as 
variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde 
pública;  
IV - o desenvolvimento sustentável;  
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a 
preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as 
necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto 
ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, 
equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta;  
VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor 
empresarial e demais segmentos da sociedade;  
VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  
VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um 
bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor 
de cidadania;  
IX - o respeito às diversidades locais e regionais;  
X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;  
XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.  
 

 Todos esses princípios formam um contingente de ações, parâmetros e 

políticas com a finalidade de atingir o objetivo proposto da PNRS, que é apresentado 

no Art. 7º da mesma política, a saber: 

 
I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  
II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 
resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos;  
III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de 
bens e serviços;  
IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 
forma de minimizar impactos ambientais;  
V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  
VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 
matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  
VII - gestão integrada de resíduos sólidos;  
VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com 
o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a 
gestão integrada de resíduos sólidos;  
IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  
X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da 
prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que 
assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma 
de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 
11.445, de 2007;  
XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:  
a) produtos reciclados e recicláveis;  
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com 
padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis;  
XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas 
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos;  
XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  
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XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 
empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 
reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 
aproveitamento energético;  
XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.  

 

Ao definir a gestão integrada de resíduos como um dos objetivos da Lei, 

determina-se que ele forme um todo coerente. O sistema de resíduos sólidos é 

composto por diversas etapas e atores que, reunidos de maneira complementar, 

proporcionam eficiência e harmonia ao todo para atender aos ditames da PNRS 

(SILVA FILHO; SOLER, 2013). 

Pode-se considerar que PNRS foi criada para orientar o correto gerenciamento 

dos resíduos sólidos, produzidos principalmente pelas empresas, que definiu como 

será compartilhada a responsabilidade do tratamento dos resíduos, com a criação 

de um comitê orientador, para seis tipos específicos que são: pneus, pilhas e 

baterias, embalagens de agrotóxicos, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e 

eletroeletrônicos e que são estendidas para todos os tipos de resíduos domiciliares, 

urbanos, de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, de serviços 

públicos e saneamento, industriais, de serviços de saúde, construção civil, 

agrossilvopastoris, serviços de transportes e atividade de mineração (PNRS-LEI Nº 

12.305, 2010). 

Segundo Mukai (2010), o Capítulo I trata do objeto e do campo de aplicação da 

Lei, sendo que o art. 1º resume a Política Nacional de Resíduos Sólidos da seguinte 

forma: a referida Política se constitui em princípios, objetivos e instrumentos, bem 

como diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

incluídos os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do Poder Público e os 

instrumentos econômicos aplicáveis. Quem são os destinatários da Lei? O §1º do 

art. 1º diz que são 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.  

Portanto, a primeira condição para que a Lei seja aplicável é que haja geração 

de resíduos sólidos; a segunda condição, alternativa ou cumulativa, é que haja o 

desenvolvimento de ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de 

resíduos. 

Neste cenário, Lagarinhos (2011, p. 116) afirma que: 
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A PNRS reúne um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, 
metas e ações adotadas pelo governo federal, isoladamente ou em regime 
de cooperação entre os Estados, Distrito Federal, Municípios, empresas e 
consumidores com o objetivo de obter uma gestão integrada e o 
gerenciamento adequado dos resíduos sólidos.   

 

Assim, a borracha, objeto de estudo nessa pesquisa, enquadra-se como 

resíduos industriais, oriundas do processo de produção, e que devem ser 

gerenciados dentro dos princípios e objetivos declarados pela PNRS e, portanto, 

com a participação, cooperação e responsabilidade compartilhada das esferas 

públicas, privadas e sociais, a partir da elaboração e da aplicação de políticas 

públicas com a participação da coletividade em questão.  

Para tanto, a elaboração da PNRS teve o intuito de estabelecer acordos 

setoriais a partir da responsabilidade compartilhada entre governo, indústria, 

comércio e consumidor, e também de reforçar outras legislações já existentes no 

que diz respeito ao descarte e tratamento dos resíduos sólidos. 

Nesse sentido, a PNRS conceitua “acordo setorial” como ato de natureza 

contratual, ou seja, fundado no acordo de vontade, a ser firmado entre o poder 

público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a 

implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, em 

especial para o fim do estabelecimento dos sistemas de logística reversa, visto que 

este processo requer visão sistêmica entre as organizações ou agentes da cadeia 

de abastecimento (SILVA FILHO; SOLER, 2013). 

Contudo, a PNRS tem sua espinha dorsal na temática da sustentabilidade 

como forma de desenvolvimento local ou regional, e pressupõe que, a tomada de 

consciência sobre o papel ambiental, econômico, social e político que cada cidadão 

desempenha em sua comunidade é fundamenta para garantir a integração de toda a 

sociedade no processo de construção do futuro, a partir de uma visão sistêmica, 

integrada e compartilhada. 

 

2.2. A RESPONSABILIADADE COMPARTILHADA DA PNRS COMO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

A PNRS tem como ideia central estabelecer que a vida útil do produto não 

termine após ser consumido, mas volta para reaproveitamento, ou para uma 

destinação ambientalmente adequada, minimizando primeiramente os impactos 

ambientais. 
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A legislação regulamenta que, para a operacionalização da PNRS deve-se 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa por meio de responsabilidade 

compartilhada, desde o fabricante, comerciante até o consumidor. Em se tratando de 

resíduos perigos, devem ser observadas as regras de gerenciamento de resíduos 

perigosos que são previstos em Lei ou regulamento estabelecidos por órgãos como 

SISNAMA, SNVS, SUASA, ou em normas técnicas. Entra nessa classificação 

produtos como: pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, 

entre outros como a borracha (PNRS - LEI Nº 12.305, 2010). 

Para evitar danos ao meio ambiente e a saúde pública, foi publicada a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos a PERS - Lei nº 12.300 (2006), exigindo que os 

resíduos perigosos que possuem características especiais, sigam as normas 

estabelecidas nesta lei, onde devem receber um tratamento diferenciado durante as 

operações de segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 

tratamento e disposição final. Todos esses processos possibilitam espaços para 

agregação de valor, que só poderá ser gerada por meio de uma logística reversa 

planejada e integrada aos atores da cadeia de abastecimento, com destaque nas 

ações da sociedade. 

Para a aplicação e alinhamento das ações propostas pela PRNS, a sociedade 

deve contribuir com suas responsabilidades que só poderão ser potencializadas com 

a efetiva participação. 

Responsabilidade requer liberdade. Assim, o argumento do apoio social para 

expandir a liberdade das pessoas pode ser considerado um argumento em favor da 

responsabilidade individual, e não contra ela. Ter efetivamente a capacidade e a 

liberdade de fazer alguma coisa impõe a pessoa o dever de refletir sobre fazê-la ou 

não, e isso envolve responsabilidade individual. Nesse sentido a liberdade é 

necessária e suficiente para a responsabilidade (SEN, 2010). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos define em seu Art. 3º, inciso VI – 

controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à 

sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação 

e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos (PNRS-LEI Nº 

12.305, 2010). Sendo a Lei 12.305 de 2010, uma política pública que visa à gestão 

integrada destes resíduos, esta enquanto política pública estabelece o controle 

social como um mecanismo da sociedade civil para participar de sua gestão e dessa 

forma reconhece o controle social enquanto seu princípio no Art. 6º, inciso X sendo 
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“o direito da sociedade à informação e ao controle social”, que é considerado por 

Sen (2010, p. 20), como uma forma de desenvolvimento, visto que: 

a liberdade de troca de palavras, bens ou presentes não necessita de 
justificação com relação a seus efeitos favoráveis, mas distantes; essas 
trocas fazem parte do modo como os seres humanos vivem e interagem na 
sociedade. 

 

Diante dessa afirmação, pode-se considerar esta situação como um meio de 

promoção ao desenvolvimento social, que garantem melhores condições de vida a 

comunidade local, sendo este um processo que vai de encontro com as propostas 

de desenvolvimento regional. 

 Assim, a contribuição do mecanismo de mercado e consumo para o 

crescimento econômico é importante, mas vêm depois do reconhecimento da 

importância direta da liberdade de troca de palavras, bens, presentes, informações, 

entre outros; é neste sentido que se deve buscar um desenvolvimento regional por 

meio da PNRS com foco sustentável. 

A PNRS também estabelece a visão sistêmica como um de seus princípios, 

Art. 6º, inciso III – a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere 

as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública 

(PNRS-LEI Nº 12.305, 2010). 

Percebe-se que PNRS promove uma fusão entre o que Bauman (2009), 

denomina de “modernidade sólida e modernidade líquida’, ou seja, as ações e 

decisões não são mais responsabilidades apenas da indústria, mas também da 

sociedade que está inserida no processo econômico, frente a necessidade de 

consumo e, portanto, de geração de resíduos. Essas ações sociais precisam ser 

alinhadas de forma colaborativa com as organizações e o estado para não haver 

disfunções e contradições, pois quando a solidariedade é substituída pela 

competição, os indivíduos se sentem abandonados a si mesmo, entregues a seus 

próprios recursos escassos e claramente inadequados, provocando dissolução dos 

laços comunitários e das parcerias solidárias. Todo esse cenário deve ser levado em 

consideração, por isso a PNRS cita sobre a necessidade de ter visão sistêmica 

Sen (2010), refletindo sobre a capacidade dos indivíduos em promover uma 

transformação em sua realidade, afirma que aprecia a força da idéia de que as 

próprias pessoas devem ter a responsabilidade de desenvolver e mudar o mundo 

em que vivem, pois como pessoas que vivem juntas; não podemos escapar à noção 
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de que os acontecimentos que ocorrem em nossa volta são essencialmente 

problemas nossos e, portanto, responsabilidades nossas. 

Assim, atuar com responsabilidade é participar dos processos e ações 

propostas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos de forma efetiva, promovendo 

uma mudança entendida como desenvolvimento social. 

Ao indagar sobre participação, teve-se ter em vista a conduta de tomar parte de 

alguma coisa, agir em conjunto. Nesta perspectiva Fiorillo (2010) apud Bechara 

(2013), apresenta dois elementos fundamentais para efetivação dessa ação em 

conjunto: a informação já abordada anteriormente como responsabilidade social e a 

educação ambiental, como controle social. Ambos entendidos como mecanismos de 

atuação que funcionam numa relação de complementaridade. 

Considerar a responsabilidade social de forma individual não garante a 

estratégia de aplicação da PNRS, visto que toda ação social necessita de um 

controle para manter seus aspectos de efetividade e promover mudanças rumo ao 

desenvolvimento regional.  

 

2.2.1. O CONTROLE SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

A expressão controle social é tratada como os processos de influência da 

sociedade ou do coletivo sobre o indivíduo. O termo é também utilizado por alguns 

autores para designar o controle que o Estado exerce sobre a sociedade por meio 

de suas instituições, normas, leis e regulamentos.  

O uso recente do termo controle social designa uma nova compreensão da 

relação entre Empresas, Estado, Sociedade, consumo e resíduos que são dispostas 

na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS-LEI Nº 12.305, 2010). 

Portanto, enquanto política pública que estabelece o controle social e a visão 

sistêmica em seus princípios e diretrizes há de se criar ferramentas concretas para 

exercê-lo. Assim, o controle social na PNRS exige um conhecimento que só pode 

ser adquirido mediante uma educação ambiental. 

A educação ambiental é estabelecida como parte do instrumental da PNRS 

para promover a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos 

sólidos. Como instrumental, a educação ambiental possui assim um caráter social 

que promove a conscientização ambiental do individuo, assim como lhe oferece 

condições para sua participação ativa no controle social da política. 
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A Política Nacional de Educação Ambiental define esta questão da seguinte 

maneira:  

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (PNEA, 
1999, Art. 1º). 

 

Percebe-se, a partir do exposto, que a educação ambiental é instrumental 

primário para que se possa exercer o controle social sobre a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

Cabe, neste momento, abordar o controle social referenciado de acordo com a 

concepção de Sen (2010), considerando que este processo não é uma questão de 

ter regras sobre como exatamente devemos agir, e sim, de reconhecer a relevância 

de nossa condição humana comum para fazer as escolhas que nos apresentam. 

Várias economias do desenvolvimento também salientam a importância da liberdade 

de escolha como um critério de desenvolvimento. 

As práticas de educação ambiental são por si só, um grande avanço neste 

sentido, pois buscam melhorar individual e coletivamente as práticas em relação as 

suas escolhas ao meio ambiente. Isto significa que elas dão uma nova percepção às 

práticas cotidianas dos indivíduos em relação à produção e disposição dos resíduos.  

Segundo Bagnolo (2010), poucos questionam a veracidade dos problemas 

ambientais, poucos duvidam da necessidade de preservação do ambiente natural ou 

da promoção do desenvolvimento sustentável, e todos são unânimes na afirmação 

de que a educação ambiental é uma estratégia eficaz para a emergência de uma 

nova consciência, pautada nas necessidades ambientais. 

De acordo com Bechara (2013), dentro das disposições da PNRS, há um 

processo de responsabilidade compartilhada que tem como foco o “consumo 

consciente”, sendo este também uma forma de educação ambiental, aplicada na 

medida em que os mercados produtores são estimulados pelas demandas geradas 

pelo consumidor (sociedade), sendo que este tem o direito e a obrigação de fazer 

sua parte para que as políticas de logística reversa se concretizem de forma 

eficiente. 

A informação aparece como elemento chave de um novo modo de produção e 

de um novo paradigma de sustentabilidade. 
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Assim:  

A problemática da sustentabilidade assume neste novo século um 
papel central na reflexão sobre as dimensões do desenvolvimento e 
das alternativas que se configuram. O quadro socioambiental que 
caracteriza as sociedades contemporâneas revela que o impacto dos 
humanos sobre o meio ambiente tem tido consequências cada vez 
mais complexas, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos 
(JACOBI, 2003, p. 193). 

 

Portanto, o controle social enquanto instrumental da sociedade civil de 

participação ativa nas políticas públicas contribui para o desenvolvimento regional a 

partir do momento que reflete a ampliação dos resultados da educação ambiental e 

da participação política para o aprimoramento desta política pública. 

Os seres humanos não são meramente meios de produção, mas também a 

finalidade de todo o processo. Contudo, deve-se levar em consideração a relevância 

que os serem humanos têm para o bem estar e a liberdade e, principalmente sobre 

o seu papel como influenciador de mudança social e produção econômica para um 

cenário mais propício ao desenvolvimento.  

 

2.2.2. MUDANÇA SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Os seres humanos como sociedade não são meramente meios de produção, 

pois também são considerados como a finalidade de todo o processo. Contudo, 

deve-se levar em consideração a relevância que os serem humanos têm para o bem 

estar e a liberdade de seu papel como influenciador de mudança social e produção 

econômica, portanto, tem mais responsabilidade e poder de mudança do que os 

outros agentes (SEN, 2010). A liberdade para participar da discussão pública e da 

interação social pode ainda ter um papel construtivo na formação de valores e 

éticas. 

Ao contrário do que Guatarri (2012), expõe sobre os modos dominantes de 

valorização das atividades humanas, onde o mercado coloca num mesmo plano de 

equivalência os bens materiais, os bens culturais, as áreas naturais, etc.; a PNRS 

entende que a mudança social deverá ser transformadora e com maior poder entre 

os outros agentes.  

O enfoque sobre a liberdade e responsabilidade realmente faz diferença para a 

educação ambiental no processo de mudança social, pois “o aumento geral de 

liberdade política e civil é decisivo para o próprio processo de desenvolvimento” 

(SEN, 2010, p. 366). Entre as liberdades relevantes inclui-se a liberdade de agir 
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como cidadão que tem sua importância reconhecida e cuja opiniões são levadas em 

conta.  

Essa é a situação de mudança social proposta pela PNRS (2010), no artigo 6º, 

inciso VIII, dispondo que “o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável 

como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor 

de cidadania”. Portanto, não estamos falando apenas de conscientização, mas sim 

de uma mudança transformadora no aspecto tecnológico, ambiental, político, 

econômico e social. 

Neste sentido, cada pessoa tem um papel crucial para que a diminuição do 

desperdício se torne realidade, na medida em que passar a tratar com mais respeito 

não apenas o meio ambiente e as outras pessoas, mas também a si próprio, com a 

aquisição e o consumo de produtos que sejam produzidos em respeito ao meio 

ambiente e às pessoas, com matérias primas livres de tóxicos e que possam ser 

reutilizadas, recicladas e reconhecidas com bem econômico e de valor social, para 

que seja o combustível dessa nossa transformação ambiental, cujo principal 

resultado é o desenvolvimento regional (BECHARA, 2012). 

A participação em massa da sociedade deve ser efetiva e criativa, em uma 

verdadeira união de esforços em torno da garantia do desenvolvimento sustentável, 

que permitirá a região e ao país continuar a crescer, com qualidade ambiental e que 

garanta a sadia qualidade de vida para as pessoas.  

Silva Filho e Soler (2013), complementam que a responsabilidade 

compartilhada entre setor privado, público e a sociedade, assume papel de 

primordial importância para a consecução de seus objetivos e para a efetivação da 

sistemática nela prevista que visa harmonizar essa relação para viabilizar a 

implantação de sistemas de logística reversa, consolidando-se como um dos pilares 

da PNRS. 

Dessa forma, a logística reversa funciona como ferramenta estratégica para a 

efetiva aplicação dos programas de gerenciamento de resíduos sólidos, que, dentro 

de uma estrutura política, promove o desenvolvimento regional por meio da 

sustentabilidade, com responsabilidade compartilhada entre a indústria, os 

distribuidores, o comércio, os consumidores, a sociedade e os órgãos 

governamentais, nas esferas nacionais, estaduais e municipais.  
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3. A LOGÍSTICA REVERSA E OS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 
 
 O terceiro capítulo pretende demonstrar a importância da logística reversa 

como instrumento das PNRS, para o cumprimento da responsabilidade 

compartilhada para o ciclo de vida dos produtos, os responsáveis por este processo 

e quais são as propostas de programas de gerenciamento em âmbito 

governamental. 

 
3.1. LOGÍSTICA REVERSA E RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 

 

São muitas as pressões sociais e ambientais por produtos e sistemas de 

manufatura que não gerem impactos negativos à sociedade. 

Essa necessidade requer uma política de gestão voltada para a cadeia de 

abastecimento e para as questões socioambientais. Na cadeia de abastecimento, 

pode-se aplicar como estratégia o gerenciamento por meio da logística reversa. Na 

gestão socioambiental, necessitaria de uma solução voltada para o descarte correto 

e/ou reaproveitamento de um produto específico; podendo ser realizado, através de 

parcerias entre empresas públicas e privadas para a sensibilização e promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

Entende-se que logística empresarial tem como finalidade estudar como a 

administração pode melhorar o nível de rentabilidade nos serviços de distribuição, 

através do planejamento, organização e controle das atividades de movimentação e 

armazenagem, que visam facilitar o fluxo de produtos para cumprir sua missão de 

entregar o produto certo, no local e momento correto, nas condições desejadas e ao 

menor custo possível (BALLOU, 2010). Já a logística reversa trata do fluxo contrario 

de produtos após o consumo, sendo mais comum no trato de embalagens após o 

uso, de suas respectivas mercadorias ou de resíduos. 

De acordo com Pereira et al (2012), para entender os canais de distribuição 

reversos deve-se retomar o conceito de canais de distribuição diretos. O canal de 

distribuição direto refere-se ao fluxo dos produtos na cadeia de distribuição, ou seja, 

matérias-primas virgens ou primárias, até o mercado consumidor, nesse caso, o 

mercado primário.  
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Na figura 1, é possível visualizar o fluxo da logística direta e suas etapas. 

 
Figura 1 – Logística Direta 
Fonte: Pereira et al., 2012 

 

Pode-se perceber que no fluxo há diversas organizações integradas como: os 

fornecedores, fabricantes/produtores, atacadistas/armazéns, transportadores e 

clientes entendidos aqui como consumidores finais. 

A logística, que surgiu no Brasil em meados do século XX ainda encontra-se 

como uma ciência em desenvolvimento, e mesmo assim, é considerada como uma 

ferramenta instrumental para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos em sua forma reversa, pois de acordo com Bechara (2013), a referida lei, em 

seu Art. 6º, VII consagrou como princípio essencial para efetivação da PNRS a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 

Leite (2002, p. 2) entende-se que a Logística Reversa é como a:  

Logística Empresarial que planeja, opera e controla o fluxo, e as 
informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda 
e de pós - consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, através dos 
Canais de Distribuição Reversos, agregando-lhes valor de diversas 
naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, 
entre outros. 

 

Assim, os avanços dos sistemas de produção, de informação e de tecnologia 

aliados a escassez de matéria prima, bem como questões de ordem legal, 



37 

 

ambiental, social e ecológica, possibilitou o surgimento de um novo cenário 

consciente de caráter socioambiental embasado pela sustentabilidade, que forçou 

agentes públicos e privados a acompanharem essa tendência. Assim, agregou-se 

um novo fluxo de distribuição denominado logística reversa (PEREIRA et al., 2012). 

A Figura 2 apresenta o fluxo da Logística Reversa. 

 
Figura 2 - Logística Reversa 
Fonte: Adaptado de Pereira et al., 2012 

 

Esse fluxo trata dos materiais reversos, incluindo o retorno, reuso, reciclagem, 

remanufatura e a disposição segura de seus componentes e materiais constituintes 

após o fim de sua fida útil ou resíduos sólidos, como é o caso dessa pesquisa. 

Neste contexto, a PNRS apresentou-se como uma política voltada para as 

responsabilidades dos gerados de residuais sólidos como forma de combater o 

impacto ambiental e social por meio da logística reversa.  

De acordo com a PNRS-Lei nº 12.305 (2010), o artigo 3º apresenta que a 

responsabilidade pelo ciclo de vida do produto deve ser compartilhada, ou seja, há 

um conjunto de atribuições são individualizadas e encadeadas desde fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, até titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, a fim de diminuir a 

Produto Reparado e colocado a venda 
e/ou resíduo gerenciado (novo produto). 

Produto com defeito ou resíduo 
gerado pós-consumo 

Entrega do novo produto ao cliente (sem defeito) ou compra de 
resíduo para produção de outros produtos e/ou revenda 
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quantidade de resíduos sólidos e rejeitos gerados, diminuindo o impacto ambiental e 

também sobre a saúde humana. 

O artigo 4º da mesma legislação conceitua o ciclo de vida do produto como 

série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de 

matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. 

A logística reversa está ligada ao mesmo tempo, a questões legais e 

ambientais e as econômicas, o que coloca em destaque e faz com que seja 

imprescindível o seu estudo no contexto organizacional, porque é o processo por 

meio das quais as empresas podem se tornar ecologicamente mais eficiente por 

intermédio da reciclagem, reuso e redução da quantidade de materiais usados 

(CARTER; ELLRAM,1998). 

Percebe-se que a logística reversa é uma rede de cooperação entre empresas 

e outros elementos que atuam na cadeia, que devem ser gerenciados de forma 

harmônica para o perfeito fluxo reverso e a adequação correta do retorno do resíduo 

em produto ao mercado, ou seja, a renovação de seu ciclo de vida. Essa rede de 

cooperação possibilitada pela logística reversa em um universo heterogêneo é 

considerada como um processo de desenvolvimento, pois de acordo com Marshall 

(1982), a combinação de organizações constitui a causa principal de seu 

crescimento, que neste contexto pode-se entendido como desenvolvimento. 

A existência de um universo econômico heterogêneo significa, em ultima 
instância, que os mesmos bens podem ser obtidos com graus diversos de 
esforço em diferentes regiões. Em tais condições, transportar bens de um 
lugar para o outro é a forma mais rápida e segura de criar valor (FURTADO, 
2009, p. 112).   

 

Assim, o mesmo autor complementa que transformando os recursos (resíduos) 

considerados de valor econômico em capital comercial, tende a beneficiar o conjunto 

do universo econômico. Contudo, a responsabilidade sobre um produto de pós-

consumo é de todos os envolvidos na cadeia produtiva. A lei vem de encontro com 

os interesses de uma sociedade cada vez mais preocupada com o meio ambiente. 

Neste sentido Barbieri e Dias (2002), afirmam que a logística reversa deve ser 

concebida como um dos instrumentos de uma proposta de produção e consumo 

sustentáveis e que diante da proposta da PNRS, obrigando os setores responsáveis 

a desenvolver critérios de avaliação, ficará mais fácil recuperar peças, componentes, 

materiais e embalagens reutilizáveis e reciclá-los. Este conceito é denominado 

logística reversa para a sustentabilidade. 
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A aplicação da logística reversa nos resíduos sólidos, além de proporcionar 

proteção ao meio ambiente através da sustentabilidade ambiental e produtiva frente 

ao atual cenário consumidor, também serve como estratégia empresarial para as 

pressões legais ambientais, como é o caso da PNRS-Lei nº 12.305 (2010), que 

dispõe diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, incluídos; os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder 

público, e aos instrumentos econômicos aplicáveis. 

O grande desafio do desenvolvimento sustentado é equilibrar as variáveis 

econômicas, sociais, éticas, políticas, tecnológicas e ambientais em torno de um 

grande objetivo, porém esta tarefa pode ser vista como um investimento em 

cidadania e está diretamente relacionada como um conjunto de valores e atitudes 

que refletem o nível de consciência individual e empresarial e que ainda encontra-se 

em processo de disseminação em nossa sociedade (TENÓRIO, 2013). Assim, a 

proposta de planos de gerenciamento por meio da logística reversa, implementado a 

toda a cadeia produtiva, aumenta e eficiência do processo produtivo e promove o 

desenvolvimento social como um todo e este processo resultada na consolidação da 

parceria conquistada por meio da responsabilidade compartilhada entre os 

seguimentos da cadeia de abastecimento. 

Dessa forma, a logística reversa é vista como um instrumento de integração 

para o desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de 

ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo produtivo 

ou em outros, ou na destinação final ambientalmente adequada (PNRS - LEI nº 

12.305, 2010). 

 Portanto, Bechara (2013), considerando a amplitude do comando dogmático, 

verifica-se que a efetivação do princípio da responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos mostra-se essencial para a PNRS, com atenção para as 

responsabilidades atribuídas aos seguintes seguimentos da cadeia de 

abastecimento: 

 - Empreendedores: entendidos como fabricantes, importadores, distribuidores 

e comerciantes, deverão realizar investimento no desenvolvimento, fabricação e na 

colocação no mercado de produtos que sejam aptos, após o uso do consumidor, à 

reutilização, à reciclagem ou outra forma de destinação ambientalmente adequada e 

cuja fabricação e uso gerem menor quantidade de resíduos possível; 
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 - Consumidores: a participação da sociedade nesse processo é essencial, 

sendo necessário para tanto, estudo e divulgação das conseqüências de uma má 

gestão de resíduos sólidos e, portanto, estes deverão acondicionar adequadamente 

e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados e disponibilizar em forma de 

resíduos reutilizáveis e recicláveis para a coleta ou devolução; 

 - Do Serviço Público: cabe o titular do serviço público, de limpeza urbana ou 

de manejo de resíduos sólidos, adotar procedimentos articulados ou não com 

programas de esferas estaduais ou municipais, para que possa aproveitar os 

resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis, em parceria com agentes econômicos e 

sociais medidas para viabilizar o retorno ao clico produtivo, promover acordos 

setoriais e dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos 

oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

 É importante salientar que a PNRS impôs aos Estados e Municípios as 

obrigações de promover a integração da organização, do planejamento e da 

execução das funções públicas de interesse comum relacionados a gestão dos 

resíduos sólidos, articulados com programas específicos de gerenciamento, com a 

aplicação de instrumentos, entre eles, a coleta seletiva, os sistemas de logística 

reversa e outras ferramentas relacionadas a implementação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 

Neste sentido a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305 

(2010), pode funcionar como um mecanismo de desenvolvimento sustentável, seja a 

partir da correta destinação ou reaproveitamento do resíduos sólidos, ou por meio da 

logística reversa e da cooperação entre as organizações da cadeia de 

abastecimento, em especial da colaboração do consumidor final, entendido como 

sociedade. Assim, é importante conhecer as dimensões dos resíduos sólidos e da 

logística reversa, para que possa ser feito corretamente o transporte dos materiais 

garantindo a agregação de valor e sustentabilidade, por meio do controle social. 

Ambas as dimensões contribuem de forma significativa, mas tratando-se de 

desenvolvimento regional, os aspectos sociais e ambientais merecem maior 

relevancia, pois o processo de logística reversa, possibilita a geração de renda por 

meio da alocação do trabalho nos processos de coleta, triagem e processamento 

dos resíduos (BARTHOLOMEU; CAIXETA FILHO, 2012). Contudo, esse processo 

reverso com foco sustentável só é completo, se houver a efetiva participação da 

sociedade. 
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 Ainda sobre a logística reversa, a responsabilidade pela implementação 

desse importantíssimo instrumento, recai prioritariamente nos empreendedores 

beneficiários da geração dos resíduos, por meio de procedimentos de recolhimento 

ou reutilização.   

Frente a essas questões, este trabalho de pesquisa pretende identificar juntos 

aos dez maiores fabricantes e geradores de resíduos de borracha na cidade de 

Franca-SP, a situação sobre a gestão dos mesmos, para verificar a necessidade de 

propostas de parcerias em forma de responsabilidade compartilhada com órgãos 

governamentais.   

 

3.2. PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Tendo em vista a necessidade de elaboração e implementação de programas 

de gerenciamento de resíduos sólidos determinado pela PNRS, nota-se que na 

maioria dos municípios, o circuito dos resíduos sólidos apresenta características 

muito semelhantes, da geração à disposição final, envolvendo apenas as atividades 

de coleta regular, transporte e descarga final, em locais quase sempre selecionados 

pela disponibilidade de áreas e pela distância em relação ao centro urbano e às vias 

de acesso, ocorrendo a céu aberto, em valas etc. 

A operacionalização das ações previstas na PNRS foi pensada para ser 
efetivada por meio de Planos, a cargos dos diversos atores responsáveis. 
Assim a Lei previu a elaboração de uma série de documentos, nesse 
sentido, com abrangências específicas e diferenciadas (SILVA FILHO; 
SOLER, 2013, p. 65). 
 

O plano também deverá apresentar normas e diretrizes para a disposição final 

dos rejeitos, caso não sejam aproveitado pela organização de um eficiente 

gerenciamento de resíduos. 

O termo gerenciamento de resíduos sólidos refere-se aos aspectos 

tecnológicos e operacionais da questão, envolvendo fatores administrativos, 

gerenciais, econômicos, ambientais e de desempenho como produtividade e 

qualidade, por exemplo, e também relaciona-se à necessidade de prevenção, 

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

recuperação de energia e destinação final de resíduos sólidos (SCHALCH,2002).  

Todos esses esforços serão colocados em prática a partir de uma ferramenta 

que irá fornecer a integração entre todos os elos da cadeia, denominada logística 

reversa. 
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Porém Silva Filho e Soler (2013, p. 65), afirmam que: 

Os itens a serem contemplados no plano nacional estão enumerados na 
PNRS e incluem diagnóstico do setor no país e uma proposição de 
cenários, que levem em consideração as tendências internacionais e 
nacionais. 

 

Contudo, os planos propostos devem ser muito bem planejados, organizados 

e executados para que atendam os anseios atuais e futuros da sociedade em termos 

de gerenciamento de resíduos, sempre com a finalidade de ascender o 

desenvolvimento regional e a garantia de uma sociedade sustentável.  

 De acordo com Schalch (2002), o manejo inadequado de resíduos sólidos de 

qualquer origem gera desperdícios, contribui de forma importante à manutenção das 

desigualdades sociais, constitui ameaça constante à saúde pública e agrava a 

degradação ambiental, comprometendo a qualidade de vida das populações. 

É neste sentido que deve-se organizar planos de gerenciamento com a 

participação de todos, incluindo a responsabilidade compartilhada, criando um 

contexto integrado para uma aplicação perfeita buscando o melhor para que este 

resíduos seja retornado ao seu ciclo de vida. 

 
No Brasil, a ausência de definições políticas e diretrizes para a área de 
resíduos nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) associa-
se à escassez de recursos técnicos e financeiros para o equacionamento do 
problema. Com relação aos aspectos legais, a legislação brasileira ainda é 
bastante restrita e genérica, por vezes impraticável, devido à falta de 
instrumentos adequados ou de recursos que viabilizem sua implementação 
(SCHALCH, 2002, p. 2-3). 

 

Ainda o mesmo autor afirma que nos níveis de ação do governo são 

necessárias as maiores mudanças: é preciso fomentar o planejamento integrado, 

abarcando as relações entre questões ambientais, urbanísticas, tecnológicas, 

políticas, sociais e econômicas. A garantia de promoções continuadas no setor dos 

resíduos sólidos só ocorrerá com a existência de uma política de gestão e o 

compromisso de instituições sociais solidamente firmadas para mantê-la. A 

participação da sociedade civil é componente indispensável para isso. Assim, 

entende-se Modelo de Gestão de Resíduos Sólidos como um "conjunto de 

referências político-estratégicas, institucionais, legais e financeiras capaz de orientar 

a organização do setor".  São elementos indispensáveis na composição de um 

modelo de gestão: 
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- reconhecimento dos diversos agentes sociais envolvidos, identificando os 

papéis por eles desempenhados e promovendo a sua articulação; 

- consolidação da base legal necessária e dos mecanismos que viabilizem a 

implementação das leis; 

- mecanismos de financiamento para a auto-sustentabilidade das estruturas 

de gestão e do gerenciamento; 

- informação à sociedade, empreendida tanto pelo poder público quanto pelos 

setores produtivos envolvidos, para que haja um controle social; 

- sistema de planejamento integrado, orientando a implementação das 

políticas públicas para o setor. 

 A Lei também prevê a elaboração de planos estaduais e municipais que de 

acordo com Silva Filho e Soler (2013), os itens que devem constar desses planos 

também estão enumerados e incluem diagnóstico, proposição de cenários e metas, 

bem como programas, projetos e ações para seu atendimento, além das normas e 

condições para o acesso a recurso do Estado destinado a gestão de resíduos e os 

meios a serem utilizados para controle e fiscalização, no âmbito estadual, da 

implementação e operacionalização das medidas previstas, assegurado o controle 

social. 

 Tais propostas devem ser elaboradas de forma a reunir um conjunto de 

princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelos 

governos, isoladamente ou em regime de cooperação com estados e municípios 

e/ou com a participação de empreendimento particulares; que devem estar 

alinhados por meio de uma gestão integrada e com a utilização da logística reversa, 

com outras legislações e propostas pertinentes em relação aos planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

 
 
3.3. PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS: ESTADUAL E MUNICIPAL 

 A PNRS orienta que, os estados também devem elaborar seus respectivos 

planos, sendo que após dois anos da publicação da política nacional, os Planos 

Estaduais de Resíduos Sólidos – PERS passam a constituir condições para que, em 

ações relacionadas à gestão de resíduos, os estados também tenham acesso a 

recurso da União ou que sejam por ela controlados. 
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 Silva Filho e Soler (2013, p. 66) afirmam que de acordo com a PNRS “os 

Planos Estaduais terão uma perspectiva de 20 anos e de atualização a cada quatro 

anos”. 

 De acordo com PERS-Lei nº 12.300 (2016), o Artigo 21 dispõe que os 

gerenciadores de resíduos industriais deverão seguir, na elaboração dos respectivos 

Planos de Gerenciamento, as gradações de metas estabelecidas pelas suas 

associações representativas setoriais e pelo órgão ambiental e que para o efeito de 

tal artigo, serão considerados os seguintes setores produtivos: 

1. atividade de extração de minerais; 

2. indústria metalúrgica; 

3. indústria de produtos de minerais não-metálicos; 

4. indústria de materiais de transporte; 

5. indústria mecânica; 

6. indústria de madeira, de mobiliário, e de papel, papelão e celulose; 

7. indústria da borracha; 

8. indústria de couros, peles e assemelhados e de calçados; 

9. indústria química e petroquímica; 

10. indústria de produtos farmacêuticos, veterinários e de higiene pessoal; 

11. indústria de produtos alimentícios; 

12. indústria de bebidas e fumo; 

13. indústria têxtil e de vestuário, artefatos de tecidos e de viagem; 

14. indústria da construção; 

15. indústria de produção de materiais plásticos; 

16. indústria de material elétrico, eletrônico e de comunicação; 

17. indústria de embalagens. 

Verifica-se, portanto, que a borracha como resíduo, gerado pela indústria de 

Franca tem responsabilidades tanto por meio de força nacional, como por políticas 

estaduais, necessitando de um planejamento para uma gestão eficiente de seus 

resíduos. 

 Assim, o compromisso com a gestão dos resíduos é um dever de todos, 

envolvendo setores públicos, iniciativa privada, segmentos organizados da 

sociedade civil, e cabendo ao governo federal e estadual o papel de definir para o 

setor uma política eficiente e compatível com a nossa realidade (SCHALCH, 2002). 
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Essa realizada poderá melhor ser interpretada por políticas municipais que visão 

local, mas como uma proposta de desenvolvimento regional. 

 Silva Filho e Soler (2013, p. 67) apresentam que: 
 
os planos municipais são uma exigência legal e, após dois anos de edição 
da PNRS, também se constituem em condição para o Distrito Federal e os 
municípios tenham acesso a recursos da união ou por ela controlados, 
destinados as ações relacionadas à gestão de resíduos. 

 

Ainda, o mesmo autor, complementa que a prioridade de acesso, a partir de 

existência dos Planos, será concedida prioritariamente a municípios que optarem por 

soluções consorciadas ou estiverem inseridos de forma voluntária nas soluções 

microrregionais de gestão de resíduos, entendida como uma proposta de 

desenvolvimento regional. 

 Neste sentido Jardim et al. (1995) apud Schalch (2002), concordam que o 

planejamento das atividades de gerenciamento integrado deve assegurar um 

ambiente saudável, tanto no presente como no futuro. 

Contudo, o gerenciamento de resíduos sólidos pode ser definido como a 

disciplina associada ao controle da geração, estocagem, coleta, transferência, 

transporte, processamento e disposição dos resíduos sólidos, de acordo com 

princípios de saúde pública, econômicos, de engenharia, de conservação, estéticos, 

e de proteção ao meio ambiente, sendo também responsável pelas atitudes públicas 

(SCHALCH, 2002).  

Seguindo esse pensamento, e tendo em vista as competências locais, os 

planos municipais devem identificar os resíduos sólidos e os geradores sujeitos ao 

plano de gerenciamento específico ou ao sistema de logística reversa, as regras 

para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos, com a 

definição das responsabilidades, quanto a sua implementação e operacionalização, 

sendo vedado atribuir essa responsabilidade a outros órgãos. Portanto, Silva Filho e 

Soler (2013, p. 69) ainda completam que: 

os planos municipais apresentarão as metas de redução, reutilização, coleta 
seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de 
rejeitos encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada; 
como também as formas e os limites de participação do poder público local 
na coleta seletiva e na logística reversa, além dos meios a serem utilizados 
para controle e fiscalização, no âmbito local, da implementação e 
operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos e dos 
sistemas de logística reversa.  
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 Mesmo o município tendo ou não um plano municipal de resíduos sólidos não 

pode ser motivo para que se impeça a instalação e operacionalização de 

empreendimentos ou atividades devidamente licenciadas pelos órgãos competentes 

a fim de promover que a proposta e os objetivos da PNRS sejam cumpridos, 

principalmente se este estiver ações claramente identificadas como promotoras para 

o desenvolvimento regional, por meio de sistemas logísticos reversos.  

 
3.4. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE BORRACHA 
  
 Considerado como um dos resíduos sólidos oriundos da indústria 

transformadora, a borracha pode causar impactos negativos ao meio ambiente.  

Os resíduos de borracha são responsáveis por diversos efeitos adversos ao 

meio ambiente, tais como a contaminação das águas, do solo, emissão de 

particulados (na queima irregular), poluição visual, etc. Os resíduos de borracha 

abrangem perdas na produção (rebarbas, peças com defeitos, etc.) e os próprios 

artefatos após o seu uso. A disposição de resíduos de borracha em terrenos vem 

sendo a saída mais barata e, por isso, a mais utilizada. Porém, este procedimento 

parece ser uma forma de desperdício de nossos recursos naturais, cuja 

esgotabilidade é uma ameaça e, em alguns países, como o Brasil esta situação é 

proibitiva e; necessita urgentemente de ações conjuntas para um gerenciamento 

eficiente desses resíduos (PIEROZAN, 2007). 

Em vista disso, a PNRS-Leinº 12.310 (2010) e a PERS-Lei nº 12.300 (2012), 

consideram a borracha como um material que necessita de gerenciamento por meio 

de planos de gestão de resíduos sólidos. Ainda a Instrução Normativa do IBAMA nº 

13 (2012), apresenta as lista brasileira de resíduos sólidos onde a borracha é 

classificada no item 19 12 11. 

A ABNT NBR 10004 (2004), classifica os resíduos sólidos quanto aos seus 

riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser 

gerenciados adequadamente e dessa forma, entende a borracha como um resíduo 

não perigoso, conforme ilustrado no Quadro 1, que segue. 
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Quadro 1 – Resíduos Classificados como Não Perigosos 

 
Fonte: ABNT NBR, 2004 

 

No quadro acima, pode-se notar o código de identificação e a descrição dos 

resíduos, mesmo todos sendo considerados como não perigosos uma gestão 

ineficiente prova impactos significativos e agravantes ao meio ambiente e a 

sociedade. Além disso, os resíduos de borracha, também podem gerar outros 

benefícios em termos de reutilização, redução de uso ou reaproveitamento que 

contribuirá diretamente para melhorias em forma de sustentabilidade.  

A PNRS-Lei nº 12.310 (2010), traz em seu Art. 13 a classificação dos 

resíduos sólidos, do que se pode constatar que a classificação se dá de duas 

formas: pelas suas origem e periculosidade.  

No que se refere à origem, esta trata de identificar a atividade ou o processo 

gerador do resíduo, tendo este trabalho como foco principal, o tema dos resíduos 

sólidos de origem industrial, uma vez que trata dos resíduos sólidos de borracha 

gerados na cadeia produtiva desse setor industrial. 

Os resíduos industriais são gerados pelas indústrias e o crescimento do seu 

volume é proporcional ao aumento do consumo da população, resultando, em uma 

sociedade residual. Isso ocorre pelos padrões adotados de consumo inconsciente e 

exagerado, que, por sua vez, acabam por produzir um excesso de resíduos 

(TEIXEIRA; DAMACENA, 2014). 

Não se pode perder de vista que optar pela disposição final de um resíduo 

sólido é a última hipótese trazida pela PNRS para a gestão dos resíduos, momento 

no qual o resíduo passa a ser considerado um rejeito. 
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Nesse contexto, as alternativas de reaproveitamento dos resíduos, no 

processo produtivo da própria atividade geradora, dependerão de incentivos 

econômicos que viabilizem a sua valorização, por exemplo, como matéria-prima. 

Esse é um ponto crítico quando volta-se para a indústria da borracha, pois na 

maioria dos casos, o custo para reutilização interna dos seus resíduos, que depende 

da disposição final em aterros ou centrais de resíduos sólidos industriais (TEIXEIRA; 

DAMACENA, 2014). 

Oliveira Neto et al (2002), afirmam que é possível estabelecer metas de 

redução na geração de resíduos no meio ambiente tanto na grande como na média 

ou pequena indústria de produção de borracha, que hoje, seja no contexto de 

prestadoras de serviços, ou fornecedoras de produtos acabados, são parte 

integrante dos processos produtivos de grandes empresas, contribuindo com sua 

parcela para a geração de resíduos 

Percebe-se que há uma carência de diagnóstico sobre os principais impactos 

da borracha ao meio ambiente, de sensibilização em termos de educação e de 

propostas em forma de políticas públicas com adoção de parcerias com 

responsabilidade compartilhada entre os elos da cadeia de abastecimento, que por 

meio da logística reversa, possa criar soluções inovadoras para que o 

gerenciamento do resíduo de borracha seja colocado novamente ao seu ciclo de 

vida, garantindo uma harmonia econômica, ambiental, tecnológica, política, cultural, 

social, rumo ao processo de desenvolvimento sustentável.    
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 São apresentados neste quarto capítulo os procedimentos metodológicos 

para a concepção da pesquisa científica, destacando os tipos de pesquisa, a coleta 

de dados e seus instrumentos, bem como as etapas, cronograma e análise dos 

resultados da pesquisa que está sendo realizada. 

 

4.1. PESQUISA E CONHECIMENTO CIENTÍFICO 
 

A maioria dos trabalhos realizados em âmbito acadêmico tem intenção de 

produzir um conhecimento científico que de alguma forma, possa contribuir para a 

sociedade. No presente trabalho a prioridade é discutir o desenvolvimento regional a 

partir da linha de pesquisa acerca das políticas públicas e desenvolvimento social. 

Ao se tratar de conhecimento científico, o primeiro passo consiste em diferenciá-

lo de outros tipos de conhecimento existentes. Dessa forma, o conhecimento obtido 

de modo racional, conduzido por meio de procedimentos científicos. Visa explicar 

por que e como os fenômenos ocorrem, na tentativa de evidenciar os fatos que 

estão relacionados, numa visão mais globalizante do que a relacionada a um 

simples fato cotidiano, uma cultura específica e um interesse popular sem objetivos 

científicos (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Contudo, o conhecimento científico difere-se do conhecimento popular, filosófico 

e religioso, pois este é concebido por métodos, técnicas, etapas específicas de 

pesquisa e análise, para, com isso, construir uma ciência.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2010), o conhecimento científico pode ser 

concebido e organizado por meio de diversos trabalhos acadêmicos também 

conhecidos como trabalhos científicos, que devem ser elaborados de acordo com 

normas pré-estabelecidas e com os fins a quem se destinam, são elaborados em 

forma de monografia, dissertação ou tese.  

Esta pesquisa, apresentada em forma de dissertação é compreendida como um 

estudo teórico, de natureza reflexiva que consiste na ordenação de idéias sobre um 

determinado tema com aplicação de uma teoria existente para analisar determinado 

problema (MARCONI; LAKATOS, 2010). Dessa forma, requer sistematização, 

ordenação e interpretação de dados e por ser um estudo formal exige metodologia 

própria do trabalho científico. 
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A metodologia questiona cientificidade da produção científica, colocando em 

discussão sua demarcação, construção do objeto científico e abordagens 

metodológicas, bem como alternativas (DEMO, 2012). 

Sendo assim, é necessário identificar os tipos e métodos de pesquisa, a coleta e 

etapas de pesquisa, bem como a análise de dados adequados, para elaboração de 

um trabalho produtivo que contribua para a sociedade de forma sustentável. 

 

4.2. TIPO DE PESQUISA 

Para atingir determinados objetivos, dentre eles científicos onde a sua 

veracidade tem obrigatoriedade, é necessário avançar etapas graduais em forma de 

processos planejados, ou seja, caminhos predefinidos.  

De acordo com Fachin (2001, p.123) apud Cavalcanti-Bandos (2010, p. 64): 

 
Pesquisa é um procedimento intelectual para adquirir conhecimentos pela 
investigação de uma realidade e busca de novas verdades sobre um fato 
(objeto, problema). Com base em métodos adequados e técnicas 
apropriadas, o pesquisador busca conhecimentos específicos, respostas e 
solução ao problema estudado. 

 

O método evidencia o tipo de pesquisa que será realizada. Porém, “o método 

não é a verdade científica em si, é apenas o caminho a ser seguido em direção aos 

objetivos a ser atingido, ou seja, resolver o problema ou levantar a hipóteses para 

futuros estudos” (OLIVEIRA, s/d, p. 57). 

Pode-se definir método como o caminho para se chegar a determinado fim, 

neste sentido, o método científico seria o conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos adotados para atingir o conhecimento (GIL, 2010). Contudo, existem vários 

métodos para a promoção da ciência como os que proporcionam as bases lógicas 

de investigação conhecidos como dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético, 

fenomenológico; e os que indicam os meios técnicos da investigação chamados de 

experimental, observacional, comparativo, estatístico, clínico e monográfico.  

Sendo um trabalho de investigação científica de fatos da natureza e da 

sociedade, utilizou-se além da pesquisa descritiva e exploratória, o método dialético 

nos princípios da quantidade e qualidade. Quantidade de resíduos sólidos gerados e 

qualidade nos comportamentos e ações sociais em busca da sustentabilidade. 

Sobre a pesquisa descritiva, Cavalcanti-Bandos (2010) esclarece que, as 

características da investigação vêm de encontro com a proposta da pesquisa, 
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aumentando o conhecimento acerca do fenômeno, sendo fundamental para a 

elaboração do estudo de caso, em um momento posterior, pois por meio dos dados 

secundários é possível identificar as questões importantes acerca do fenômeno 

estudado, bem como servir de orientação na elaboração da estrutura do questionário 

a ser aplicado. 

De acordo com Gil (2010), a concepção dialética é de natureza idealista e 

admite a hegemonia das idéias sobre a matéria. Esta concepção foi criada por Marx 

e Engels que completam sua teoria afirmando que o método dialético pode ser um 

método de interpretação da realidade, que se fundamenta nos princípios da unidade 

dos apostos, quantidade e qualidade e negação da negação. 

Sobre a passagem da quantidade à qualidade, de acordo com Marconi e 

Lakatos (2010), pode-se compreender que em certos graus de mudança 

quantitativa, no caso de resíduos sólidos e suas decorrências, produz-se, 

subitamente, uma conversão qualitativa, neste caso, mudanças e/ou ações no 

comportamento da sociedade. 

Com intuito de garantir esses preceitos e a veracidade da pesquisa, foi 

utilizado como método a abordagem quantitativa e qualitativa. Estas abordagens 

referem-se ao conjunto de metodologias, envolvendo, eventualmente, diversas 

referências epistemológicas (SEVERINO, 2007). 

De acordo com Oliveira (s/d, p. 61) “o novo paradigma da ciência, com visão 

holística do mundo, coloca o método qualitativo dentro de uma nova base de 

concepção teórica na mensuração, no processamento e na análise de dados 

científicos”. 

Enquanto o método quantitativo mensura o objeto, o método qualitativo 

mensura suas categorias e atributos, tais como: qualidade, relação, ação, paixão, 

dor, amor, hábitos, atitudes, prazer e preferências, entre outras variáveis (OLIVEIRA, 

s/d). Assim, este método possibilitar ir além da interpretação da pesquisa de cunho 

social, que se enquadra perfeitamente na necessidade desta pesquisa. 

Essa nova concepção foi evoluída na tentativa de garantir estudos científicos 

mais objetivo possível e neste sentido, foram criados vários métodos, tipos de 

pesquisa e análise de dados, levantados de forma qualitativa. 

Oliveira (s/d), afirma que o método quantitativo está associado à 

experimentação e manipulação de um objetivo estuda em uma população ou 

universo. Portanto, uma pesquisa quantitativa precisar ter uma amostra 
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probabilística, ou seja, todos os elementos do universo pesquisado precisam estar 

contemplados na amostra e, quanto menor a margem de erro, mais confiáveis serão 

os resultados finais obtidos. 

Do ponto de vista qualitativo, a abordagem dialética atua em nível dos 

significados e das estruturas, entendendo estas últimas como ações humanas 

subjetivas, mas com significados. Ao mesmo tempo, tenta conceber todas as etapas 

da investigação e da análise como parte do processo social analisado e como sua 

consciência crítica possível. Assim considera os instrumentos, os dados e a análise 

numa relação interior com o pesquisador (MINAYO, 1982). 

Nota-se que é neste contexto de subjetividade que serão identificadas as 

ações sobre a logística reversa nesta pesquisa, a partir de técnicas de pesquisa 

adequadas e previamente definidas. 

 

4.3. ETAPAS DA PESQUISA 
 

Toda pesquisa deve ser realizada por meio de técnicas previamente definida 

e organizada por etapas.  

Marconi e Lakatos (2010), definem técnica como um conjunto de preceitos ou 

processos de que servem uma ciência ou arte, ou seja, é a habilidade para usar 

esses preceitos ou normas.  

Definido os processos e instrumentos de pesquisa, é preciso que se realize 

um pré-teste para verificar sua aplicabilidade. Ainda Marconi e Lakatos (2010), 

afirmam que essa etapa, consiste em testar os instrumentos de pesquisa em uma 

pequena parte da população do universo ou da amostra da pesquisa, a fim de evitar 

que a pesquisa chegue a um resultado falso ou que ocorram falhas na interpretação 

por parte do entrevistado. 

Neste sentido, além do pré-teste, a pesquisa seguiu sendo desenvolvida por 

mais duas etapas complementares com técnicas previamente definidas, a saber: 

1ª Etapa: levantamento de dados bibliográficos, fontes secundárias e análise 

documental. Essa primeira etapa foi realizada deste o início do ano de 2013, por 

meio de estudo ligado ao tema, seguiu no ano de 2014, sendo finalizada no mês de 

novembro do mesmo ano;  

2ª Etapa - pesquisa de campo por meio de questionários com perguntas 

fechadas e abertas, que foram aplicados nas Indústrias de Borracha do município de 
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Franca-SP. Também foram realizadas duas entrevistas, sendo uma com 

representantes (autoridades) da Secretaria de Meio Ambiente e outra com a 

Secretaria de Desenvolvimento. A segunda etapa foi realizada entre os dias 9 e 30 

de outubro de 2014, possibilitando o alcance dos resultados, a partir do confronto e 

análise dos dados da primeira e da segunda etapa, ainda, no mês de novembro de 

2014.  

Assim, a pesquisa teórica abrange toda a bibliografia já tornada pública em 

relação ao tema de estudo. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto 

com tudo que já foi escrito (MARCONI; LAKATOS, 2010). A pesquisa bibliográfica 

pode ser feita não apenas como fase exploratória de um estudo. A profundidade do 

método bibliográfico, assim como os métodos quantitativo e qualitativo, depende da 

dimensão e da complexidade do objetivo de estudo. 

Sobre a análise documental, este procedimento foi aplicado a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 10.305 de 2010, para melhor interpretar seu 

conteúdo, identificando as possíveis ações de logística reversa que contribuem com 

a finalidade da referida lei. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 157) a análise documental é 

definida como uma pesquisa cuja “fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escritos ou não”, podendo ser arquivos públicos, particulares ou fontes 

estatísticas. Assim, a pesquisa utiliza diversas fontes documentais, de arquivos 

públicos como leis, pareceres, instrução normativas etc, mas a principal é a Lei nº 

12.305/2014 que trata da PNRS. 

Essas fontes documentais são capazes de proporcionar ao pesquisador 
dados em quantidade e qualidade suficiente para evitar perda de tempo e 
constrangimento que caracterizam muitas das pesquisas em que os dados 
são obtidos diretamente das pessoas. Sem contar que em muitos casos só 
se torna possível realizar uma investigação social por meio de documentos 
(GIL, 2009, p. 147) 

 

Portanto, esses procedimentos metodológicos irão proporcionar uma visão geral 

do teor da PNRS, frente a necessidade de logística reversa em conjunto com as 

ações da sociedade, objetivando maior interpretação para promoção da 

sustentabilidade em diversas áreas. 

De acordo com Fachin (2002), a pesquisa de campo se detém na observação do 

contexto no qual é detectado um fato social (problema), que, a princípio, passa a ser 
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examinado, e posteriormente, é encaminhado para explicações por meio dos 

métodos e técnicas específicas. 

Cervo e Bervian (2002) comentam que a coleta de dados é uma importante 

tarefa na pesquisa e envolve diversos passos, como a determinação da população a 

ser estudada, a elaboração do instrumento de coleta, a programação da coleta e 

também os dados e a própria coleta. Dessa forma, os dados da pesquisa foram 

coletados por meio de questionários e entrevistas e a população foi definida a partir 

de consulta realizada no SINDBOR, levantando as 10 maiores indústria de artefatos 

de borracha no município de Franca-SP. 

A pesquisa de campo a partir de entrevistas, traz a tona a qualidade e a 

subjetividade do entrevistado e entrevistador.  

GIL (2010, p. 109) defini entrevista como:  

A técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe 
formula perguntas, com objetivo de obtenção dos dados que interessam a 
investigação. A entrevista é, portanto, uma formação de investigação social.  

 
“A entrevista possibilita registrar observações sobre a aparência, o 

comportamento e sobre as atitudes do entrevistado” (CERVO; BERVIAN, 2002). 

Sabendo das diferentes ações praticadas pelas organizações, nesta pesquisa, 

está sendo utilizada para um melhor aproveitamento, a entrevista focalizada. Pois 

neste tipo de entrevista, há um roteiro de tópicos relativos ao problema que vai 

estudar e o entrevistador tem liberdade de fazer perguntas que quiser. Dessa forma, 

sonda razões e motivos, dá esclarecimentos, não obedecendo a rigor, uma estrutura 

formal e engessada (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Os dados pesquisados a partir dos questionários e das entrevistas, foram 

complementados pela pesquisa bibliográfica a partir de fontes secundárias, bem 

como a pesquisa documental em relação à PNRS, caracterizando a análise da 

pesquisa de campo de forma quali-quantitativa, garantindo maior propriedade nos 

resultados obtidos, em cumprimento os objetivos propostos nesta dissertação. 

 

4.4. CONTEXTO DA PESQUISA: OBJETIVOS E PROBLEMA 
 

A Indústria de Borracha vem crescendo nos últimos anos de forma contínua, 

principalmente no estado de São Paulo.  

De acordo com ABIARB (2014), a distribuição nacional da indústria de 

borracha tem maior concentração no estado paulista, absorvendo 65% das 
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empresas, ou seja, das 1850 existentes, há 1.200 indústrias localizadas no Estado 

de São Paulo, conforme ilustrado no Quadro 2.  

Quadro 2 - Distribuição da Indústria de Borracha 

Estado Brasileiro Percentual % 

São Paulo 65% 

Rio Grande do Sul 10% 

Minas Gerais 9% 

Rio de Janeiro 6% 

Outros 10% 
Fonte: ABIARB (2014) 

O mesmo autor complementa que o segmento é composto de empresas de 

todos os portes, levando em consideração a classificação do SEBRAE (2014) que é 

universalmente aceita, este setor é composto pelos seguintes portes empresariais: 

- Pequena Empresa (até 99 empregados) 92 % = 1.700 empresas; 

- Pequena (de 100 até 499 empregados) 7 % = 132 empresas; 

- Grande (acima de 500 empregados) 1 % = 18 empresas. 

Entre o total de indústrias de borracha do estado de São Paulo, 10% estão 

instaladas na cidade de Franca-SP, compreendida por 120 empresas, e destas, 69 

estão cadastradas no Sindicato das Indústrias de Artefatos de Borracha de Franca - 

SINDBOR, sendo que a maioria atua no segmento de solados e acessórios. Pode-se 

considerar que, as indústrias de borracha desenvolveram-se no município no sentido 

de suprir as empresas de calçados com componentes para a produção de sapatos 

(SINDBOR, 2014; SEBRAE, 2012; LIMA, 2014).   

Diante do atual cenário da indústria de borracha e levando em consideração 

os procedimentos metodológicos, as técnicas de pesquisa contribuíram para 

investigar o problema, que buscou identificar a existência de políticas de 

gerenciamento dos resíduos sólidos na indústria de borracha de Franca-SP, com a 

utilização da logística reversa como instrumento para a sua promoção. Assim, a 

indagação referente à problematização visa pesquisar sobre “há existência de 

políticas em forma de planos de gerenciamento de resíduos sólidos, sob o aspecto 

da logística reversa na indústria de borracha na cidade de Franca-SP, como forma 

de desenvolvimento regional sustentável” 

Contudo, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos sob a perspectiva local e regional, bem como identificar a 
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existência de planos de gerenciamento de resíduos sólidos, sob o aspecto da 

logística reversa na indústria de borracha na cidade de Franca-SP como forma de 

desenvolvimento regional sustentável. Para cumprir essa proposta, estão sendo 

abordados os seguintes objetivos específicos, com a proposta de:  

- compreender as políticas públicas de impacto ambientais e sua evolução 

como decorrência para o surgimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

- analisar a Política Nacional de Resíduos Sólidos sob a perspectiva local e 

regional como forma de desenvolvimento social e sustentável; e 

- diagnosticar a interpretação da Política Nacional de Resíduos Sólidos pela 

indústria de borracha na cidade de Franca-SP, bem como a concepção de planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos, sob o aspecto da utilização de logística reversa 

para sua aplicação. 

 Para tanto, foram utilizados alguns instrumento específicos de pesquisa para 

a coleta de dados e posteriormente a análise, interpretação e resultados. 

 

4.5. COLETA DE DADOS 

Na realização dessa pesquisa, foram coletados dados primários e 

secundários por meio de diversas fontes para cumprir as duas etapas de pesquisa. 

Fontes primárias são constituídas por obras ou textos originais, material 
ainda não trabalhado, sobre determinado assunto. As fontes primárias, pela 
sua relevância dão origem a outras obras, que vão formar uma literatura 
ampla sobre aquele determinado assunto. As fontes primárias englobam as 
obras que ainda não foram analisadas ou interpretadas e constituem o 
subsídio das pesquisas documentais. As fontes secundárias referem-se a 
determinadas fontes primárias, isto é, são constituídas pela literatura 
originadas de determinadas fontes primárias e constituem-se em fontes das 
pesquisas bibliográficas (ANDRADE, 2010, p. 28-29). 

 

Assim, a primeira etapa da pesquisa foi realizada com dados secundários por 

meio de levantamento bibliográfico com fontes de pesquisa como dissertações, 

livros e artigos nacionais e internacionais; e também por meio de fontes documentais 

como manuais, resoluções, normas e leis nacionais e estaduais; ambas de caráter 

exploratório. 

Já os dados primários foram obtidos na pesquisa de campo e investigados 

por meio de aplicação de dois instrumentos de pesquisa: o questionário com 

questões abertas e fechadas e a entrevista focalizada, por meio de um roteiro semi-

estruturado que estão disponíveis nos apêndices A e B.  
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Em específico, o questionário foi testado para verificar sua validade, portanto, 

passou-se pelo processo de pré-teste, que foi realizado em duas das empresas 

selecionadas. No primeiro, identificou-se a necessidade de inserção de mais uma 

questão. Com o segundo pré-teste, observou-se a necessidade de adequar uma 

questão do questionário, para que melhor fosse interpretada pelo entrevistado.  

Assim, após realizada todas as adequações, foi possível dar continuidade ao 

processo de coleta de dados pelos dois instrumentos, ou seja, o questionário e a 

entrevista. 

- Questionário: 

Entendido como um instrumento de pesquisa, pode-se definir questionário 

como a técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 

submetidas a pessoa com a finalidade de obter informações sobre conhecimentos, 

crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores e 

comportamentos como é o caso desta pesquisa (GIL, 2010). 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010), junto ao questionário deverá ser 

enviado um texto explicando a natureza da pesquisa, sua importância e necessidade 

de obter respostas, tentando dessa forma, despertar o interesse do recebedor no 

sentido de que ele preencha e devolva o questionário dentro do prazo. 

Para tanto, foram selecionadas as 10 maiores empresas de borrachas do 

município de Franca-SP. Este mapeamento foi definido por meio de consulta 

realizada no Sindicato das Indústrias de Artefatos de Borracha de Franca-SP, que 

identificou as empresas em questão. 

A investigação será realizada de maneira a levantar dados qualitativos e 

também quantitativos, sendo que, os dados quantitativos permitem medir e avaliar os 

resultados e suas possíveis variações e relações. Assim foi estruturado um 

questionário com 20 (vinte) questões semi-abertas para ser utilizado na pesquisa de 

campo, contendo alternativas de respostas positiva e negativa e com opção de 

comentário (o questionário está disponível no Apêndice A). 

 As questões classificadas como semi-aberta, ou não limitadas, são as que 

permitem ao informante responder livremente, usando linguagem própria e emitir 

opiniões, possibilitando investigações mais profundas e precisas. Já as questões 

fechadas, com duas opções também denominadas como limitadas ou alternativas 

fixas, são aquelas que o informante, escolhe sua resposta entre duas opções: sim e 

não (MARCONI; LAKATOS, 2010).  
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 Com intuito de cumprir com a proposta da pesquisa, o questionário foi 

organizado em 7 (sete) categorias, entendida como assuntos pertinentes para uma 

melhor interpretação das informações. As categorias são agrupadas a fim de 

pesquisar sobre: 

 - A Empresa; 

 - O Entrevistado; 

 - Impactos Ambientais e Resíduos Sólidos; 

 - Política Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos; 

 - Sustentabilidade e Proposta de Planos de Gerenciamento; 

 - Logística Empresarial e Logística Reversa. 

 Para uma complementação da pesquisa e obtenção de uma visão geral das 

intenções políticas, acerca dos órgãos responsáveis sobre a gestão dos resíduos 

sólidos, serão realizadas entrevistas focalizadas. 

 
- Entrevistas: 

As entrevistas também são consideradas técnicas para obtenção de dados, e 

neste caso, serão realizadas de caráter descritivo.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 178) “a entrevista é um encontro 

de duas pessoas a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de um 

determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”.  

Portanto, as duas entrevistas serão realizadas com pessoas vinculadas a 

Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Desenvolvimento do município de 

Franca-SP, para investigar as intenções desses órgãos sobre a implantação de 

políticas públicas para a gestão adequada dos resíduos sólidos de borracha, sendo 

esta, considerada uma entrevista focalizada. 

Pode-se entender que a entrevista é de tal natureza, pois foca um tema 

específico. Assim o entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre o 

assunto, mas, quando este se desvia do tema original, o entrevistado esforça-se 

para sua retomada ao foco específico (GIL, 2010). 

Portanto, a entrevista teve um roteiro com tópicos relativos ao problema de 

pesquisa, mas o entrevistador terá liberdade de fazer perguntas sondando as razões 

do estudo (o roteiro está disponível no Apêndice B). Após a realização da coleta dos 

dados primários e secundários, será feira a análise dos dados. 
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4.6. ANÁLISE DOS DADOS 

Após realizada a pesquisa de campo e o levantados de todos os dados, foi 

iniciada a análise dos mesmos.  

Esta análise tem como objetivo organizar os dados de forma que possibilitem 

o fornecimento de respostas ao problema proposto na pesquisa e a interpretação 

procura o sentido mais amplo das respostas (GIL, 2010). Ainda como parte do 

processo de análise, foi utilizada a interpretação dos dados, em que o pesquisador 

precisa ir além da leitura dos dados, com vistas a integrá-los num universo mais 

abrangente em que poderão ter sentido. Esse universo é o dos fundamentos 

teóricos da pesquisa e dos conhecimentos já adquiridos e acumulados em torno das 

questões abordadas na investigação.  

Marconi e Lakatos (2010) e Iezzi et al (2013), afirmam que a análise é a 

tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros 

fatores. Essas relações podem ser estabelecidas em função de suas propriedades 

relacionais de causa-efeito, produto-produtor, de correlações, de análise de 

conteúdo, etc. Neste sentido, pode-se entender que, sobre as etapas mencionadas 

de pesquisa, a primeira diz respeito às técnicas de amostragem e a segunda 

compete à estatística descritiva. 

Principalmente em pesquisa social, o analista defronta-se amiúde com a 
situação de dispor de tantos dados que se torna difícil absorver 
completamente a informação que está procurando investigar. É 
extremamente difícil captar intuitivamente todas as informações que os 
dados contêm. É necessário, portanto, que as informações sejam reduzidas 
até o ponto em que se possa interpretá-las claramente. Em outras palavras, 
é indispensável resumi-las, através do uso de certas medidas-sínteses, 
mais conhecidas comumente como estatísticas descritivas (TOLEDO; 
OVALLE, 2008, p. 15). 

 

Assim, o mesmo autor complementa que a Estatística Descritiva tem a função 

cujo objetivo é a observação da coleta de dados numéricos referentes a esses 

fenômenos, organizando e classificando esses dados de forma a deixá-los com uma 

apresentação mais adequada para sua interpretação, através de gráficos e tabelas. 

Contudo, a análise foi norteada pela pesquisa bibliográfica em confronto às 

informações e reflexões obtidas na pesquisa de campo, culminando no resultado 

esperado com uma proposta oriunda da aplicação das políticas acerca da logística 

reversa em resíduos sólidos de borracha como fundamento para o desenvolvimento 

regional. Para atingir esta proposta, o questionário aplicou-se os questionários em 



 

nove empresas entre as 10 escolhidas, pois não foi possível incluir uma das 

empresas na pesquisa, pelos seguintes motivos:

- pela resistência em fazer contato;

- por identificar que, além da empresa estar entre as dez maiores associadas 

na relação do SINDBOR, suas atividades não está diretamente ligado a manufatura 

de artefatos de borracha, mas à comercialização de máquinas e equipamentos para 

a indústria de borracha. 

  Neste sentido, a análise 

pela ordem das questões disposta no questionário

foram agrupadas por categorias.

Verificou-se que 6

anos de atuação no mercado

apenas uma empresas que corresponde a 11% do universo da pesquisa está a

de 60 anos no mercado

das empresas pesquisadas

 

 

  Figura 3: Número de Funcionário
  Fonte: Elaborado pelo autor
 

É possível verificar que de acordo com SEBRAE (2014), mais da metade das 

empresas, ou seja, 56% são de porte médio, 33% são micro ou pequenas empresa
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de artefatos de borracha, mas à comercialização de máquinas e equipamentos para 

 

Neste sentido, a análise dos dados coletados nas 9 (nove) empresas 

ordem das questões disposta no questionário e interpretadas da forma que 

foram agrupadas por categorias. 

6 empresas, representada por 67% da amostra 

anos de atuação no mercado, 2 empresas entendidas como 22% atuam a

empresas que corresponde a 11% do universo da pesquisa está a

no mercado. Ainda sobre a empresa, a Figura 3 ilustra a classificação 

s pesquisadas pela quantidade de funcionários: 

Número de Funcionário 
Elaborado pelo autor   

É possível verificar que de acordo com SEBRAE (2014), mais da metade das 

empresas, ou seja, 56% são de porte médio, 33% são micro ou pequenas empresa
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nove empresas entre as 10 escolhidas, pois não foi possível incluir uma das 

por identificar que, além da empresa estar entre as dez maiores associadas 

o do SINDBOR, suas atividades não está diretamente ligado a manufatura 

de artefatos de borracha, mas à comercialização de máquinas e equipamentos para 

dos dados coletados nas 9 (nove) empresas seguiu 

e interpretadas da forma que 

empresas, representada por 67% da amostra tem até 15 

empresas entendidas como 22% atuam a 25 anos e, 

empresas que corresponde a 11% do universo da pesquisa está a mais 

. Ainda sobre a empresa, a Figura 3 ilustra a classificação 

 

É possível verificar que de acordo com SEBRAE (2014), mais da metade das 

empresas, ou seja, 56% são de porte médio, 33% são micro ou pequenas empresas 

22%

De 20  a 99 funcionários

Acima de 500 funcionários



 

e 11% é de grande porte. Tal classificação mostra que a pesquisa foi apli

todas as categorias de empresas, o que garante uma amostra próxima da realidade 

e com visões complementares

Em relação aos entrevistado

superior, destes 5 (cinco) atuam mais d

(quatro) atuam a menos de 10 anos no

masculino, porém atuam em cargos distintos como pode

 

Figura 4: Cargo dos Respondentes
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Mais da metade dos entrev

produção ou industrial, 22% são sócios

ligado ao setor produtivo, apenas 11% (um entrevistado) desempenha a função de 

diretor, com conhecimento em todas as áreas da e

encarregado do setor produtivo.

Sobre a categoria relacionada aos impactos ambientais, 

empresas tem conhecimento dos fatores que causam impactos ambientais, 

que apenas uma indicou não 

os fatores que causam impactos ambientais. 

tipos impactos causados pela indústria de borracha, 

56%

Sócio-Proprietário

e 11% é de grande porte. Tal classificação mostra que a pesquisa foi apli

todas as categorias de empresas, o que garante uma amostra próxima da realidade 

e com visões complementares 

entrevistados, pode-se constatar que todos possuem ensino 

5 (cinco) atuam mais de dez anos no cargo/função (

a menos de 10 anos no cargo/função (45%), sendo todos do sexo 

masculino, porém atuam em cargos distintos como pode-se observar na Figura 4.

Cargo dos Respondentes 
Elaborado pelo autor   

Mais da metade dos entrevistados, ou seja, 56% ocupam cargo de gerente de 

produção ou industrial, 22% são sócios-proprietários, mas que estão intimamente 

ligado ao setor produtivo, apenas 11% (um entrevistado) desempenha a função de 

diretor, com conhecimento em todas as áreas da empresa e, também 11% é 

encarregado do setor produtivo. 

Sobre a categoria relacionada aos impactos ambientais, 

tem conhecimento dos fatores que causam impactos ambientais, 

que apenas uma indicou não saber o que causam impactos e, portanto, desconhece 

os fatores que causam impactos ambientais. Porém, ao questionar quais são os 

tipos impactos causados pela indústria de borracha, 89% a

22%
11%

Proprietário Diretor Gerente Encarregado
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e 11% é de grande porte. Tal classificação mostra que a pesquisa foi aplicada em 

todas as categorias de empresas, o que garante uma amostra próxima da realidade 

se constatar que todos possuem ensino 

e dez anos no cargo/função (55%) e 4 

, sendo todos do sexo 

se observar na Figura 4. 

 

istados, ou seja, 56% ocupam cargo de gerente de 

proprietários, mas que estão intimamente 

ligado ao setor produtivo, apenas 11% (um entrevistado) desempenha a função de 

mpresa e, também 11% é 

Sobre a categoria relacionada aos impactos ambientais, quase todas as 

tem conhecimento dos fatores que causam impactos ambientais, sendo 

e, portanto, desconhece 

Porém, ao questionar quais são os 

% apontaram que os 

11%

Encarregado
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principais são os resíduos sólidos, sendo que uma empresa informou não ser os 

resíduos sólidos.  A Figura 5, apresenta os tipos de resíduos gerados pelas 

indústrias: 

 

 
Figura 5: Tipos de Resíduos Gerados  
Fonte: Elaborado pelo autor   

 

Como essa questão é semi-aberta, foi apresentado mais de uma respostas, 

que agrupadas são melhor visualizadas no Gráfico acima.  Sobre os resíduos 

gerados, 8 (oito) empresas, ou seja, 89% afirmam ser os resíduos sólidos em forma 

de aparas e rebarbas, porém há outros tipos de resíduos como o enxofre, os gases 

e a fuligem gerada pela caldeira.  

É importante destacar que uma empresa considerou a embalagem como seu 

principal resíduo, sendo esta, a mesma que desconsiderou as aparas e rebarbas 

como resíduos. 

Ainda, todas as empresas que geram resíduos, apontaram praticar ações de 

gestão em forma de reutilização, processamento para sub produtos,  revenda ou 

descarte adequado. Visto que mais de 60% reaproveitam na própria manufatura, 

para produção de outros produtos.  

Também foi questionado, a quantidade mensal de resíduos de borracha 

gerado pelas empresas, cujas respostas estão disponíveis na Figura 6, que segue. 
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Figura 6: Quantidade mensal de 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 A maioria das empresas pesquisadas geram em torno de até 5 toneladas de 

resíduos por mês, representando 45% da amostra

toneladas de resíduos por mês e 11% gera mais de 30 toneladas por mês. Ainda 

11%, ou seja, apenas uma empresa indicou não gerar resíduo no seu processo 

industrial. Deve considerar que talvez o entrevistado não tenha entendido a 

ou ainda, compreendeu que a questão excluía os resíduos que são gerenciados.

Na categoria vinculada ao conhecimento da 

Resíduos Sólidos, pode

desconhecem as legislaç

empresas tem conhecimento 

56% da amostra manifestaram

Sólidos, que é representado

Figura 7.  

 

33%

Zero até 5 toneladas

mensal de Resíduos de Borracha 
Elaborado pelo autor   

A maioria das empresas pesquisadas geram em torno de até 5 toneladas de 

resíduos por mês, representando 45% da amostra. 33% das empresas geram 15 

toneladas de resíduos por mês e 11% gera mais de 30 toneladas por mês. Ainda 

11%, ou seja, apenas uma empresa indicou não gerar resíduo no seu processo 

industrial. Deve considerar que talvez o entrevistado não tenha entendido a 

ou ainda, compreendeu que a questão excluía os resíduos que são gerenciados.

Na categoria vinculada ao conhecimento da Política Nacional e Estadual de 

Resíduos Sólidos, pode-se auferir que a maioria das empresas pesquisadas 

ações citadas, pois apenas 33%, ou seja, apenas 3 (três) das 

tem conhecimento sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, 

da amostra manifestaram conhecer o teor da Política Nacional de Resíduos 

representado por 5 (cinco) empresas, como pode

11%11%

até 5 toneladas até 15 toneladas até 30 toneladas
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A maioria das empresas pesquisadas geram em torno de até 5 toneladas de 
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Figura 7: Conhecimento da PNRS 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 
Ao questionar se a empresa atende as exigências de algumas das legislações 

(PNRS ou PERS), todas responderam que sim, porém, de forma unânime,

comentado apenas o acompanhamento da CETESB e apenas uma das empresas 

informou que tem um acompanhamento particular para receber orientações acerca 

do gerenciamento de resíduos.  

há um desconhecimento ger

vão além do acompanhamento da CETESB. 

 Quanto a existência de incentivos para o

seja em forma de recursos financeiros, orientações, informação ou sensibilização, 

verificou-se que 100% da amostra

sentido. Ainda, as 9 (nove) empresas pesquisadas informaram que há preocupação 

em gerenciar seus resíduos sólidos de forma completa, por meio de parcerias com 

outras organizações.  

 Na categoria seguinte, que dá ênfase a sustentabilidade e planos de 

gerenciamento, 89% das empresas responderam que a sustentabilidade faz parte 

das propostas e diretrizes organizacionais da empresa. Seguindo este pensamento, 

as mesmas empresas também resp

parcerias futuras por meio da responsabilidade compartilhada com outros órgãos ou 

organizações e também gostariam que houvesse políticas públicas que 

44%

Conhecimento da PNRS  
Elaborado pelo autor   

Ao questionar se a empresa atende as exigências de algumas das legislações 

(PNRS ou PERS), todas responderam que sim, porém, de forma unânime,

comentado apenas o acompanhamento da CETESB e apenas uma das empresas 

informou que tem um acompanhamento particular para receber orientações acerca 

do gerenciamento de resíduos.  Percebe-se de pelas respostas apresentadas que 

há um desconhecimento geral das exigências da PNRS, pois suas particularidades 

vão além do acompanhamento da CETESB.  

Quanto a existência de incentivos para o gerenciamento de resíduos sóli

seja em forma de recursos financeiros, orientações, informação ou sensibilização, 

da amostra manifestou não haver nenhum incentivo,

Ainda, as 9 (nove) empresas pesquisadas informaram que há preocupação 

em gerenciar seus resíduos sólidos de forma completa, por meio de parcerias com 

Na categoria seguinte, que dá ênfase a sustentabilidade e planos de 

gerenciamento, 89% das empresas responderam que a sustentabilidade faz parte 

das propostas e diretrizes organizacionais da empresa. Seguindo este pensamento, 

as mesmas empresas também responderam que tem interesse em organizar 

parcerias futuras por meio da responsabilidade compartilhada com outros órgãos ou 

organizações e também gostariam que houvesse políticas públicas que 
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Ao questionar se a empresa atende as exigências de algumas das legislações 

(PNRS ou PERS), todas responderam que sim, porém, de forma unânime, foi 

comentado apenas o acompanhamento da CETESB e apenas uma das empresas 

informou que tem um acompanhamento particular para receber orientações acerca 

se de pelas respostas apresentadas que 

al das exigências da PNRS, pois suas particularidades 

gerenciamento de resíduos sólidos, 

seja em forma de recursos financeiros, orientações, informação ou sensibilização, 

manifestou não haver nenhum incentivo, neste 

Ainda, as 9 (nove) empresas pesquisadas informaram que há preocupação 

em gerenciar seus resíduos sólidos de forma completa, por meio de parcerias com 

Na categoria seguinte, que dá ênfase a sustentabilidade e planos de 

gerenciamento, 89% das empresas responderam que a sustentabilidade faz parte 

das propostas e diretrizes organizacionais da empresa. Seguindo este pensamento, 

onderam que tem interesse em organizar 

parcerias futuras por meio da responsabilidade compartilhada com outros órgãos ou 

organizações e também gostariam que houvesse políticas públicas que 

56%



 

incentivassem tais ações por meio dos agentes envolvidos na cadeia 

abastecimento dos produtos e artefatos de borracha, 

No quesito sobre logística, 8

a logística empresarial para gerenciar o fluxo de bens, serviços e informações, 

desde a obtenção de materiais, produção até a entrega do produto ao 

cliente/consumidor, porém, poucas apresentam conhecimento sobre a logística 

reversa, como pode ser visualizado 

 

Figura 8: Existência de Incentivos para a gestão de resíduos sólidos
Fonte: Elaborado pelo autor  
  

 Das 4 (quatro) empresas r

forma efetiva a logística reversa para a gestão de seus resíduos sólidos.

Ao questionar sobre a Logística Reversa como instrumento solucionador para 

o gerenciamento dos resíduos sólidos de borracha, 8 (oito) empresas afirmaram 

positivo, representando 89%, contra 11%, ou seja, uma empresa que alegou não 

estar de acordo pois o volume gerado não é necessário para à aplicação de tal 

instrumento. 

 

56%

incentivassem tais ações por meio dos agentes envolvidos na cadeia 

abastecimento dos produtos e artefatos de borracha, conforme previsto pela PNRS. 

No quesito sobre logística, 89% das empresas afirmaram conhecer ou aplicar 

a logística empresarial para gerenciar o fluxo de bens, serviços e informações, 

de materiais, produção até a entrega do produto ao 

cliente/consumidor, porém, poucas apresentam conhecimento sobre a logística 

reversa, como pode ser visualizado na Figura 8. 

Existência de Incentivos para a gestão de resíduos sólidos 
laborado pelo autor   

Das 4 (quatro) empresas representada por 44%, apenas uma 

forma efetiva a logística reversa para a gestão de seus resíduos sólidos.

Ao questionar sobre a Logística Reversa como instrumento solucionador para 

mento dos resíduos sólidos de borracha, 8 (oito) empresas afirmaram 

, representando 89%, contra 11%, ou seja, uma empresa que alegou não 

estar de acordo pois o volume gerado não é necessário para à aplicação de tal 
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incentivassem tais ações por meio dos agentes envolvidos na cadeia de 

conforme previsto pela PNRS.  

% das empresas afirmaram conhecer ou aplicar 

a logística empresarial para gerenciar o fluxo de bens, serviços e informações, 

de materiais, produção até a entrega do produto ao 

cliente/consumidor, porém, poucas apresentam conhecimento sobre a logística 

 

%, apenas uma diz aplicar de 

forma efetiva a logística reversa para a gestão de seus resíduos sólidos. 

Ao questionar sobre a Logística Reversa como instrumento solucionador para 

mento dos resíduos sólidos de borracha, 8 (oito) empresas afirmaram 

, representando 89%, contra 11%, ou seja, uma empresa que alegou não 

estar de acordo pois o volume gerado não é necessário para à aplicação de tal 
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Figura 9: Conhecimento ou Aplicação da Logística Reversa. 
Fonte: Elaborado pelo autor  
 

 Como auferido na pesquisa, apenas 44

da Logística Reversa em seu negócio.

que o processo de logística rev

o gerenciamento dos resíduos sólidos.

 Ainda do campo de comentários disponível no questionário, analisou

(sete) empresas, representado por 78% da amostra, aproveitam de alguma forma os 

resíduos, seja no próprio processo de fabricação, como subproduto ou ainda 

revendem para que outras empresas, em forma de parceria, possam subutilizar e/ou 

revender. Mas só uma empresa, ou seja, 11% deve universo consegue aproveitar 

por completo todo seu resíduos, o

restante transferido para outras indústrias. 

Ainda, como informação complementar, 44% das empresas alegaram que tal 

processo de reaproveitamento ou parceria é realizado única e exclusivamente para 

atingir fins econômicos e não de responsabilidade ambiental ou sustentabilidade.  

 Dando sequencia ao processo de coleta de dados, este utilizou

instrumento de pesquisa a entrevista semi

públicos, a saber: 

imento ou Aplicação da Logística Reversa.  
Elaborado pelo autor   

auferido na pesquisa, apenas 44% terem conhecimento ou se utilizam 

da Logística Reversa em seu negócio. Porém, 89% dos entrevistados responderam 

que o processo de logística reversa é visto como um instrumento solucionador para 

o gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Ainda do campo de comentários disponível no questionário, analisou

(sete) empresas, representado por 78% da amostra, aproveitam de alguma forma os 

seja no próprio processo de fabricação, como subproduto ou ainda 

revendem para que outras empresas, em forma de parceria, possam subutilizar e/ou 

revender. Mas só uma empresa, ou seja, 11% deve universo consegue aproveitar 

por completo todo seu resíduos, o restante, aproveita em média 30%, sendo o 

restante transferido para outras indústrias.  

Ainda, como informação complementar, 44% das empresas alegaram que tal 

processo de reaproveitamento ou parceria é realizado única e exclusivamente para 

onômicos e não de responsabilidade ambiental ou sustentabilidade.  

Dando sequencia ao processo de coleta de dados, este utilizou

instrumento de pesquisa a entrevista semi-aberta a dois representes de órgão 

89%

11%
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m conhecimento ou se utilizam 

% dos entrevistados responderam 

ersa é visto como um instrumento solucionador para 

Ainda do campo de comentários disponível no questionário, analisou-se que 7 

(sete) empresas, representado por 78% da amostra, aproveitam de alguma forma os 

seja no próprio processo de fabricação, como subproduto ou ainda 

revendem para que outras empresas, em forma de parceria, possam subutilizar e/ou 

revender. Mas só uma empresa, ou seja, 11% deve universo consegue aproveitar 

restante, aproveita em média 30%, sendo o 

Ainda, como informação complementar, 44% das empresas alegaram que tal 

processo de reaproveitamento ou parceria é realizado única e exclusivamente para 

onômicos e não de responsabilidade ambiental ou sustentabilidade.   

Dando sequencia ao processo de coleta de dados, este utilizou-se como 

aberta a dois representes de órgão 
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 - o representante da Secretaria do Desenvolvimento, que atua como Diretor a 

XX anos, relatou que já houve discussões em fórum municipais sobre a elaboração 

de políticas públicas para o gerenciamento de resíduos sólidos com base nas 

questões dispostas pela PNRS, porém, não houve nenhuma política ou plano de 

gerenciamento, específicos para a borracha, bem como inexiste qualquer proposta 

acerca do tema; 

 - o representante da Secretaria de Desenvolvimento, que exerce o cargo de 

coordenador de projetos, manifestou a preocupação no cumprimento às questões da 

PNRS, porém, não há uma plano de gerenciamento específico para borracha com 

parcerias entre as organizações envidas. Destacou que a única parceria que se 

aproxima das exigências da PNRS, é uma proposta de convênio intitulado como 

“Programa de Responsabilidade Pós-Consumo de Embalagens” com a Prefeitura 

Municipal e três organizações ligadas à industria de higiene pessoal, de produtos de 

limpeza e a indústria de massas alimentícias, que encontra-se em análise pelos 

órgãos competentes para a respectiva aprovação.  

 Verifica-se, portanto, que não há diretrizes predefinidas acerca de ações 

efetivas em forma de políticas públicas ligadas ao gerenciamento de resíduos de 

borracha, por meio os órgão públicos municipais. 

   

4.5. RESULTADOS 

 Diante dos dados analisados da pesquisa, identifica-se que a maioria das 

indústrias de produtos e artefatos de borracha tem pleno conhecimento sobre os 

impactos causados pelo seu processo produtivo, principalmente em relação aos 

resíduos sólidos gerados em forma de borracha, visto que mensalmente são 

gerados um total de mais de 100 toneladas de resíduos em forma apenas nas 9 

(nove) empresas pesquisadas. 

 Mesmo a sustentabilidade fazendo parte de suas propostas futuras, muitas 

não sabem o que fazer com os resíduos gerados e, portanto, a solução é repassar 

para outras empresas ou contratar uma empresa específica para a retirada destes 

resíduos para que possa ter um descarte correto.  

 Pela pesquisa foi possível perceber que não há sensibilização pelos órgãos 

governamentais em um elevado conhecimento da legislação acerca da política 

nacional ou estadual de resíduos sólidos, pois 67% das empresas desconhecem a 

PERS, e dos 56% que conhecem a PNRS, apenas 10% disponibilizam de ações que 
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atendam tais exigências, tornando assim, um sistema político ineficiente. Contudo, 

não há planos de gerenciamento municipal e nem incentivos voltados para a gestão 

dos resíduos de borracha. 

 Há também um despreparo dos órgãos públicos em sensibilizar as indústrias 

para o gerenciamento de resíduos sólidos, bem como a falta de incentivos para que 

ações sejam implantadas acerca da gestão dos resíduos de borracha na indústria 

Francana. Ainda, deve-se considerar que 89% das empresas têm intenções em 

realizar parcerias, seja por meio de responsabilidade compartilhada entre os agentes 

da própria cadeia de abastecimento ou por meio de parcerias com órgãos públicos 

governamentais, com destaque na aceitação as mesmas, tem interesse na 

elaboração de políticas públicas que incentivem a gerenciamento de resíduos 

sólidos de borracha. 

 Porém, mesmo quase todos afirmando que a logística reversa é um 

instrumento solucionador para tais questões, apenas 11% da amostra a conhecem e 

aplicam em suas atividades empresariais.  

Assim, uma maior fomentação sobre esta ferramenta é necessária para que a 

PNRS seja melhor organizada e colocada em prática por meio de responsabilidade 

compartilha, entre os agentes da cadeia de abastecimento. 

 Considera-se com o resultado da pesquisa de campo, que as empresas 

reconhecem os impactos causados pelos resíduos de borracha, pretendem ser 

responsavelmente sustentáveis, porém não há colaboração e incentivos dos órgãos 

governamentais, seja para uma melhor gestão dos resíduos ou para o atendimento 

às políticas estaduais e nacionais, bem como um plano de gerenciamento municipal 

de resíduos de borracha, sendo que 89% dos pesquisados apontaram que a 

logística reversa é o instrumento que irá contribuir para futuras aplicações de 

políticas de gestão de resíduos de borracha. 

 Portanto, percebe-se que as indústrias que atualmente gerenciam seus 

resíduos, os fazem em forma de parcerias particulares, e em muitos casos 

informalmente, evitando assim, possíveis ônus que podem ocorrer, inviabilizando o 

gerenciamento dos resíduos de borracha. Tais processos de reaproveitamento são 

aplicados para fins econômicos e não de responsabilidade ambiental ou de 

sustentabilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grande volume de produtos e serviços consumido pela sociedade moderna 

contribuiu para o aumento na geração de resíduos em diversos espaços e atividades 

do mercado, impactando no ambiente e sensibilizando para a concepção de políticas 

públicas que norteiem ações voltadas para o gerenciamento de tais resíduos com 

foco sustentável. 

Diante desse cenário, uma das principais preocupações são os resíduos 

sólidos gerados, e que a ausência de atuações práticas para a sua gestão, podem 

trazer conseqüências ainda maiores para a sociedade atual e futura, apesar, de 

políticas públicas implementadas como a Lei nº 12.305/2010, reconhecida como a 

PNRS –Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Essa política pública propõe a gestão de resíduos por meio da 

responsabilidade compartilhada entre os agentes da cadeia, priorizando o uso da 

logística reversa como instrumento integrador de ações que vão ao encontro do 

desenvolvimento regional. 

Nesse contexto, verifica-se que uma política pautada no correto 

gerenciamento de resíduos sólidos, por meio de ações coordenadas entre os 

agentes da cadeia de abastecimento, órgãos governamentais, bem como a 

sociedade contribuem para um desenvolvimento sustentável.  

Porém quando o foco se volta à gestão de resíduos sólidos da indústria da 

borracha na cidade de Franca (SP) verifica-se carência nos aspectos ambientais e 

de sensibilização social, bem como a ausência de políticas estaduais consolidadas e 

propostas municipais. Também se notou uma ineficiência em colocar em prática as 

propostas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Tal situação se faz 

preocupante visto que o município absorve 10% de todas as empresas atuantes no 

estado de São Paulo. 

Assim, a pesquisa exploratória e descritiva que compõe essa dissertação, 

iniciada em março de 2013, buscou entender a necessidade da gestão dos resíduos 

sólidos da borracha para minimizar os impactos ambientais, bem como a evolução 

das políticas de gestão ao meio ambiente em prol da sustentabilidade, e, com a 

aplicação da logística reversa como solução, sendo esta entendida como 

instrumento integrador pela PNRS e também por 89% das empresas pesquisadas.  

Neste sentido, por mais que 89% das empresas desejem realizar parcerias, 

promover a sustentabilidade a fim de melhor gerenciar seus resíduos, com base da 
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disposição das políticas estaduais e nacionais, não há uma proposta formal com 

diretrizes, metas, ações e regulamentos necessários para tal finalidade. 

Dessa forma, considera-se que a maioria das organizações estão 

preocupadas em gerenciar seus resíduos, em específico a borracha, porém a falta 

de incentivos, associado a inexistência de políticas efetivas que norteiam a 

elaboração de planos de gerenciamento, bem como a falta de orientação para a 

aplicabilidade dos instrumentos de gestão, no caso da logística reversa, deixa 

aquém do ideal previsto pela PNRS.    
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APÊNDICE A – Questionário 
 
 

A) A EMPRESA 

1) Qual o ano de fundação da empresa? _________________________________________ 

2) Indique o número de Funcionários?   

(   ) até 19 funcionário  (   ) 20 a 19 funcionários 

(   ) 20 a 499   funcionários (   ) acima de 499 funcionários 

B) O ENTREVISTADO 

3) Qual a sua formação escolar? ________________________________________________ 

4) Qual seu cargo na empresa? _________________________________________________ 

5) Quanto tempo trabalha na empresa? __________________________________________ 
 

C) IMPACTOS AMBIENTAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS  

6) A empresa tem conhecimento dos fatores que causam impactos ambientais? 

 (   ) Não   (    ) Sim. Quais? (cite dois) ___________________________________ 

Comentário: _________________________________________________________________ 

7) Toda atividade manufatureira ligada a indústria de borracha, causa impactos ambientais 

oriundos do seu sistema produtivo? 

(   ) Não   (   ) Sim 

 Comentário: _________________________________________________________________ 

8) Sobre os impactos ambientais causados, pode-se considerar que os principais são os 

resíduos sólidos?  

(   ) Não   (   ) Sim 
 

Cite quais resíduos são gerados? ________________________________________________ 

9) Indique abaixo a quantidade mensal gerada de resíduos de borracha em sua empresa 

(indique apenas uma alternativa? 

 (                  ) Quilos   (               ) Toneladas    (       _    ) Metros 

D) POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

10) A empresa tem conhecimento da PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 
12.305/2010? 

 

(   ) Não  (   ) Sim 

 
11) A Empresa tem conhecimento da PERS – Política Estadual de Resíduos Sólidos, Lei 

12.300/2006? 
 

(   ) Não  (   ) Sim 
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12) A empresa atende as exigências de algumas das legislações (Nacionais ou Estaduais) 

sobre resíduos sólidos? 

(   ) Não  (   ) Sim. Quais exigências? ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

13) Há preocupação da empresa em gerenciar seus resíduos sólidos de forma completa nos 

próximos 4 anos?  

(   ) Não  (   ) Sim. Como? __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

E) SUSTENTABILIDADE E PROPOSTAS DE PLANOS DE GERENCIAMENTO 

14) A sustentabilidade faz parte das propostas e diretrizes organizacionais de sua empresa? 

 (   ) Não  (   ) Sim 

Comentário: ________________________________________________________________ 

15) Sobre os planos de Gerenciamento de Resíduos de Borracha, há interesse em organizar 

parcerias futuras por meio da responsabilidade compartilha com outros órgão e/ou organizações? 

(   ) Não  (   ) Sim 

16) A empresa tem interesse na elaboração de políticas públicas que obrigam o 

gerenciamento de resíduos da borracha, por meio da responsabilidade compartilha entre os 

agentes da cadeia de abastecimento? 

(   ) Não   (   ) Sim 

Comentário: ________________________________________________________________ 

F) LOGÍSTICA REVERSA 

17) Entende-se que a Logística Empresarial é o processo de gestão integrada do fluxo de 

bens, serviços e informações desde a aquisição de materiais, produção até a entrega do produto ao 

cliente final. Portanto, sua empresa conhece ou aplica a Logística Empresarial? 

(   ) Não  (   ) Sim 

18) A Logística Reversa é entendida como o processo de gerenciamento dos produtos de 

pós consumo ou resíduos, por meio da coleta, movimentação, armazenagem e transporte até sua 

origem ou para a gestão (destinação) adequada de resíduos. Portanto, sua empresa conhece ou 

aplica a Logística Reversa? 

(   ) Não  (   ) Sim 

19) O processo de logística reversa é visto como um instrumento solucionador para o 

gerenciamento dos resíduos sólidos de borracha? 

(   ) Não  (   ) Sim 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista 
 
 

A) O ENTREVISTADO 

 
1) Nome do Entrevistado: ___________________________________________________________ 
 
2) Cargo/função: _______________________________________________________________ 
 
3) Formação Escolar: ____________________________________________________________ 
 
4) Tempo no cargo/função: _______________________________________________________ 
 
 

B) ASSUNTOS 

5) Discutir sobre as Políticas Públicas voltadas para área de gestão de resíduos sólidos de borracha 
para o município de Franca. 

6) Questionar sobre as parcerias entre os agentes ligados a produção, distribuição, comercialização 
ou consumidores em forma de responsabilidade compartilhada para o gerenciamento de resíduos 
de borracha. 

7) Discutir sobre a presença de uma política pública formalizada ou em elaboração no município de 
Franca para o gerenciamento de resíduos sólidos, conforme previsto pela PNRS. 

 
 

 
 


