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RESUMO
Com o objetivo de resolver as situações causadas pela falta de saneamento ambiental em municípios
brasileiros, foi instituída em 2010 a Lei Federal nº 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS). O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), instrumento trazido pela
PNRS, é condição necessária para a captação de recursos para a gestão de resíduos sólidos. A
insuficiência de recursos financeiros e de capacidade técnica para a elaboração desses planos tem
dado causa à falta ou perda de financiamentos para manejo dos resíduos sólidos, especialmente nos
municípios de até 20 mil habitantes. Nesse sentido, este trabalho propôs-se a: fazer um
levantamento da legislação correlata; realizar avaliação e diagnóstico da execução da PNRS; e,
modelar um processo capaz de automatizar a elaboração dos PGIRS. O modelo é constituído por
dois módulos: o primeiro, módulo “Banco de Dados”, é formado por uma base de dados composta:
pelas informações sobre a situação dos resíduos sólidos nos municípios e validadas no diagnóstico
anual consolidado por meio do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos
Sólidos (SINIR); pelas tecnologias experimentadas e homologadas pelo Programa de Pesquisas em
Saneamento Básico (PROSAB): e, pela aplicação do Manual para Elaboração de PGIRS, realizado
pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Esta fase envolveu o levantamento das informações à
produção do modelo e a análise dos dados sobre resíduos sólidos disponibilizados por órgãos
governamentais, que se resume em um conjunto de princípios e condições para a elaboração de
PGIRS, o qual norteia todo o sistema; o segundo, módulo “Processo de Informação”, é formado por
um conjunto de requisitos e atributos para executar e gerenciar o banco de dados na prática, com
base em dados que geram decisões e planos para determinar as tecnologias mais adequadas às
peculiaridades de cada município, além de dimensionar as estruturas necessárias à gestão dos
resíduos sólidos. Nessa fase foi concebida a estruturação do processo de informação para
automatização da elaboração dos PGIRS. Além dos detalhamentos dos módulos, apresenta-se uma
proposta de estrutura de documentação, bem como um conjunto de recomendações e resultados
esperados com a implantação do modelo. Uma vez implantado, o modelo poderá contribuir para a
sua finalidade em mitigar a insuficiência de suporte técnico e tecnológico para a elaboração dos
PGIRS, reduzir custos e tornar possível que as prefeituras recuperem a capacidade de acesso aos
recursos financeiros federais necessários à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Este estudo
avalia e apresenta as causas de insucesso e sugere alternativas para reformular a execução da PNRS,
com os achados obtidos se espera que resultados sejam considerados e contribuam para aplicações
em trabalhos de Formulação, Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, além de servir de
base para outros estudos futuros na área de pesquisa.
Palavras-Chave: Saneamento Ambiental. Resíduos Sólidos Urbanos. Política Nacional de
Resíduos Sólidos. Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Consórcios Públicos.
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ABSTRACT
In order to solve the issues caused by lack of environmental sanitation in municipalities, it was
published in 2010 Federal Law No. 12,305, the National Policy on Solid Waste (PNRS). The Plan
of Integrated Solid Waste Management (PGIRS) instrument made available by PNRS, is a
necessary condition to raise funds for the management of solid waste. The lack of financial
resources and technical capacity to draw up such plans has given rise to a lack or loss of funding for
solid waste management, especially in the municipalities of up to 20 thousand inhabitants. In this
sense, this study aimed to: survey the related legislation; perform evaluation and diagnosis of the
implementation of PNRS; and model a process able to automate the production of PGIRS. The
model consists of two modules: the first module "Database", consists of a database composed of the
information on the situation of solid waste in the municipalities and validated in the consolidated
annual diagnosis through the National Information System on Solid Waste Management (SINIR);
the technologies tried and approved by the Research Program on Basic Sanitation (PROSAB): and
the application of the Manual for PGIRS elaboration, conducted by the Ministry of Environment
(MMA). This phase involved the gathering of information to supply the model of production and
analysis of data on solid waste made available by government agencies, which boils down to a set
of principles and conditions for the development of PGIRS, which guides the entire system; the
second, "Process Information" module consists of a set of requirements and attributes to run and
manage the database in practice, based on data that generate decisions and plans to determine the
most appropriate technologies to the peculiarities of each municipality in addition to scale the
structures necessary for the management of solid waste. This phase is designed to structure the
information process for automation of preparation of PGIRS. In addition to detailing the modules
present a proposal documentation structure and a set of recommendations and results expected from
the implementation of the model. Once the model has applied, it may contribute to the purpose of
mitigating the lack of technical and technological support for the development of PGIRS, reduce
costs and make it possible for local governments to recover the ability to access to federal financial
resources required to manage and management solid waste. This study evaluates and presents the
causes of failure and suggest alternatives to reshape the implementation of PNRS with the obtained
findings are expected to results to be considered and contribute to applications in formulation work,
Monitoring and Evaluation of Public Policies, in addition to base for other future studies in
research.
Keywords: Environmental Sanitation. Urban Solid Waste. National Policy on Solid Waste. Plan of
Integrated Solid Waste Management. Public Consortia.
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INTRODUÇÃO
A motivação para o estudo da situação problema, objeto da pesquisa, surgiu em 2012,
quando terminou o prazo para que cada município entregasse seu Plano de Gestão de Resíduos
Sólidos (PGIRS). Esse prazo foi estabelecido no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e
apesar disso nessa ocasião, aproximadamente 90% dos municípios brasileiros não entregaram os
planos no prazo. Diante disso, a Confederação Nacional dos Municípios solicitou um prazo maior
para adequação, o que lhe foi negado pelo Comitê Interministerial para Acompanhamento da
Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Todavia, finalizado o prazo definido pela Lei 12.305/2010, e considerando os municípios
brasileiros que não entregaram o PGRIS, os repasses de recursos federais a essas prefeituras, para a
área de saneamento básico, foram suspensos (MMA, 2012).
De acordo com os dados do Diagnóstico de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, ano de
referência 2013, disponibilizados por meio do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos
Resíduos Sólidos (SINIR) em 2014, a maioria dos municípios brasileiros, principalmente nos
considerados de pequeno porte (até 20 mil habitantes), os fatores limitantes, entre outros, são os
seguintes: projetos inadequados; inexistência nos municípios de um órgão estruturado para a gestão
dos sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos; insuficiência de estrutura administrativa, fiscal,
técnica, tecnológica, operacional e/ou financeira; falta de cobrança pela prestação dos serviços de
manejo de resíduos sólidos; e, ausência de arranjos institucionais de cooperação entre municípios,
entre outros.
Além disso, esses fatores limitantes podem ser constatados por meio dos dados resultado da
Pesquisa de Informações Básicas Municipais, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) nas prefeituras dos municípios brasileiros com ano de referência 2013 e
publicada em 2014 no Diário Oficial da União (DOU). Do universo de 5.570 municípios existentes,
3.705 (66,5%) declararam não possuir PGIRS nos moldes da PNRS, correspondendo a 62,7% da
população estimada pelo IBGE para o ano pesquisado.
Não obstante, a insuficiência de recursos financeiros e tecnológicos para a elaboração desses
planos são os principais gargalos para a elaboração dos PGIRS, um dos instrumentos basilares, para
a execução da PNRS. Assim, o maior entrave é a deficiência técnica, tanto dos prestadores de
serviço que elaboram os projetos, quanto dos técnicos e gestores municipais responsáveis pelo
licenciamento e regulação ambiental.
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Segundo Cláudia Ruberg, urbanista e doutora em Gestão de Resíduos Sólidos pela
Universidade de São Paulo (USP), um dos problemas relacionados é a escassez de profissionais
com domínio sobre o tema nas prefeituras, principalmente nas menores. “Essa falta de profissionais
dificulta a elaboração e implantação de planos. Mesmo quando há a contratação de empresa para
elaborar o plano, por vezes os técnicos da prefeitura não sabem avaliar o documento e verificar se
ele atende às necessidades” (Jornal Gazeta do Povo, 2012). Neste sentido, a PNRS institui como
uma de suas diretrizes, que os municípios estruturem seus órgãos e capacite os agentes envolvidos
na execução da Política.
Recentemente, em estudo com dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais
(MUNIC), fornecidos pelo IBGE, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) realizou pesquisa sobre
a situação atual dos resíduos sólidos nos 5570 municípios brasileiros em que teve por referência o
ano de 2015.
Como resultado da pesquisa, de acordo com o MMA, foi que 3.245 dos 5570 municípios
brasileiros, não entregaram os seus Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos nos termos
estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso significa que atualmente, em 2016,
aproximadamente 60% dos municípios brasileiros não podem pleitear recursos federais destinados à
gestão e manejo de resíduos sólidos.
Diante disso, em agosto de 2015, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) encaminhou
Ofício Circular para todas as Unidades da Federação solicitando informações sobre os seus
municípios a respeito da existência ou não de PGIRS nos moldes da Lei nº 12.305/10.
No entanto, apesar de ter sido obtida uma grande adesão, alguns municípios da lista
encaminhada vieram sem a informação, e para evitar lacunas, foi considerada a resposta do ano
imediatamente anterior.
O MMA consolidou tais declarações e o resultado foi que, dos 5.570 municípios existentes,
3.245 (58,3%) não elaboraram seus respectivos PGIRS, correspondendo a 47,6% da população total
estimada pelo IBGE para o ano de 2015.
Entretanto, estudos e bibliografias pesquisados neste trabalho convergem para a constatação
de que a próxima etapa será ampliar o apoio ao desenvolvimento de tecnologias para cidades
sustentáveis, mobilizando a sociedade e envolvendo os diversos setores em âmbito regional e local,
por meio da extensão tecnológica, inclusão social e desenvolvimento sustentável.
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Contudo, a questão é como oferecer suporte técnico e/ou tecnológico à elaboração dos
PGIRS? Qual a solução capaz de auxiliar os municípios na elaboração de seus PGRS?
Nesse sentido, é papel do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) apoiar e
promover a pesquisa, desenvolvimento e extensão de soluções tecnológicas, de modo a atender às
diretrizes em tecnologia correlatas à execução da PNRS.
Para tanto, o Programa de Mestrado em Políticas Públicas e o trabalho ora apresentado
tiveram por finalidade contribuir no campo profissional e no campo institucional visando à melhoria
da qualidade e a expansão dos serviços públicos, das políticas públicas e dos programas nas
diferentes esferas governamentais, o que propicia conhecimento teórico e histórico sobre os
métodos, ferramentas e instrumentos que operacionalizam os conceitos da gestão de políticas
públicas, a fim de suprir a deficiência técnica e tecnológica de elaboração e implantação dos
PGIRS, atendendo a necessidade qualificação dos agentes envolvidos na execução da PNRS.
Em síntese, foram essas questões motivaram a elaboração deste projeto na busca de uma
contribuição que alcançasse como resultado esperado sanar ou mitigar de alguma forma o problema
de pesquisa, fatos esses que evidenciam a situação problema e a relevância do objeto de pesquisa
deste trabalho.
Ante o exposto, os objetivos deste trabalho foram:










Levantar a legislação correlata à PNRS;




Avaliar a execução da PNRS; e,
Modelar um processo capaz de automatizar a elaboração dos PGIRS.







Para levantar a legislação correlata, procedeu-se a pesquisa
da base legal vigente e análise

do
arcabouço
jurídico
correspondente
à
execução
da
PNRS.







Para avaliar e diagnosticar a execução da PNRS foram utilizados:







dados do Diagnóstico de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, ano de referência 2013,
disponibilizado via SINIR em 2014;
dados de resultado da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), realizada
pelo IBGE nas prefeituras dos municípios brasileiros com ano de referência 2013 e
publicada em 2014 no DOU;
dados recentes sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos 5570 municípios
brasileiros em que teve por referência o ano de 2015, com dados do Ministério do
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Meio Ambiente (MMA) e da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC),
fornecidos pelo IBGE;











dois estudos de caso sobre arranjos institucionais de cooperação entre municípios por
meio da instituição de consórcios públicos intermunicipais para a gestão integrada 
de
resíduos sólidos, com análise das causas de insucesso e de boas práticas observadas;
estudo sobre a sustentabilidade dos sistemas de gestão e manejo de resíduos sólidos

urbanos por meio da cobrança de taxa de manejo de resíduos sólidos urbanos; e,
análise da execução orçamentária e
financeira de programas e ações dos PPA’s de
2004-2007 / 2008-2011 / 2012/2015.

Para automatizar a elaboração
 dos PGIRS, foi desenvolvido um modelo de processo
constituído por dois módulos:



o primeiro, módulo “Banco de Dados”, é formado por uma base de dados composta:
pelas informações sobre a situação dos resíduos sólidos nos municípios e validadas no
diagnóstico anual consolidado por meio do Sistema Nacional de Informações sobre a
Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR); pelas tecnologias experimentadas e
homologadas pelo Programa de Pesquisas em Saneamento Básico (PROSAB): e, pela
aplicação do Manual para Elaboração de PGIRS, realizado pela Secretária de Recursos
Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Esta fase
envolveu o levantamento das informações disponíveis à produção do modelo e a
análise dos dados sobre resíduos sólidos disponibilizados por órgãos governamentais,
que se resume em um conjunto de princípios e condições para a elaboração de PGIRS,





o qual norteia todo o sistema; e,



o segundo, módulo “Processo de Informação”, é formado por um conjunto de
requisitos e atributos para executar e gerenciar o banco de dados na prática, com base
em dados que geram decisões e planos para determinar as tecnologias mais adequadas
às peculiaridades de cada município, além de dimensionar as estruturas necessárias à
gestão dos resíduos sólidos. Nessa fase foi concebida a estruturação do sistema de

informação para automatização da elaboração dos PGIRS.

Uma vez implantado, o modelo poderá contribuir para a sua finalidade em mitigar a
insuficiência de suporte técnico e tecnológico para a elaboração dos PGIRS, reduzir custos e tornar
possível que as prefeituras recuperem a capacidade de acesso aos recursos financeiros federais
necessários à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos.
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Por fim, além do estudo da legislação correlata, da avaliação e do diagnóstico da execução
da PNRS, e do detalhamento do modelo de processo e dos módulos para automatizar a elaboração
dos PGIRS, apresenta-se propostas, recomendações e resultados esperados com a implantação do
modelo.
Este estudo avalia e apresenta as causas de insucesso e sugere alternativas para reformular a
execução da PNRS, com os achados obtidos se espera que resultados sejam considerados e
contribuam para aplicações em trabalhos de Formulação, Monitoramento e Avaliação de Políticas
Públicas, além de servir de base para outros estudos futuros na área de pesquisa.
O trabalho é constituído das seguintes partes: no “Capítulo 1” são realizados levantamento e
análise da legislação vigente sobre resíduos sólidos e de todo o arcabouço jurídico e base legal para
a execução da PNRS; no “Capítulo 2” são apresentados o diagnóstico e a avaliação da execução dos
instrumentos e da própria PNRS, em que são representados dados e informações atualizadas até
2015, demonstrando a atual situação, os desafios e as alternativas para a gestão e o manejo dos
resíduos sólidos nos municípios brasileiros; no “Capítulo 3” são descritos os conceitos e os
procedimentos para a concepção e estruturação do modelo de processo para automatização da
elaboração dos PGIRS; e por fim no “Capítulo 4” são apresentadas as considerações finais e
recomendações a partir do estudo realizado.
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1.

LEGISLAÇÃO: BASE LEGAL SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS E CICLO DA

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS)
Este capítulo apresenta a legislação vigente sobre resíduos sólidos e analisa o arcabouço
jurídico correspondente à execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída
pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de
dezembro de 2010.
A sociedade brasileira tem discutido soluções para a gestão e gerenciamento dos resíduos
sólidos com a participação da sociedade, a inclusão de técnicas e a modificação tecnológica nos
processos produtivos. No Brasil sociedade tem se mobilizado de forma atuante no tratamento dessa
questão, evidencia disso é o formulação de políticas públicas no âmbito federal, como a Lei de
Consórcios Públicos Lei nº 11.107/2005, a Lei Nacional de Saneamento Básico, Lei n° 11.445/07, e
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010.
O foco aqui é a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a qual instituiu dispositivos
de responsabilidade compartilhada, entre pelo Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios), empresas (Públicas ou Privadas) e população.
Sua origem está no projeto de Lei nº 203, de 1991, do Senado Federal, dispunha sobre o
acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação final dos resíduos de serviços
de saúde.
É importante destacar que a análise da Lei 12.305/10 feita com base nos elementos
analíticos detalhados no ciclo da política pública considera esse modelo o mais adequado para
decompor a referida Lei, pois esta passou por diversas etapas durante a elaboração (ciclo
deliberativo).
O ciclo de elaboração da PNRS esta disponível no site da Câmara e no site do Ministério do
Meio Ambiente, onde consta a o ciclo da política desde sua concepção como Projeto de Lei até sua
aprovação como Lei.
O ciclo é aqui apresentado por MALLMANN (2013), que aponta que após a definição de
uma agenda, focalizada nos problemas levantados, verificou-se a necessidade de criar um pacto
com toda a sociedade (políticos, empresas, governo, cidadãos), com o propósito de resolver a
questão dos resíduos sólidos, tanto que em 02 de agosto de 2010, o referido Projeto de Lei se tornou
a Lei 12.305.
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A origem da Lei Federal 12.305/10 está no Projeto de Lei nº 203 de 1991 do Senado
Federal, que tramitou no Congresso Nacional por quase vinte anos. Inicialmente contava com 32
artigos, que ao longo dos anos foram sendo incrementados com novos itens, alguns abrangentes, e
outros mais específicos.
O Projeto de Lei 203/91 tratava do acondicionamento, coleta, tratamento, transporte e
destinação dos resíduos de serviços de saúde.
Em 2001 foi criada a Comissão Especial da Política Nacional de Resíduos pela Câmara dos
Deputados, com o objetivo de analisar as matérias selecionadas pelo Projeto de Lei 203/91,
formulando uma proposta. Porém, com o encerramento da legislatura, a Comissão foi extinta.
Em 2003 o então presidente da república Luís Inácio Lula da Silva criou o Grupo de
Trabalho Interministerial de Saneamento Ambiental, com o objetivo de promover a integração das
ações de saneamento ambiental no âmbito do governo federal.
Este grupo reestruturou o setor de saneamento, e criou o Programa Resíduos Sólidos
Urbanos. No mesmo ano foi realizada a I Conferência de Meio Ambiente.
Em 2004 o Ministério do Meio Ambiente promove grupos de discussões interministeriais e
de secretarias do ministério para elaboração de proposta para a regulamentação dos resíduos
sólidos.
Em 2005 foi encaminhado anteprojeto de lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
debatido com os Ministérios das Cidades, da Saúde (FUNASA), do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome e da Fazenda.
Em 2006 foram realizados seminários regionais de resíduos sólidos, promovidos pelo
CONAMA, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, Funasa, Caixa Econômica
Federal e ainda debates com a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES),
Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), e com outras entidades e organizações
afins.
O PL 1991 (Projeto de Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos) foi apresentado em
2007, levando em conta o estilo de vida de uma sociedade consumista, provocando vários danos
ambientais, à saúde pública e à sociedade.
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Este Projeto de Lei apresentou relação com a Lei de Saneamento Básico (Lei nº
11.445/2007) e a Lei dos Consórcios Públicos (Lei nº11.107/1995), e seu Decreto regulamentador
(Decreto nº. 6.017/2007).
Também apresentava relação com as Políticas Nacionais de Meio Ambiente, de Educação
Ambiental, de Recursos Hídricos, de Saúde, Urbana, Industrial, Tecnológica e de Comércio
Exterior e as que promoviam inclusão social. Para a análise do PL 203/1991 e seus apensos, foi
constituída uma Comissão Especial que, no final de 2006, aprovou vários dos projetos na forma de
um Substitutivo.
Antes que o mesmo fosse para a ordem do dia, em 11/9/2007, chegou à Câmara dos
Deputados o PL 1991/2007, do Poder executivo, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos e dá outras providências, que também foi apenso ao PL 203/1991.
Em 4/6/2008 foi criado pela Câmara dos Deputados o Grupo de Trabalho em Resíduos
Sólidos, sendo que em 16 de fevereiro de 2009, havia 76 projetos de lei apensados ao PL 203/1991.
Este grupo produziu o documento final para apreciação da Câmara, que englobou os projetos
de lei apensos e instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (HOLLANDA, 2009).
A Câmara dos Deputados aprovou em março de 2010 um substitutivo ao Projeto de Lei
203/91. Após a aprovação, o projeto seguiu para o Senado, sendo analisado em quatro comissões e
aprovado em julho de 2010.
No dia 3 de agosto de 2010 foi publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 12.305 que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências e no dia 23 de dezembro
de 2010 foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto nº 7.404, que regulamenta a Lei no
12.305, de 2 de agosto de 2010.
A Lei Federal 12.305/10, composta por 57 artigos, juntamente com o Decreto nº 7.404, de
23 de dezembro de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Esta Lei reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações
adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em cooperação com os Estados, Distrito Federal,
Municípios ou particulares (BRASIL, 2010, Art.4), promovendo a gestão integrada e o
gerenciamento ambientalmente adequado destes resíduos, atribuindo responsabilidades aos
geradores e ao poder público.
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A gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos devem buscar a não geração, em caso de
inviabilidade, deve-se buscar a redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final
ambientalmente adequada, podendo ser utilizadas tecnologias para a recuperação energética destes
resíduos, desde que tenham viabilidade técnica e ambiental comprovada, implantando um programa
de monitoramento de emissão de gases tóxicos, aprovado pelos órgãos ambientais.
No capítulo III, Art.8º, a Lei aborda questões como a coleta seletiva, os sistemas de logística
reversa, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a educação ambiental.
Incentiva a criação de cooperativas, bem como a cooperação técnica e financeira entre os setores
públicos e privados, para desenvolver pesquisas de novos produtos, métodos, processos e
tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos.
Os Estados devem promover a integração da organização, do planejamento e da execução
das funções públicas de interesse comum, relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, controlando e fiscalizando as atividades dos
geradores sujeitas a licenciamento ambiental.

Para tanto, será organizado e mantido pela União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), com
todas as informações necessárias sobre sua esfera de competência, na forma e na periodicidade
estabelecidas em regulamento (BRASIL, 2010).
A Lei Federal nº 12.305/2010 é o ponto de partida para a avaliação, e identificação das
medidas e ações a serem tomadas.
Nesse contexto, os municípios estão sujeitos à Lei 12.305/2010, com a incumbência de
elaborar seus Planos Municipais de Gestão de Resíduos Sólidos (PGIRS) de forma local,
individualizada, ou regional, por meio de consórcios intermunicipais.
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1.1.

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS)
A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), após

longos vinte e um anos de discussões no Congresso Nacional marcou o início de uma forte
articulação institucional envolvendo os três entes federados – União, Estados e Municípios, o setor
produtivo e a sociedade civil na busca de soluções para os graves problemas causados pela
insuficiência no tratamento e disposição final dos resíduos sólidos gerados, o que vem
comprometendo a qualidade de vida dos brasileiros. Ela dispõe princípios, objetivos e instrumentos,
bem como sobre as 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 (Fig.1):

Figura 1 – Escopo da Política Nacional de Resíduos Sólidos
Fonte: Elaboração própria com dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
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1.1.1. PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E INSTRUMENTOS

Os principais objetivos da Lei nº 12.305/10, Política Nacional de Resíduos Sólidos são
(Fig.2):





















proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;

não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento
 dos resíduos sólidos, bem como
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;



estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;

adoção, desenvolvimento
 e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar
impactos ambientais;



redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;

incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar
o uso de matérias-primas e

insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;



gestão integrada de resíduos sólidos;

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; e



capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos.

Figura 2 – Princípios, Objetivos e Instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos
Fonte: Elaboração própria com dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
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Os resultados esperados com a execução da PNRS visam ampliar o acesso aos serviços de
manejo de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada, induzindo a gestão
consorciada dos serviços e a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis, com
ênfase na estruturação das cadeias produtivas, na integração das associações, cooperativas e redes
de cooperação de catadores, na estruturação do planejamento do setor, no gerenciamento de áreas
contaminadas e na inovação tecnológica respeitando as peculiaridades regionais.

Dentre os produtos pretendidos estão:























apoio e fomento às associações, cooperativas e redes de cooperação de catadores de
materiais recicláveis por meio de formação, assessoria técnica, infraestrutura
 e logística em
unidades de coleta, triagem, processamento e comercialização de resíduos;



execução de projetos de coleta e reciclagem de materiais;

fomento
para a organização e o desenvolvimento de cooperativas atuantes com resíduos
sólidos;
fortalecimento
 do poder público para a gestão regionalizada dos serviços de resíduos sólidos
urbanos;



desenvolvimento institucional para a gestão integrada de resíduos sólidos;



execução de sistemas de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos;

execução de planos, projetos, obras e
equipamentos para a coleta seletiva de resíduos sólidos
urbanos - Plano Brasil Sem Miséria;
desenvolver novas tecnologias voltadas para atender os princípios
da não geração, redução,

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos



apoio a projetos de gerenciamento e disposição de resíduos industriais e perigosos



fortalecimento da gestão local dos resíduos sólidos; e

fortalecimentodos órgãos integrantes do SISNAMA para o gerenciamento de áreas
contaminadas.
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1.1.2. ARRANJO INSTITUCIONAL: AGENTES ENVOLVIDOS NA ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DA PNRS
Os princípios, objetivos e instrumentos da PNRS são claros. No entanto, a capacidade
político-relacional do arranjo institucional para a execução da política é diversa e mutável. Isto é, os
executores, embora conhecendo e concordando com os objetivos do programa, por diversas razões,
apresentam limitações, que podem variar desde impedimentos associados à capacidade fiscal e
administrativa dos executores até compromissos e lealdades de ordem política para realizar os
objetivos previstos.
Por isso, o arranjo institucional inclui os diversos agentes interessados e impactados pela
PNRS, visto que os interesses e a influência dos stakeholders podem mudar entre o momento da
formulação e o da execução, alterando de modo significativo sua disposição para colaborar no
momento em que a política é colocada em prática.
A Lei nº 12.305, foi regulamentada pelo decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que,
entre outras medidas, institui o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
doravante denominado de Comitê.
Este Comitê tem a finalidade de apoiar a estruturação e execução da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, por meio da articulação dos órgãos e entidades governamentais, de modo a
possibilitar o cumprimento das determinações e das metas previstas na Lei nº 12.305 e no próprio
Decreto. Compete ao Comitê, cuja coordenação é exercida pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA), elaborar e avaliar a execução do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2012).
O Governo Federal instalou, no dia 17 de março de 2011, o Comitê Interministerial para
Acompanhamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
O Comitê é formado pelo Ministério do Meio Ambiente, que é o coordenador, pelos
ministérios das Cidades; do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; da Saúde; da Fazenda; do
Planejamento, Orçamento e Gestão; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Ciência e Tecnologia, além da Casa Civil e da
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
Tem por finalidade apoiar a estruturação e implementação da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, por meio da articulação dos órgãos e entidades governamentais, de modo a possibilitar o
cumprimento das determinações e das metas previstas na Lei nº 12.305/10.
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Mais que aprovar o calendário de ações e instituir os procedimentos para a elaboração do
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Comitê Interministerial tem entre as suas prerrogativas a
promoção de estudos e proposição de medidas visando à desoneração tributária de produtos
recicláveis e reutilizáveis e a simplificação dos procedimentos para o cumprimento de obrigações
acessórias relativas.
Também vai formular estratégia para a promoção e difusão de tecnologias limpas para a
gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos.
Os Grupos de Trabalho (GT’s) do Comitê Interministerial da PNRS têm a finalidade de
apoiar a estruturação e implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por meio
da articulação dos órgãos e entidades governamentais, de modo a possibilitar o cumprimento das
determinações e metas previstas na referida lei, o Comitê Interministerial criou cinco grupos de
trabalho:


- Implementação e acompanhamento dos Planos de Resíduos Sólidos 
e elaboração do
 GT01
SINIR – Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos


 GT02 – Recuperação Energética dos Resíduos Sólidos Urbanos

GT03 - Linhas
 de financiamento, creditícias e desoneração tributária de produtos recicláveis e
 reutilizáveis

– Resíduos Perigosos - Plano de Gerenciamento de Resíduos Perigosos e
 GT04
descontaminação de Áreas Órfãs


GT05 – Educação Ambiental

Os principais agentes envolvidos na execução da PNRS são (Fig.3):



 Ministérios: MMA/SRHU, MCid, MS(Funasa),MDIC, MAPA, MF, MTE, MI, MCTI, IBAMA;





















Estados, Municípios e Concessionários de Serviços de Limpeza Urbana;

Fundações Pública e Privadas;

Sociedade Civil Organizada;

Instituições financeiras;

Indústria e Comércio;

Ministério Público;

Universidades;

Associações;

OSCIP’S; e
ONG’s.
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Figura 3 – Principais atores envolvidos na execução da PNRS
Fonte: Elaboração própria com dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos

A PNRS foi exaustivamente discutida pela sociedade interessada na execução de uma
legislação que não apenas regule o funcionamento desta área, mas principalmente institua leis que
resultem em mudanças na situação dos resíduos sólidos em nível federal, estadual e municipal.
Os Estados e Municípios têm papel fundamental nesse processo de execução da PNRS, pois
eles devem promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções
públicas de interesse comum, relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, controlando e fiscalizando as atividades dos geradores
sujeitas a licenciamento ambiental.
É simplesmente um dado da realidade, que impede um razoável grau de certeza quanto à
convergência de ações dos executores e, por extensão, da segurança na adequação entre formulação
original e a execução efetiva.
Por ser uma Política que abrange todos os municípios são diversas as situações de
disponibilidade de recursos, prioridades e a influência relativa dos agentes encarregados da
execução, o que frequentemente muda (Rossi Freeman, 1993).
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A ausência de um trabalho conjunto entre os órgãos executores diminui as possibilidades de
canalizar recursos do orçamento para projetos sustentáveis de formação de consórcios ou de apoio a
empreendimentos de resíduos sólidos a cargo de consórcios já formados.
Portanto, há um impasse quanto à consistência e coerência na execução desses objetivos,
pois a execução é uma cadeia de relações entre os agentes formuladores e os executores da Política,
e entre os executores situados em diferentes posições e esferas do poder público governamental.
Isto implica que a distância entre as intenções do formulador e a ação dos executores depende de
adesão dos agentes executores aos objetivos e à metodologia de operação do programa, o que nem
sempre ocorre quando não há convergência de interesses, pois há a necessidade de cooperação entre
os três níveis de governo.

1.2.

INSTRUMENTOS, PROCEDIMENTOS, MECANISMOS DE COORDENAÇÃO E

ARTICULAÇÃO ENTRE OS AGENTES GOVERNAMENTAIS
Para a execução da PNRS instrumentos, procedimentos, mecanismos de coordenação e
articulação entre os agentes governamentais foram instituídos (Fig.4):

Figura 4 – Principais instrumentos de execução da PNRS
Fonte: Elaboração própria com dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
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1.2.1. PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
A lei 12.305/2010, que instituiu a PNRS, previu a elaboração do Plano Nacional de
Resíduos Sólidos, sendo o seu processo de construção descrito no Decreto no. 7.404/2010, que a
regulamentou.
A PNRS institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, por meio do Art.15, em que
recomenda que este seja elaborado pela União, sob a orientação do Ministério do Meio Ambiente,
com vigência indeterminada e atuação de vinte anos, sendo atualizados a cada quatro anos,
incluindo a participação social, com audiências e consultas públicas.
Assim coube à União, por intermédio da coordenação do Ministério do Meio Ambiente, no
âmbito do Comitê Interministerial, elaborar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos num amplo
processo de mobilização e participação social.
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos tem vigência por prazo indeterminado e horizonte de
20 (vinte) anos, com atualização a cada 04 (quatro) anos e conteúdo conforme descrito nos incisos I
ao XI do Art.15 da lei 12.305/2010.
O documento foi construído com as contribuições do processo de consulta pública e
audiências públicas regionais e nacional, junto aos setores especializados (prestadores privados de
serviços, academia, empresas privadas que atuam na área), ao setor público e à sociedade em geral,
englobando ações e procedimentos que orientam a política de resíduos sólidos no país.
Para isso foi realizado o Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos no Brasil que se
baseou exclusivamente em dados secundários, preferencialmente obtidos de fontes oficiais de
âmbito nacional. Esta opção conduziu para uma sinalização da necessidade de obtenção de um
número maior de informações, dados que apresentem maior confiabilidade, pesquisas a serem
produzidas em intervalos menores de tempo, além de estudos adicionais específicos ou setoriais.
Trata-se, portanto, de uma estratégia adotada doravante de forma a permitir uma maior
precisão no estabelecimento de metas e na convergência das políticas públicas setoriais vinculadas à
questão dos resíduos sólidos, tais como política industrial, agroindustrial, agrícola, de mineração, de
resíduos da construção civil, de saúde, na área de portos, aeroportos e passagens de fronteira, além
dos resíduos sólidos urbanos. Neste tocante, merece especial atenção a construção de um Sistema
Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR, importante instrumento da
PNRS, previsto na Lei 12.305/2010 e detalhado no Decreto 7.404/2010.
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O SINIR foi implementado até o final de 2012 e contém informações fornecidas pelos
Cadastros Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Cadastro Técnico Federal de
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, pelos órgãos públicos responsáveis pela
elaboração dos planos de resíduos sólidos, por demais sistemas de informações que compõem o
Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente – SINIMA e pelo Sistema Nacional de
Informações em Saneamento Básico – SINISA, no que se refere aos serviços públicos de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos.
Os resíduos sólidos urbanos (RSU), que correspondem aos resíduos domiciliares e de
limpeza urbana (varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza
urbana), foram os que apresentaram uma maior quantidade de informações disponibilizadas em
diversos sistemas de informações de fontes oficiais (IBGE, MCid).
Compreendem uma grande variedade de temas interrelacionados, tais como a logística
reversa, a coleta seletiva, a atuação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, a
compostagem, a recuperação energética, dentre outros, e se referem a questões que apresentam
maior impacto nas relações entre entes federados, em especial Estados e Municípios, com reflexos
no processo de elaboração dos demais planos de resíduos sólidos pelos entes federados (planos
estaduais, interfederativos e municipais).
O Decreto nº. 7.404/2010, que regulamentou a PNRS, em seus artigos 53 e 54 estabeleceu o
vínculo entre os planos de resíduos sólidos (municipais ou intermunicipais) e os planos de
saneamento básico, no que tange ao componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
urbanos.
O componente limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos contemplado na Proposta de
Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB compreende as atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final do lixo
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.
Diante disto, foi aprovada em reunião do Comitê Interministerial a utilização da cenarização
elaborada no âmbito da Proposta do PLANSAB para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
Na proposta do PLANSAB foram definidos três cenários de planejamento que visam à
descrição de um futuro – possível, imaginável e desejável.
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Os três cenários consideraram as seguintes condicionantes: (i) política macroeconômica, (ii)
papel do Estado (Modelo de Desenvolvimento)/Marco Regulatório/Relação Interfederativa, (iii)
Gestão, gerenciamento, estabilidade e continuidade de políticas públicas/participação e controle
social, (iv) matriz tecnológica/disponibilidade de recursos hídricos. O Cenário 1 foi selecionado no
âmbito da Proposta do PLANSAB e contempla as seguintes hipóteses: (i) Política Econômica –
elevado crescimento em relação à dívida/PIB, (ii) Estado provedor e condutor dos serviços públicos
com forte cooperação entre os entes federativos, (iii) Avanços na capacidade de gestão com
continuidade entre mandatos, (iv) Desenvolvimento de tecnologias apropriadas e ambientalmente
sustentáveis.
As Diretrizes, Estratégias e Metas foram desdobradas em Programas e Ações. Menciona-se
ainda que, durante o ano de 2011, ocorreu o processo de elaboração do PPA (2012 – 2015), que
contou com a colaboração dos diversos órgãos do governo federal que atuam na área de resíduos
sólidos de forma a contemplar no PPA/2012-2015 as propostas e metas acordadas no plano.
O processo de execução, monitoramento da execução e revisão do Plano Nacional de
Resíduos Sólidos se deu num ambiente de forte interlocução entre os entes federados – União,
Estados e Municípios, com participação dos diversos setores da sociedade devidamente organizados
– indústria, agricultura e pecuária, saúde, construção civil, catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis e outros, além de grande mobilização e controle social.
A estrutura do Plano Nacional de Resíduos Sólidos inicia com um Sumário Executivo do
Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos no Brasil, capítulo este elaborado pelo IPEA –
Instituto Pesquisa Econômica Aplicada, órgão vinculado então à Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República. Em seguida é apresentado o capítulo que trata da
cenarização, conforme exposto anteriormente. O capítulo 3 apresenta a transversalidade da
educação ambiental dentro do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e a sua importância para o
alcance das metas. O Capitulo 4 apresenta as diretrizes e estratégias por tipo de resíduo (resíduos
sólidos urbanos, da construção civil, das industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços
de saúde, de transportes), além de estabelecer diretrizes e estratégias para a inclusão dos catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis. O Capítulo 5 apresenta as metas por tipo de resíduos. O
Capítulo 6 elenca os programas e ações que darão suporte a realização das tarefas que contribuirão
para o atingimento das metas. O Capitulo 7 refere-se ao acompanhamento da execução do Plano
Nacional, pela sociedade, para dar transparência à gestão da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
(MMA, 2012)
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1.2.2. PLANOS ESTADUAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A elaboração de Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), nos termos previstos do Art.16
da Lei nº 12.305/2010, desde o dia 02 de agosto de 2012, é condição para os estados terem acesso a
recursos da União destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos
sólidos, como também, para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades
federais de crédito ou fomento para tal finalidade.

A Lei estabelece, nos Art.s 16 e 17, que cada Estado deve ser dotado de um PERS, com
vigência indeterminada e atuação de vinte anos, com revisões a cada quatro anos.

A Lei estabelece ainda que serão priorizados no acesso aos recursos da União os estados que
instituírem microrregiões, para integrar a organização, o planejamento e a execução das ações a
cargo de municípios limítrofes na gestão de resíduos sólidos.

O PERS deve abranger todo o território do estado, para um horizonte de vinte anos com
revisões a cada quatro anos, observando o conteúdo mínimo definido pelo Art.17 da Lei. Além
disso, o PERS deve estar em consonância, principalmente, com os objetivos e as diretrizes dos
planos plurianuais (PPA) e de saneamento básico, e com a legislação ambiental, de saúde e de
educação ambiental, dentre outras.

Dessa forma, o PERS deve ser compatível e integrado às demais políticas, planos e
disciplinamentos do Estado relacionados à gestão do território.

O PERS deve apontar caminhos e orientar investimentos, além de subsidiar e definir
diretrizes para os planos das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregionais, bem
como para os planos municipais de gestão integrada e para os planos de gerenciamento dos grandes
geradores de resíduos. (MMA, 2012)
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1.2.3. PLANOS MICRORREGIONAIS, INTERMUNICIPAIS, METROPOLITANOS OU
DE AGLOMERAÇÕES URBANAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS

É extremamente importante a ênfase a ser dada ao planejamento em todos os níveis, do
nacional ao local, assim como ao planejamento do gerenciamento de determinados resíduos. A
exigência não é somente para a formulação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, mas também
dos Planos Estaduais, dos Municipais e dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de
alguns geradores específicos.

Os Planos Municipais podem ser elaborados como Planos Intermunicipais, Microrregionais,
de Regiões Metropolitanas e de Aglomerações Urbanas.

Para os territórios em que serão estabelecidos consórcios, bem como para as regiões
metropolitanas e aglomerados urbanos, os estados poderão elaborar Planos Microrregionais de
Gestão, obrigatoriamente com a participação dos municípios envolvidos na elaboração e execução.

As peculiaridades de cada localidade devem definir o formato do plano regional ou
municipal, tendo como referência o conteúdo mínimo estipulado. As vocações econômicas, o perfil
socioambiental do município e da região, ajudam a compreender os tipos de resíduos sólidos
gerados, como serão tratados e a maneira de dar destino adequado a eles.

A Lei estabelece que sejam priorizados no acesso aos recursos da União os estados que
instituírem microrregiões, para integrar a organização, o planejamento e a execução das ações a
cargo de municípios limítrofes na gestão de resíduos sólidos. (MMA, 2012)

As dificuldades financeiras e a fragilidade da gestão de grande parte dos municípios
brasileiros para a solução dos problemas relacionados aos resíduos sólidos abrem espaço para que
as cidades se organizem coletivamente visando à construção de planos intermunicipais de gestão
integrada de resíduos sólidos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos incentiva a formação de associações
intermunicipais que possibilitem o compartilhamento das tarefas de planejamento, regulação,
fiscalização e prestação de serviços de acordo com tecnologias adequadas à realidade regional.
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O Governo Federal tem priorizado a aplicação de recursos na área de resíduos sólidos por
meio de consórcios públicos, constituídos com base na Lei nº 11.107/2005, visando fortalecer a
gestão de resíduos sólidos nos municípios.

Essa é uma forma de induzir a formação de consórcios públicos que congreguem diversos
municípios para planejar, regular, fiscalizar e prestar os serviços de acordo com tecnologias
adequadas a cada realidade, com um quadro permanente de técnicos capacitados, potencializando os
investimentos realizados, e profissionalizando a gestão.

Quando comparada ao modelo atual, no qual os municípios manejam seus resíduos sólidos
isoladamente, a gestão associada possibilita reduzir custos.

O ganho de escala no manejo dos resíduos, conjugado à implantação da cobrança pela
prestação dos serviços, garante a sustentabilidade econômica dos consórcios e a manutenção de
pessoal especializado na gestão de resíduos sólidos.

Os estudos de regionalização são importantes para viabilizar a constituição de consórcios
públicos, pois fornecem uma base de dados capaz de facilitar o entendimento ou as negociações
entre os diferentes gestores municipais, o que agiliza o processo de constituição de consórcios.

O Estudo de Regionalização consiste na identificação de arranjos territoriais (microrregiões)
entre municípios, contíguos ou não, com o objetivo de compartilhar serviços, ou atividades de
interesse comum, permitindo, dessa forma, maximizar os recursos humanos, de infraestrutura e
financeiros existentes em cada um deles, gerando economia de escala.

Os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para gestão dos
resíduos sólidos estarão dispensados da elaboração dos seus Planos de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos.

Neste caso, o plano intermunicipal deve observar o conteúdo mínimo previsto no Art.19 da
Lei nº 12.305/2010. (MMA, 2012)
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1.2.4. CONSÓRCIOS PÚBLICOS

A Lei 11.107, de 06 de abril de 2005, Lei Federal dos Consórcios Públicos, regulamenta o
Art.241 da Constituição Federal de 1988, dispõe sobre normas gerais para união, os estados o
distrito federal e os municípios contratarem consórcios públicos para realização de suas metas de
interesse.
Consórcios públicos intermunicipais são instituições criadas por meio da união coordenada
dos entes federados, os quais cooperam entre si, regidos por contratos, com recursos humanos e
materiais em busca de atingir objetivos comuns, pois, individualmente não teriam recursos
suficientes para atingi-los.
Tem se tornado tendência a articulação de dois ou mais municípios para executar Políticas
Públicas nas áreas da educação, saúde, transporte, saneamento básico e na gestão metropolitana de
bacias hidrográficas, nos convênios efetuados para operacionalização de projetos de natureza
institucional, entre outros. No entanto, Freitas (2007) considera que as ações de cooperação
intermunicipal ainda são incipientes.
De acordo com Torres (2001), os consórcios têm por fundamento a ideia de associação,
ligação, união e, no âmbito das relações intermunicipais, nada mais apropriado do que a formação
de entidades visando ao estudo, acompanhamento e diagnóstico das soluções que, via de regra,
envolve municípios limítrofes e com problemas que se identificam numa ordem cada vez mais
crescente em função de forte demanda dos administrados.
Nesse sentido, a gestão e gerenciamento das políticas públicas, com a constituição dos
consórcios públicos intermunicipais, contemplam os princípios de justiça política e social, além de
tornar possível avaliar o desempenho institucional dos municípios integrantes.
Os consórcios públicos podem ser constituídos entre os entes da federação, com arranjos
multivariados entre Municípios, Estados e União, que não tem fins lucrativos, e que tem por
finalidade a prestação de serviços e realização de ações conjuntas a fim de atender ao interesse
coletivo.
A natureza jurídica dos consórcios públicos deve constituir pessoas jurídicas, para que
possam assumir direitos e obrigações, a sua personalidade jurídica pode ser de Direito Público ou de
Direito Privado.
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Conforme dispõe a Lei 11.107/2005, os Consórcios de Direito Público, integrantes da
Administração Indireta, por serem associações públicas de caráter autárquico, são regidos pelos
princípios da Administração Pública, já os Consórcios de Direito Privado, que são pessoas jurídicas
instituídas para o cumprimento de objetivos de interesses comuns, são regidas pelo direito privado.
Os consórcios públicos podem ser instituídos por meio de associações ou de fundações,
ainda que regidas pelo direito privado, estão submetidas às normas de direito público, pois, os
Consórcios terão que atender às normas de Direito Público, independentemente da personalidade
jurídica.
Para que seja legítimo, tenha segurança jurídica e possa funcionar de forma articulada entre
os membros consorciados, um consórcio público em sua concepção deve cumprir etapas bem
definidas.
Antecipadamente, devem ser realizados estudos detalhados sobre a viabilidade financeira,
assim que houver consenso entre os partícipes para realização de suas políticas e for atestada a
viabilidade do consórcio público, os membros consorciados devem se organizar para gerir seus
próprios serviços, da forma a alcançar o interesse público.
Para atingir tal finalidade os entes federados devem formalizar um contrato, o Protocolo de
Intenções do Consórcio Público, que é um dos principais documentos na constituição de um
consórcio.
Por meio do Protocolo de Intenções do Consórcio Público são estabelecidas as condições
para o seu funcionamento, o documento deve conter o conteúdo mínimo que está previsto na Lei de
Consórcios Públicos.
Após a ratificação do Protocolo de Intenções do Consórcio Público é constituído o Contrato
de Gestão do Consórcio Público, o Poder Legislativo de cada ente dos Municípios Membros do
Consórcio Público aprova o documento que depois é instituído por meio de Lei, esta por sua vez irá
reger, por meio do Contrato do Consórcio Público, o próprio Consórcio Público.
Concluídas as etapas anteriores para a instituição do Consórcio Público, deve ser realizada a
assembléia geral, em que será deliberado e aprovado o Estatuto Social do Consórcio Público, a fim
de constituir a organização do Consórcio Público, estrutura administrativa, cargos, funções,
atribuições, competências, configuração de eleição, forma de organização e demais regras para a
sua operacionalização.
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Aprovado o Estatuto Social do Consórcio Público em assembleia geral, deve ser dada a
publicidade na Imprensa Oficial, no âmbito de cada ente consorciado, para que tenha legitimidade e
o documento esteja apto a produzir os seus efeitos.
Portanto, conforme os critérios estabelecidos na Lei Federal n 11.107/2005 e respectivas
Leis municipais, os Consórcios Públicos são regidos pelo Código Civil Brasileiro, por meio do
Contrato de Gestão do Consórcio Público, pelo termo de Protocolo de Intenções do Consórcio
Público firmado entre os Municípios Membros do Consórcio Público e pelo Estatuto Social do
Consórcio Público.
Da mesma forma que os Consórcios Públicos Intermunicipais, os Consórcios Públicos de
Gestão de Resíduos Sólidos (CPGRS) são instituídos sob a pessoa jurídica de Associação Pública,
sendo possível em sua vigência, a critério do conselho de administração, o ingresso de novos
consorciados.
A Microrregião é área de atuação dos CPGRS, por meio da unidade territorial, os CPGRS
dão forma à prestação regionalizada de serviços públicos, incentivada e priorizada pela PNRS.
A PNRS é considerada uma sólida base legal para propor aos gestores municipais a gestão
compartilhada de resíduos sólidos por meio de alternativas econômicas e tecnicamente viáveis para
a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos.
O incentivo à instituição de consórcios encontra esteio no Art.18 da PNRS, na qual
estabelece que:
“(...) serão priorizados no acesso aos recursos da União os Municípios que
optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos
sólidos, incluída a elaboração e execução de plano intermunicipal, ou que se
inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos
referidos” (Brasil, 2010).
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No seu Art.19, de forma reiterada, a PNRS traz dispositivos de soluções consorciadas, ao
estabelecer critérios de conteúdo mínimo necessário aos Planos Municipais se Gestão Integrada de
Resíduos:
“(...) identificação das possibilidades de implantação de soluções
consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios
de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de
prevenção dos riscos ambientais” (Brasil, 2010).
De acordo com Oliveira (2004), para a formação de um CPGRS, é importante considerar a
proximidade das sedes dos municípios, bem como a facilidade de acesso e a disposição e a boa
vontade dos prefeitos envolvidos no processo em buscar soluções conjuntas para os problemas de
seus municípios.
Contudo, só a proximidade entre os entes consorciados não garante o sucesso do consórcio,
a região também deve apresentar rodovias que facilitem o trafego dos veículos de coleta de resíduos
ao aterro sanitário.
No que tange aos incentivos financeiros, o Art.45 da Lei, sugere que:
”Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei no 11.107, de 2005,
com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos
que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos incentivos instituídos
pelo Governo Federal” (Brasil, 2010).
Portanto, a finalidade de se instituir Consórcios Públicos Intermunicipais é tornar ágil a
execução de projetos com a redução de custos e atender, mais direta e adequadamente, às demandas
locais e regionais.
Esse instrumento propicia cooperação gerencial e financeira entre municípios associados,
por meio de alianças em regiões de interesse comum, como bacias hidrográficas, regiões e
territórios, o que por sua vez gera ganhos de escala e torna possível a melhoria da capacidade
institucional na prestação dos serviços públicos colocados à disposição da sociedade, além de
contribuir para a racionalização na aplicação dos recursos públicos.
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1.2.5. PLANOS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGIRS)
Na seção V da PNRS em análise, nos Art.s 20, 21, 22, 23 e 24 e seus anexos, é instituído o
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGRIS), o qual dispõe que para a elaboração,
execução, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano, se prevê a designação de
um responsável técnico que o manterá atualizado e disponível ao órgão municipal, licenciador do
Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA).
O PGIRS pode estar inserido no Plano de Saneamento Básico integrando-se com os planos
de água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos, previstos na Lei nº 11.445/2007. Neste caso
deve ser respeitado o conteúdo mínimo definido em ambos os documentos legais.
A PNRS traz incentivos aos Estados que constituem microrregiões, estabelece que terão
prioridade no acesso a esses recursos com o objetivo integrar a organização, o planejamento e a
execução das ações a cargo de Municípios na gestão dos resíduos sólidos, de acordo com as
peculiaridades microrregionais. (MMA, 2012)
A elaboração e a execução pelos Estados de planos microrregionais de resíduos sólidos, ou
de planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas não excluem nem substituem as
responsabilidades dos Municípios previstas em Lei.
O Art.19 da Lei estabelece as condições que os Municípios devem atender para terem acesso
aos recursos da União, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao
manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de
entidades federais de crédito ou fomento.
A PNRS determina que tenham prioridade os Municípios que decidam por soluções
consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, sua elaboração e a execução de
planos intermunicipais, implantando a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras
formas de associação, formadas por pessoas físicas de baixa renda.
Conforme o Art.19 da Lei, o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos deve ter por
objeto, entre outros, a utilização racional dos recursos ambientais, combate a todas as formas de
desperdício e a minimização na geração de resíduos sólidos.
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A falta do Plano não pode constituir óbice à instalação ou a operação de empreendimentos
ou atividades licenciadas pelo órgão competente do SISNAMA, e também não desobriga os
Municípios ou o Distrito Federal de licenciamento ambiental de aterros sanitários e outras
instalações.
A PNRS incentiva os Municípios a aderirem ao consorcio público intermunicipal para a
gestão dos resíduos sólidos.
O Art.19 dispõe que para municípios com população total inferior a vinte mil habitantes,
apurada com base nos dados do censo mais recente realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, o PGIRS terá conteúdo simplificado, conforme estabelecido pelo Decreto
7.404/2010 que regulamenta a PNRS, o conteúdo mínimo encontra-se no Art.19 da Lei
12.305/2010. (MMA, 2012)

1.2.6. PLANOS

MUNICIPAIS SIMPLIFICADOS

DE GESTÃO

INTEGRADA DE

RESÍDUOS SÓLIDOS

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei nº 12.305/2010) estabelece em seu
art. 8º um rol de instrumentos necessários para o alcance dos objetivos da política, sendo que os
planos de resíduos sólidos são um dos principais e mais importantes instrumentos, podendo ser
elaborados em nível nacional, estadual, microrregional, de regiões metropolitanas ou aglomerações
urbanas, intermunicipal, municipal, bem como no nível dos geradores descritos no art. 20.
Com as novas definições, diretrizes e exigências introduzidas pela PNRS, os planos de
resíduos sólidos foram instituídos como instrumentos de planejamento para a estruturação do setor
público na gestão dos resíduos sólidos.
Esses planos trazem como inovação, que o escopo de planejamento não deve tratar apenas
dos resíduos sólidos urbanos (domiciliares e limpeza urbana), e sim de uma ampla variedade de
resíduos sólidos, que são os descritos no art. 13 da Lei: domiciliares; de limpeza urbana; de
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços; dos serviços públicos de saneamento;
industriais; de serviços de saúde; da construção civil; agrossilvopastoris; de serviços de transportes
e de mineração.
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Os planos de resíduos sólidos devem abranger o ciclo que se inicia desde a geração do
resíduo, com a identificação do ente gerador, até a disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos, passando pela responsabilização do setor público, titular ou concessionário, do consumidor,
do cidadão e do setor privado na adoção de soluções que minimizem ou ponham fim aos efeitos
negativos para a saúde pública e para o meio ambiente em cada fase do “ciclo de vida” dos
produtos.
O conteúdo mínimo dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos está
previsto no art. 19, incisos I a XIX, da PNRS. Cabe salientar, ainda, que os Planos Municipais de
Saneamento Básico, disciplinados pela Lei nº 11.445/2007, podem contemplar o conteúdo mínimo
estabelecido pela PNRS para o eixo de resíduos sólidos, de modo a otimizar a integração entre a Lei
de Saneamento Básico e a PNRS, bem como para aumentar a escala de municípios que tenham um
planejamento mais abrangente e orientado pelas diretrizes da Lei nº 12.305/2010.
Além disso, a PNRS estabelece a possibilidade que o PGIRS tenha conteúdo simplificado
para municípios de pequeno porte, com menos de 20.000 habitantes (apurado com base no censo
mais recente do IBGE), sendo que tal condição não se aplica aos municípios: integrantes de áreas de
especial interesse turístico; inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; e cujo território abranja, total ou
parcialmente, Unidades de Conservação.
Desse modo, o Decreto nº 7.404/2010, que regulamenta a PNRS, disciplina o conteúdo
mínimo exigido para um Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(PSGIRS), em seu artigo 51, § 1º, incisos I a XIV.
Importante mencionar, ainda, que a PNRS, por meio de seu art. 18, combinado com o art.
55, estabeleceu que a elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, até
02 de agosto de 2012, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da
União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza
urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos de entidades
federais de crédito ou fomento para tal finalidade.
No entanto, a existência do plano concluído, aprovado e que esteja em conformidade com o
conteúdo mínimo previsto na Lei nº 12.305/2010, é condição necessária mas não suficiente para
formular o pedido por recursos. É essencial, por exemplo, que o objeto do pleito esteja contemplado
pelo plano.
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Dessa forma, sob a ótica do órgão concedente de recursos públicos (ex: Ministério do Meio
Ambiente, Ministério das Cidades, Funasa, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES,
etc.), os pleitos deverão ser apreciados pelo órgão federal acionado que, amparado pelos princípios
da discricionariedade, conveniência e oportunidade, verificará, no plano de gestão do proponente
(além do atendimento do conteúdo mínimo previsto na lei), se:










o objeto do pleito está identificado no plano;

há previsão de atender a essa necessidade;

há definição clara das responsabilidades; e



há condições operacionais
e previsão de recursos financeiros para a manutenção e/ou

continuidade da atividade.
Por meio de programas federais de apoio à elaboração de planos intermunicipais,

metropolitanos e municipais de resíduos sólidos, e por meio de esforços próprios, aproximadamente
33,5% dos municípios (representando 1.865 municípios) declararam possuir Planos de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos estabelecidos pela PNRS, segundo a Pesquisa de
Informações Básicas Municipais - MUNIC (IBGE, 2013).

1.2.7. PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) deve definir, no
âmbito local ou regional, o órgão público que será a referência para entrega do Plano de
Gerenciamento, de forma a garantir a sistemática anual de atualização, visando o controle e a
fiscalização, o qual deverá orientar quanto a estes procedimentos, quanto às penalidades aplicáveis
pelo seu não cumprimento, assim como pela identificação dos responsáveis pelas atividades e
empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental.

A Lei 12.305/2010, no Art.21 § 2º, estabelece que a inexistência do PGIRS não exclui a
elaboração, execução e operacionalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O
Decreto 7.404/2010, que a regulamenta, no Art.56, afirma que os responsáveis pelo Plano de
Gerenciamento deverão disponibilizar ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do
SISNAMA e às demais autoridades competentes, com periodicidade anual, informações completas
e atualizadas sobre a execução e a operacionalização do plano, consoante as regras estabelecidas
pelo órgão coordenador do SINIR, por meio eletrônico.
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1.2.8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS: SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS (SINIR)
O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) é o
principal instrumento retroalimentado do ciclo de execução da PNRS.
A PNRS está basicamente ancorada neste Sistema de Informações e a evolução de sua
concepção envolverá o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente (SINIMA) e o
Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento Básico (SINISA), atual SNIS coordenado pelo
Ministério das Cidades.
Ao SINIR é constituído pelo Inventário de Resíduos por meio do Sistema Declaratório
Anual de Resíduos Sólidos, que é preenchido e atualizado pelas indústrias, sinalizando a origem,
transporte e destinação final dos resíduos.
O Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos é outro instrumento da PNRS
onde as pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu
gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar.
O IBAMA é o responsável por coordenar esse cadastro e já está promovendo a sua
integração com o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais e na sequência ao SINIR.
Para garantir essa estrutura, o Ministério do Meio Ambiente apoia os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e os respectivos órgãos executores do SISNAMA na organização das
informações, no desenvolvimento dos instrumentos e no financiamento das ações voltadas à
implantação e manutenção do SINIR, além de manter, de forma conjunta, a infraestrutura necessária
para receber, analisar, classificar, sistematizar, consolidar e divulgar dados e informações
qualitativas e quantitativas sobre a gestão de resíduos sólidos.
Estes entes federados tem a obrigação de disponibilizar anualmente ao SINIR as
informações necessárias sobre os resíduos sólidos sob sua esfera de competência. (MMA, 2012)
O SINIR atua sob a coordenação e articulação do Ministério do Meio Ambiente e deve
coletar e sistematizar dados relativos aos serviços públicos e privados de gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos.
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O SINIR deve ser alimentado com informações oriundas, sobretudo, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios com a finalidade principal de tornar possível o monitoramento; a
fiscalização; a avaliação da eficiência da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, inclusive dos
sistemas de logística reversa; a avaliação dos resultados, impactos e acompanhamento das metas
definidas nos planos; e prover à sociedade informações sobre as atividades da Política Nacional.
Nos Estados, o SINIR atua de forma articulada para atender aos seguintes objetivos:
a) identificar as microrregiões, regiões metropolitanas e aglomerações urbanas que integram a
organização, o planejamento e a execução das ações a cargo de municípios limítrofes na gestão dos
resíduos sólidos, identificando e monitorando a execução da gestão consorciada dos resíduos
sólidos além de informar e monitorar sobre a demanda e a oferta de serviços públicos de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos na escala microrregional;
b) identificar os principais fluxos de resíduos no Estado, relativos à geração e destinação;
c) controlar e monitorar as atividades de geradores de resíduos sólidos sujeitos a licenciamento
ambiental e de áreas de destinação final, em particular as de disposição final;
d) monitorar tendências em relação às metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem
de resíduos sólidos a serem alcançadas por sistema de logística e de serviços públicos de coleta
seletiva;
e) monitorar tendências em relação às metas de eliminação e recuperação de lixões, associadas à
inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
f) identificar e monitorar as zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de
resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos; e as áreas degradadas em razão de disposição
inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto de recuperação ambiental;
g) monitorar tendências em relação às metas para o aproveitamento energético dos gases gerados
nas unidades de disposição final de resíduos sólidos;
h) manter atualizados e disponíveis informações completas sobre a execução e a operacionalização
de planos de gerenciamento de resíduos sólidos, a partir de sistema declaratório com periodicidade,
no mínimo, anual; e,
i) manter atualizados e disponíveis informações completas sobre a execução e a operacionalização
de sistemas municipais de informações sobre resíduos sólidos.
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Já nos municípios, consórcios e microrregiões os seus Sistemas de Resíduos devem refletir a
sua gestão e manejo, permitindo:
a) caracterização das condições da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos;
b) caracterização da oferta de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
c) caracterização da demanda de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
tendo em vista a universalização desses serviços;
d) monitoramento da prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
e) avaliação a eficiência dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
f) avaliação a eficácia dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
g) avaliação dos resultados e dos impactos dos planos de resíduos sólidos;
h) comparação com padrões e indicadores de qualidade da entidade reguladora;
i) monitoramento de custos;
j) monitoramento da sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos;
k) caracterização anual dos resíduos dispostos em aterros sanitários na microrregião, para fins de
monitoramento dos produtos obrigados à logística reversa;
l) monitoramento de passivos ambientais;
m) monitoramento dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos por meio
de indicadores ambientais; e;
n) monitoramento de condições e tendências em relação às metas de redução, reutilização, coleta
seletiva e reciclagem de resíduos sólidos.
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O Art.71 do Decreto 7.404/10 institui o Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão
dos Resíduos Sólidos - SINIR, sob a coordenação e articulação do Ministério do Meio Ambiente,
com a finalidade de, dentre outras:
“VIII - disponibilizar periodicamente à sociedade o diagnóstico da situação dos
resíduos sólidos no País, por meio do Inventário Nacional de Resíduos Sólidos; e
IX - agregar as informações sob a esfera de competência da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.”

Menciona-se nos Arts.72 e 73 que o SINIR será estruturado de modo a conter as
informações fornecidas:

















pelo Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;

pelo Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais;



pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;

pelos órgãos públicos competentes para a 
elaboração dos planos de resíduos sólidos
referidos no Art.14 da Lei no 12.305, de 2010;
pela articulação com o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos – SNIRH;



pelo integração ao Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SINISA,
 no
que se refere aos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;



enfim, pela articulação com o SINIMA e pelos demais sistemas de informações integrantes

do SISNAMA, para interoperabilidade entre os diversos sistemas existentes e para o



estabelecimento de padrões e ontologias para as unidades de informação componentes do
SINIR.
O Art.75 diz que a coleta e sistematização de dados, a disponibilização de estatísticas e

indicadores, o monitoramento e a avaliação da eficiência da prestação dos serviços públicos de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos serão realizados no âmbito do SINISA, nos termos do
Art.53 da Lei no 11.445, de 2007: “§ 1o O SINIR utilizará as informações do SINISA referentes às
atividades previstas no caput. § 2o O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades
deverão adotar as medidas necessárias para assegurar a integração entre o SINIR e o SINISA.”
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No Art.76 os dados, informações, relatórios, estudos, inventários e instrumentos
equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços relacionados à gestão dos
resíduos sólidos, bem como aos direitos e deveres dos usuários e operadores, serão disponibilizados
pelo SINIR na rede mundial de computadores.
A União e os órgãos ou entidades a ela vinculados dão prioridade no acesso aos recursos aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos consórcios públicos que mantiverem os dados e
informações atualizadas no SINIR, o que será comprovado mediante a apresentação de Certidão de
Regularidade emitida pelo órgão coordenador do referido sistema.
A definição do Sistema de Informações adotada é o resultado da análise das demandas de
informações definidas na Lei nº 12.305/10 e seu Decreto Regulamentador nº 7.404/10, e de dados e
informações coletados dos sistemas afins, a partir das necessidades de informação da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, devem embasar a tomada de decisão, permitindo
projeções para eventos futuros e de indicadores de monitoramento para análise de decisões
passadas, em um processo sistemático, ininterrupto quanto à coleta, tratamento, análise e
disseminação da informação estratégica, viabilizando seu uso no processo decisório.
A PNRS é monitorada e avaliada por meio Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS) e o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos
(SINIR) em que todos os anos são realizados Diagnósticos do Manejo de Resíduos Sólidos
Urbanos. A Política prevê a designação de um responsável técnico que manterá atualizada e
disponível, aos órgãos municipais, licenciador do Sistema Nacional de Meio Ambiente
(SISNAMA) e outras autoridades competentes, informações completas sobre a execução da PNRS,
parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo
órgão competente do SISNAMA.
Atualmente o controle mais efetivo tem sido realizado pelo Tribunal de Contas da União
(TCU) por meio dos relatórios de auditoria operacional, em que é feito o monitoramento do
Programa de Resíduos Sólidos de forma periódica.
Este capítulo reuniu as informações da legislação relacionadas à Política Nacional de
Resíduos Sólidos em que foram sintetizados os instrumentos, procedimentos e mecanismos de
coordenação e articulação entre os agentes governamentais.
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2.

DIAGNÓSTICO

E AVALIAÇÃO

DE

EXECUÇÃO DA

PNRS (ANO

DE

REFERÊNCIA 2015)
Este capítulo apresenta o diagnóstico e a avaliação da execução dos instrumentos e da
própria PNRS, em que são representados dados e informações atualizadas até 2015, demonstrando a
atual situação, os desafios e as alternativas para a gestão e o manejo dos resíduos sólidos nos
municípios brasileiros.
Como visto, em 02 de agosto de 2012 terminou o prazo para que cada município entregasse
seu PGIRS, esse prazo foi estabelecido no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e apesar disso,
aproximadamente 90% dos municípios brasileiros não entregaram os planos no prazo.
Esse fato fez com que a Confederação Nacional dos Municípios solicitasse um prazo maior
para adequação, o que foi negado. (MMA 2012)
Portanto, finalizado o prazo definido pela Lei 12.305/2010, e considerando os municípios
brasileiros que não entregaram o PGRIS, os repasses de recursos federais a essas prefeituras, para a
área de saneamento básico, foram suspensos (Fig.5):

Figura 5 – Esquema exemplificativo de requisitos e incentivos à elaboração dos PGIRS
Fonte: Elaboração própria com dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
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2.1.

SITUAÇÃO PROBLEMA

Segundo dados de 2008 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, por meio da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB, 99,96% dos municípios
brasileiros têm serviços de manejo de Resíduos Sólidos, mas 50,75% deles dispõem seus resíduos
em vazadouros; 22,54% em aterros controlados; 27,68% em aterros sanitários.
Esses mesmos dados apontam que 3,79% dos municípios têm unidade de compostagem de
resíduos orgânicos; 11,56% têm unidade de triagem de resíduos recicláveis; e 0,61% têm unidade
de tratamento por incineração.
A prática desse descarte inadequado provoca sérias e danosas consequências à saúde pública
e ao meio ambiente e associa-se o triste quadro socioeconômico de um grande número de famílias
que, excluídas socialmente, sobrevivem dos lixões de onde retiram os materiais recicláveis que
comercializam.
O quadro institucional atual também é negativo, apesar de encontrar-se em fase de alteração,
a maioria das Prefeituras Municipais ainda não dispõe de recursos técnicos e financeiros para
solucionar os problemas ligados à gestão de resíduos sólidos.
Ignoram-se, muitas vezes, possibilidades de estabelecer parcerias com segmentos que
deveriam ser envolvidos na gestão e na busca de alternativas para a implementação de soluções.
Raramente utiliza-se das possibilidades e vantagens da cooperação com outros entes
federados por meio do estabelecimento de consórcios públicos nos moldes previstos pela Lei de
Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e Lei de Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005) e de
seus respectivos decretos de regulamentação, Decreto nº 7217/2010e Decreto nº 6.017/2007).
Ainda é frequente observar-se a execução de ações em resíduos sólidos sem prévio e
adequado planejamento técnico-econômico, sendo esse quadro agravado pela falta de regulação e
controle social no setor. (MMA, 2012)
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Em estudo recente, com dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC
fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o MMA realizou pesquisa
sobre a situação atual dos resíduos sólidos nos municípios brasileiros, ano de referência 2015, com
as seguintes questões:



“O município possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos nos termos



estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos? (Sim ou Não)”;





“Esse plano abrange apenas esse município? (Sim ou Não)”;



“Onde é depositada a maior parcela dos resíduos sólidos coletados? (Lixão, Aterro



controlado ou Aterro Sanitário)”; e



“O local é no próprio Município? (Sim ou Não)”.



O resultado de acordo com a pesquisa do MMA, que teve por referência os dados de 2015,
foi que 3.245 municípios brasileiros, não entregaram os seus Planos de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos nos termos estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Isso significa que, aproximadamente, 58,3% das prefeituras não podem receber nem pleitear
recursos federais destinados ao saneamento básico, o que gera o impasse da falta de financiamento
para elaboração dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS e consequentemente
para o financiamento da gestão e manejo de resíduos sólidos nos municípios brasileiros.
A insuficiência de recursos financeiros e tecnológicos para a elaboração desses planos são os
principais gargalos para a elaboração dos PGIRS, um dos instrumentos basilares, para a execução
da PNRS.
De acordo com a análise da Urbanista e Doutora em Gestão de Resíduos Sólidos pela
Universidade de São Paulo (USP), Cláudia Ruberg, o maior entrave é a deficiência técnica, tanto
dos prestadores de serviço que elaboram os projetos, quanto dos técnicos e gestores municipais
responsáveis pelo licenciamento e regulação ambiental.
Neste sentido, a PNRS institui como uma de suas diretrizes, que os municípios estruturem
seus órgãos e capacite os agentes envolvidos na execução da Política.
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No entanto, de acordo com os dados do Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos
Urbanos disponibilizado via SINIR, a maioria dos municípios brasileiros, principalmente nos
considerados de pequeno porte (até 20 mil habitantes) os fatores limitantes, entre outros, são os
seguintes:



 projetos inadequados;

inexistência nos municípios
 de um órgão estruturado para a gestão dos sistemas de

gerenciamento de resíduos sólidos;

insuficiência
de estrutura administrativa, fiscal, técnica, tecnológica, operacional e/ou


financeira;


 falta de cobrança pela prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos; e


ausência de arranjos institucionais de cooperação entre municípios.



Esses fatores limitantes podem ser constatados por meio dos dados resultado da Pesquisa de
Informações Básicas Municipais, realizada pelo IBGE nas prefeituras dos municípios brasileiros,
referente ao ano de 2013, publicada em 2014 no Diário Oficial da União (DOU). Do universo de
5.570 municípios existentes, 1.865 (33, 5%) declararam possuir PGIRS nos moldes da PNRS,
correspondendo a 37,3% da população estimada pelo IBGE para o ano pesquisado. Os dados
apresentados estão agregados por classes de tamanho da população, grandes regiões e unidades da
federação (Graf’s.1 e 2):
Gráfico 1 – Percentual de municípios com Plano de Gestão integrada de Resíduos Sólidos, segundo as Grandes Regiões
e as classes de tamanho da população dos municípios – 2013. A planilha disponível para download foi extraída do sítio
do IBGE (www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2013/) e filtrada, mantendo apenas o tema Meio
Ambiente no tocante à "Parceria com Governo Federal, Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA) e
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos".

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações
Básicas Municipais 2013.
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Gráfico 2 – Distribuição do número de municípios e população total estimada IBGE 2015 por faixas populacionais,
segundo a existência de PGIRS – Brasil.

Fonte: Gerência de Resíduos Sólidos/Departamento de Ambiente Urbano/Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano do Ministério do Meio Ambiente

Em agosto de 2015, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) encaminhou Ofício Circular
para todas as Unidades da Federação solicitando informações sobre os seus municípios a respeito da
existência ou não de PGIRS nos moldes da Lei nº 12.305/10.
Apesar de ter sido obtida uma grande adesão, alguns municípios da lista encaminhada
vieram sem a informação, e para evitar lacunas, foi considerada a resposta do ano imediatamente
anterior.
Os Gráficos apresentados a seguir são de elaboração própria com dados da pesquisa sobre a
situação atual dos resíduos sólidos nos municípios brasileiros, ano de referência 2015, realizada
com dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC, fornecidos pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Gerência de Resíduos Sólidos do Departamento
de Ambiente Urbano da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio
Ambiente.
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Da consolidação das informações o resultado foi que:



Dos 5.570 municípios existentes (100%), 3.245 (58,3%) não elaboraram seus respectivos
PGIRS, o que 
corresponde a 47, 6% da população total estimada pelo IBGE para o ano de
2015 (Graf.3):

Gráfico 3 – Número “absoluto” de municípios que declararam possuir ou não possuir Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PGIRS).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015

56



Em números “absolutos”, considerando o universo dos 5.570, 100% dos municípios,
 1.332
(23,91%) não possuem PGIRS e estão concentrados na região Nordeste (Graf.4):

Gráfico 4 – Distribuição “absoluta” do número de municípios que declararam, por região, possuir ou não possuir Plano
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015
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Em números “relativos”, considerando o universo dos 3.245, 100% dos municípios que não
elaboraram seus respectivos PGIRS, observa-se que 41% do problema está
concentrado na
região Nordeste seguida pela região Sudeste com 34,30% do total (Graf.5):

Gráfico 5 – Distribuição “relativa” do número de municípios que declararam, por região, possuir ou não possuir Plano
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015



Em números “proporcionais”, entre os que possuem e os que não possuem PGIRS, a maior
diferença, 74,25%,
pode ser constatado na região Nordeste seguida pela região Sudeste, com
66,73% (Graf.6):

Gráfico 6 – Distribuição “proporcional” do número de municípios que declararam, por região, possuir ou não possuir
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015
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Em números “absolutos”, considerando o universo dos 3.245, 100% dos municípios que não
elaboraram seus respectivos PGIRS, foi verificado que desse total a maior
 concentração, 697
municípios, está na Unidade da Federação de Minas Gerais (Graf.7):

Gráfico 7 – Distribuição “absoluta” do número de municípios que declararam, por unidade da federação, possuir ou não
possuir Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015



Em números “proporcionais”, entre os que possuem e os que não possuem PGIRS,
as
maiores diferenças, 100%, podem ser constatadas nas UF’s de Alagoas, Amapá e Distrito
Federal (Graf.8):

Gráfico 8 – Distribuição “proporcional” do número de municípios que declararam, por unidade da federação, possuir
ou não possuir Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015
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Em números “absolutos”, considerando o universo dos 5.570, 100% dos municípios, 2.223
(39,91%) não possuem PGIRS
e estão concentrados na classe de tamanho da população de
até 20.000 habitantes (Graf.9):

Gráfico 9 – Distribuição “absoluta” do número de municípios que declararam, por classe de tamanho da população,
possuir ou não possuir Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015
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Em números “relativos”, considerando o universo dos 3.245, 100% dos municípios que não
elaboraram seus respectivos PGIRS, é possível constatar que 68,51% do problema está
concentrado na classe de tamanho da população de até 20.000 habitantes seguida pela classe

de 20.001 a 50.000 habitantes, com 21,02% (Graf.10):

Gráfico 10 – Distribuição “relativa” do número de municípios que declararam, por classe de tamanho da população,
possuir ou não possuir Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015



Em números “proporcionais”, entre os que possuem e os que não possuem PGIRS, a maior
concentração, 62,51%, pode ser constatada na classe de tamanho da população de 20.001
 a
50.000 habitantes seguida pela classe de até 20.000 habitantes, com 58,13% (Graf.11):

Gráfico 11 – Distribuição “proporcional” do número de municípios que declararam, por classe de tamanho da
população, possuir ou não possuir Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015
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Nesta mesma ocasião, da pesquisa sobre a situação atual dos resíduos sólidos nos municípios
brasileiros, ano de referência 2015, o MMA consultou as UF’s sobre a forma em que cada um de
seus municípios, dispõe no solo, os seus Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) coletados ou até
recebidos de outro(s) município(s) (Fig.6):

ANO

LIXÃO (%)

ATERRO CONTROLADO (%)

ATERRO SANITÁRIO (%)

1989

88,2

9,6

2,2

2000

61,8

20,9

17,3

2008

50,4

22,2

27,4

2010

44,5

18,9

36,6

2015

48,5

11,7

39,8

Figura 6 – Quadro de evolução sobre a forma em que cada município dispõe no solo os seus Resíduos Sólidos
Urbanos Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA

Para facilitar a consolidação das respostas, foram destacadas as Unidades de Disposição
Final (UDF) mais comuns: LIXÃO (LIX), ATERRO CONTROLADO (ATC) e ATERRO
SANITÁRIO (ATS) (Graf.12):
Gráfico 12 – Evolução da disposição de resíduos sólidos urbanos nos municípios brasileiros por Unidades de
Disposição Final (UDF).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015.
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Dos 5.570 municípios existentes (100%), aproximadamente a metade dos municípios, 2.702

(48,5%), fazem a disposição de seus resíduos sólidos em Lixão a Céu Aberto (Graf.13):

Gráfico 13 – Número “absoluto” de municípios brasileiros por Unidades de Disposição Final (UDF).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015
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Em números “absolutos”, considerando o universo dos 5.570, 100% dos municípios, 1.581
(28,38%) dispõem seus
 resíduos sólidos urbanos em Lixão e estão concentrados na região
Nordeste (Graf.14):

Gráfico 14 – Distribuição “absoluta” do número de municípios, por região, conforme a disposição de resíduos sólidos
urbanos nas Unidades de Disposição Final (UDF).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015
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Em números “relativos”, considerando o universo de 2.702 municípios, 100% dos
municípios que dispõe seus resíduos sólidos em Lixão,é possível notar que 58,51% do
problema está concentrado na região Nordeste (Graf.15):

Gráfico 15 – Distribuição “relativa” do número de municípios, por região, conforme a disposição de resíduos sólidos
urbanos nas Unidades de Disposição Final (UDF).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015



Em números “proporcionais”, entre as regiões que tem a maior parte dos municípios usando
como unidade de disposição final o Lixão, 88,13%, pode ser constatada na região Nordeste
seguida pelas regiões Centro-Oeste e Norte, com 85,44% e 85,33%, respectivamente

(Graf.16):

Gráfico 16 – Distribuição “proporcional” do número de municípios, por região, conforme a disposição de resíduos
sólidos urbanos nas Unidades de Disposição Final (UDF).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015
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Em números “absolutos”, considerando o universo dos 2.702, 100% dos municípios que
dispõe seus resíduos sólidos em Lixão, foi verificado que desse total a maior concentração,
322 municípios, está na Unidade da Federação da Bahia seguida por Minas Gerais e Goiás,

com 284 e 231, respectivamente (Graf.17):

Gráfico 17 – Distribuição “absoluta” do número de municípios, por unidade da federação, conforme a disposição de
resíduos sólidos urbanos nas Unidades de Disposição Final (UDF).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015



Em números “proporcionais”, entre os que dispõem seus resíduos sólidos em Lixão, as
maiores diferenças, de aproximadamente 100%, podem
 ser constatadas nas UF’s de
Alagoas, Distrito Federal, Maranhão e Roraima (Graf.18):

Gráfico 18 – Distribuição “proporcional” do número de municípios, por unidade da federação, conforme a disposição
de resíduos sólidos urbanos nas Unidades de Disposição Final (UDF).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015
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Em números “absolutos”, considerando o universo dos 5.570, 100% dos municípios, 1.880
(33,75%) dispõem seus resíduos sólidos em Lixão e 
estão concentrados na classe de
tamanho da população de até 20.000 habitantes (Graf.19):

Gráfico 19 – Distribuição “absoluta” do número de municípios, por classe de tamanho da população, conforme a
disposição de resíduos sólidos urbanos nas Unidades de Disposição Final (UDF).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência
2015
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Em números “relativos”, considerando o universo dos 2.702, 100% dos municípios que
dispõe seus resíduos sólidos em Lixão, é possível verificar que 69,58% do problema está
concentrado na classe de tamanho da população de até 20.000 habitantes seguida pela classe

de 20.001 a 50.000 habitantes, com 22,83% (Graf.20):

Gráfico 20 – Distribuição “relativa” do número de municípios, por classe de tamanho da população, conforme a
disposição de resíduos sólidos urbanos nas Unidades de Disposição Final (UDF).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, 2015



Em números “proporcionais”, conforme a destinação à aterros sanitários, quanto maior a
classe de tamanho da população, maior a adequação na disposição de resíduos sólidos
urbanos, como se pode notar na classe maior que 500.000 habitantes e na classe de 100.001

até 500.000 habitantes, com 85,37% e 73,38%, respectivamente (Graf.21):

Gráfico 21 – Distribuição “proporcional” do número de municípios, por classe de tamanho da população, conforme a
disposição de resíduos sólidos urbanos nas Unidades de Disposição Final (UDF).

Fonte: Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, 2015

Esses dados demonstraram a atual situação problema e a relevância de uma pesquisa mais
aprofundada sobre as causas e possíveis alternativas para melhorar a execução da PNRS, a seguir.
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2.2.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PPA’S 2004-2007 / 2008-2011
E 2012-2014)
Neste subitem é apresentada a execução orçamentária e financeira dos programas temáticos
correlatos à execução da PNRS.
Esta seção tem como objetivo descrever e analisar da execução orçamentária e financeira do
Programa – 8007 – Resíduos Sólidos Urbanos (PPA’s 2004-2007 / 2008-2011); e do Programa –
2067 – Resíduos Sólidos (PPA 2012/2015). A metodologia consiste na análise da execução
orçamentária e financeira dos programas que compõem o sistema de resíduos sólidos, da Pesquisa
Nacional de Saneamento Básico, realizada em 2008, e dos relatórios de auditoria operacional de
monitoramento realizado no programa de resíduos sólidos pelo TCU.
Como ferramenta utilizou-se o sistema SIGA Brasil, em que foram realizadas consultas da
execução orçamentária e financeira dos últimos 11 anos, ou seja, dos últimos três PPA’s (20042007 / 2008-2011 / 2012-2015), neste último PPA, por não servir de parâmetro comparativo para a
análise, foi excluído o exercício de 2015, por estar com a execução em andamento e, portanto ainda
não concluída.
Para processar os dados e gerar as informações por meio de tabelas e gráficos foi utilizado o
software Excel e seus recursos para elaboração de tabelas e gráficos dinâmicos. Para a análise
quantitativa, qualitativa e conjuntural das informações geradas e do comportamento das curvas de
execução orçamentária e financeira no tempo, buscou-se apoio nos registros bibliográficos.
Há mais de dez anos o governo federal vem destinando recursos a municípios de pequeno
porte para implantação ou melhoria dos sistemas de coleta, tratamento e destinação final de resíduos
sólidos. Estima-se que o desperdício gerado na aplicação de recursos, pela Funasa, em convênios
para construção de aterros sanitários, que foram abandonados ou que retornaram a condição de
lixões, no período de janeiro/2000 a abril/2011, se aproxima de R$ 20 milhões, ou 38% do valor
transferido.
Aplicando-se o percentual de desperdício estimado sobre os valores a liberar, pactuados
entre 2000 e 2009, para convênios com construção de aterros, obtém-se aproximadamente R$ 44
milhões de desperdício potencial. Por outro lado, se considerarmos todos os valores destinados à
área de resíduos sólidos que não lograram resolver efetivamente o problema da disposição final,
pode-se chegar a cerca de R$ 92 milhões entre janeiro/2000 e abril/2011, ou 57%.
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A projeção desse percentual sobre o total dos valores ainda a liberar, para todos os
convênios de RSU pactuados no mesmo período, pode atingir cerca de R$ 200 milhões.
Verificou-se neste estudo que a pulverização de recursos para o financiamento de aterros
sanitários de pequeno porte ou para aquisições isoladas ou mal dimensionadas acarreta desperdício
de recursos públicos. No caso dos aterros pequenos, os custos per capita de operação são
sensivelmente mais elevados do que os de aterros maiores, em função da escala de aproveitamento.
Já as aquisições mal dimensionadas ou isoladas acabam sendo abandonadas ou viram sucata,
em função da capacidade ociosa, dos altos custos de manutenção ou da impossibilidade de
disposição final adequada dos rejeitos.
A análise dos dados indicou que o consórcio público interfederativo para tratamento ou
disposição final de resíduos, regido pela Lei 11.101/2005, apresenta-se, na maior parte dos casos,
como solução mais vantajosa para gestão de resíduos sólidos.
Além de propiciar redução do custo de investimento per capita e a escala de operação
adequada, viabiliza estrutura administrativa e técnica estável, capaz de manter o empreendimento
em operação e assegurar sua sustentabilidade.
Outras possíveis razões para ocorrência de desperdício no financiamento de sistemas de
resíduos sólidos pela Funasa residem na subjetividade na seleção dos municípios contemplados; na
deficiência dos controles; e na baixa capacidade institucional, técnica e financeira dos municípios
de pequeno porte para operar os sistemas de resíduos sólidos financiados.
Nas considerações finais deste estudo sugere-se mudança na forma e no objeto de alocação
de recursos do programa de resíduos sólidos, priorizando investimentos em soluções consorciadas,
baseadas em planos de gestão de resíduos sólidos. Recomenda-se, ainda, realização de processos
seletivos por meio de edital para seleção de pleitos; contratação direta de projetos pela Funasa;
utilização do estudo do MMA ou outros, como parâmetro de avaliação de viabilidade e
sustentabilidade dos empreendimentos.
Com a aplicação das recomendações, espera-se: obter maior eficiência, racionalidade e
transparência na alocação de recursos; propiciar maior sustentabilidade aos sistemas de resíduos
sólidos financiados; diminuir o impacto ambiental e melhorar as condições de saúde nos municípios
brasileiros, entre outros benefícios, a fim de que a adoção das medidas possa evitar desperdício dos
recursos públicos empregados.
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2.1.1. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA TEMÁTICO

Os Órgãos Executores dos programas são: Ministério do Meio Ambiente, Ministério das
Cidades, Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde – Funasa, Ministério do Trabalho e
Emprego e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

A finalidade do programa é apoiar, técnica e financeiramente, os estados e municípios na
implantação, ampliação ou melhoria dos sistemas de manejo de resíduos sólidos, compreendendo,
coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos.

O objetivo é ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de
resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na
reciclagem de materiais, por meio da inclusão socioeconômica de catadores.

O Público Alvo são Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos, Administração Pública
Municipal, Consórcio Público, Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal.

As fontes dos recursos vêm do Orçamento Geral da União (OGU), do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e da contrapartida dos
Estados e municípios beneficiados. Os repasses dos recursos são realizados por Convênios e
Contrato de Repasse.
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2.1.2. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA
TEMÁTICO
Dentre os responsáveis pela execução orçamentária e financeira, considerando, Ministério
do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde –
Funasa, Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, a Funasa é responsável pela execução da maior parcela dos recursos orçamentários e
financeiros alocados no programa.
A execução financeira se dá por meio de convênios e contratos de repasse aos municípios,
aos quais, de forma complementar, são prestados assistência e suporte técnico para o manejo
adequado dos resíduos sólidos nos municípios.
Os municípios, após obterem a licença ambiental, fornecida pelo órgão estadual de meio
ambiente, encaminham o projeto à Funasa, para ser analisado. Caso aprovado, a Funasa efetua o
repasse dos recursos em três parcelas, com prestações de contas parcial e final.
Todos os municípios brasileiros que atendam aos critérios estabelecidos, observada a área de
atuação de cada ministério e o tamanho da população, estão aptos a pleitear financiamento federal
para projetos de infraestrutura e capacitação na área de resíduos sólidos.
O público-alvo é composto por qualquer pessoa que resida em área urbana ou rural, sujeita
aos efeitos da má disposição dos resíduos sólidos ou que de alguma forma tenha relação direta com
o manejo de resíduos sólidos, como por exemplo, catadores de materiais recicláveis. Os programas
correspondem à implantação e melhoria do sistema público de Gestão e Manejo de Resíduos
Sólidos.
O Programa Resíduos Sólidos é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), o
qual conta com onze ações. O MMA é responsável por quatro delas, sendo que os outros órgãos
executores das ações são: Funasa (duas); Ministério das Cidades (duas); Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (uma); Fundo Nacional do Meio Ambiente (uma); e
Ministério do Trabalho e Emprego (uma).
Segue gráfico com o percentual dos valores autorizados para cada órgão nos três PPA’s:
(2004-2007) / (2008-2011) / (2012-2015), ou seja, em 11 anos, de 2004 a 2014.
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Como pode ser constatado a Funasa é responsável pela maior parte do orçamento do
Programa, com 46% do orçamento autorizado no período de 2004-2014, em seguida, vêm o
Ministério do Meio Ambiente, com 24% (Graf.22):
Gráfico 22 – Programa Resíduos Sólidos Urbanos, percentual do valor autorizado por órgão de 2004 a 2014, em 11
anos (PPA’s 2004-2007 / 2008-2011 e 2012-2014).

Fonte: Dados do Siga Brasil, consulta em abril/2015

Programa Resíduos Sólidos Urbanos, valor autorizado por órgão de 2004 a 2014, nos PPA’s
(2004-2007) / (2008-2011) e (2012-2014) (Fig.7):

ÓRGÃO
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
MINISTÉRIO DAS CIDADES
MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
FUNDO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - FNMA
Total Geral

Soma de Autorizado
746.152.270,00
384.365.967,00
229.204.684,00
120.020.335,00
54.663.310,00
64.841.580,00
11.356.879,00
1.610.605.025,00

Figura 7 – Valor autorizado, por órgão, para os programas de resíduos sólidos em 11 anos de PPA, de 2004 a 2014
Fonte: Dados do Siga Brasil, consulta em abril/2015
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Em seguida serão apresentados o Gráfico 23 e a Figura 8, eles demonstram a evolução da
execução orçamentária e financeira do programa de resíduo sólido nos últimos 11 anos (últimos 3

PPA’s).
Pode-se notar no Gráfico 23, o incremento expressivo do orçamento do Programa nos
primeiros 8 anos, com destaque para os anos de 2009 e 2011, ambos acima de R$ 160 milhões.
O valor de emendas parlamentares representaram, nos exercícios de 2008, 2009, 2010 e
2011, aproximadamente os percentuais de 59%, 91%, 48% e 82%, respectivamente, do orçamento
aprovado o programa.
O incremento no ano de 2011 se deveu à prioridade para cumprimento do prazo, findo em
2012, estabelecido no Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, para que estados e municípios
elaborassem o seus Planos de Gestão de Resíduos Sólidos.
O Gráfico 23, também demonstra como a locação de recursos no Programa vem diminuindo
nos últimos 3 anos (2012, 2013 e 2014), com tendência de decréscimo.
O valor autorizado passou de R$ 71 milhões em 2004 a R$ 357 milhões em 2011, um
aumento de 502%.
Em 2012, o valor autorizado era 227 milhões, em 2014 caiu para 82 milhões, próximo do
orçamento autorizado para 2005, ou seja, aproximadamente o mesmo valor autorizado há 10 anos.
Também é notável que esse decréscimo na alocação orçamentária se deu a partir de 2012,
ano em que acabou o prazo para que os municípios se adequassem as diretrizes da Política Nacional
de Resíduos Sólidos.
Essa queda em 2012 ocorreu também porque os municípios, que não cumpriram o prazo e
não apresentaram os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, deixaram de receber os
repasses dos recursos.
Em decorrência dessa não adequação dos estados e munícipios às diretrizes do PNRS, os
repasses de recursos foram suspensos e/ou cancelados.
Esses fatos também explicam o decréscimo desproporcional dos valores empenhados,
liquidados e pagos em relação aos valores autorizados.
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Gráfico 23 – Programa Resíduos Sólidos Urbanos, evolução da execução orçamentária e financeira, 2004 a 2014, em
11 anos, nos PPA’s (2004-2007) / (2008-2011) e (2012-2014)

Fonte: Dados do Siga Brasil, consulta em abril/2015

EXERCÍCIO

LOA 2004
LOA 2005
LOA 2006
LOA 2007
LOA 2008
LOA 2009
LOA 2010
LOA 2011
LOA 2012
LOA 2013
LOA 2014
Total Geral

Soma de DOTAÇÃO INICIAL Soma de AUTORIZADO Soma de EMPENHADO Soma de LIQUIDADO Soma de PAGO

71.163.726,00
88.626.715,00
63.096.575,00
117.794.956,00
104.683.090,00
284.520.970,00
150.995.562,00
357.271.738,00
226.865.070,00
138.450.213,00
82.321.130,00
1.685.789.745,00

71.231.776,00
92.581.930,00
63.237.670,00
116.543.082,00
136.246.777,00
215.408.142,00
151.497.914,00
312.482.063,00
234.263.328,00
132.716.213,00
84.596.130,00
1.610.805.025,00

47.846.884,00
58.784.934,00
54.749.747,00
50.260.371,00
73.616.135,00
180.316.930,00
115.540.368,00
239.814.631,00
76.855.827,00
73.347.437,00
75.032.883,00
1.046.166.147,00

47.846.884,00
58.784.934,00
54.749.747,00
50.260.371,00
73.616.135,00
180.316.930,00
115.540.368,00
239.814.631,00
29.386.978,00
7.642.285,00
8.996.825,00
866.956.088,00

5.404.690,00
4.244.135,00
6.147.586,00
5.972.136,00
4.271.854,00
2.195.372,00
2.347.047,00
6.601.098,00
17.121.140,00
6.637.565,00
8.982.500,00
69.925.123,00

Figura 8 – Programa Resíduos Sólidos Urbanos, valores da execução orçamentária e financeira, em 11 anos, de 2004 até
2014, PPA’s (2004-2007) / (2008-2011) e (2012-2014)
Fonte: Dados do Siga Brasil, consulta em abril/2015
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Os valores autorizados, empenhados, e pagos durante os exercícios de referência de cada Lei
Orçamentária Anual (LOA) para o Programa foram sintetizados no Gráfico 24 e na Figura 9,
dispostos a seguir. Cada linha representa uma LOA e suas respectivas execuções, orçamentária e
financeira, realizadas no próprio exercício de sua vigência.
Pode-se observar, no Gráfico 24, uma baixa execução financeira em relação à execução
orçamentária.
O decréscimo orçamentário do programa ocorreu, principalmente, pela redução dos repasses
realizados pela Funasa.
A execução orçamentária verificada durante os exercícios de referência de cada LOA entre
2004 e 2014 (ou seja, o valor empenhado no exercício sobre o valor autorizado) ficou entre 43, 1%
e 88, 7%, sendo a média de aproximadamente 65%. Já a execução financeira (ou seja, o valor pago
no exercício sobre o valor autorizado) realizada dentro de cada exercício foi insignificante, em
média 4, 34%.
Considerando a baixa execução financeira do Programa em cada exercício, com média de
4,34%, a redução da dotação orçamentária merece atenção, pois em 2011, a auditoria operacional
realizada pelo Tribunal de Contas da União – TCU sobre a execução do programa, foi indicado
prejuízo de aproximadamente 89% na aplicação dos recursos federais investidos no manejo de
resíduos sólidos.
A explicação para essa discrepância reside no fato de que o orçamento é realizado por meio
de convênios, em sua maioria, firmados nos últimos dias de cada exercício.
Os valores são empenhados à época da aprovação dos pleitos e liquidados ao final do
exercício, sendo inscritos em Restos a Pagar (RP). O RP (acumulado) representa a somatória dos
RP’s pendentes de cada ano, até 2014 o saldo era de aproximadamente R$ 628 milhões.
Pela análise do Gráfico 24 observa-se uma tendência de execução financeira cada vez menor
em relação à execução orçamentária.
Pode-se notar, no Gráfico 24, que as curvas têm tendências relativamente opostas, a partir da
LOA 2012 o valor da execução financeira é cada vez menor se comparada à execução orçamentária.
Esse fato ocorre porque o valor pago é cada vez menor em relação ao valor empenhado, o
saldo a pagar passa a ser maior, com acentuada expansão em 2014, o que sinaliza que se a tendência
de inscrições massivas em RP se mantiver, é provável que o valor volte a subir em 2015.
76

Gráfico 24 – Percentual de execução orçamentária e financeira do programa por exercício de referência, 2004 a 2014,
em 11 anos, nos PPA’s (2004-2007) / (2008-2011) e (2012-2014)

Fonte: Dados do Siga Brasil, consulta em abril/2015

EXERCÍCIO
LOA 2004
LOA 2005
LOA 2006
LOA 2007
LOA 2008
LOA 2009
LOA 2010
LOA 2011
LOA 2012
LOA 2013
LOA 2014
Total Geral

AUTORIZADO
71.231.776,00
92.581.930,00
63.237.670,00
116.543.082,00
136.246.777,00
215.408.142,00
151.497.914,00
312.482.063,00
234.263.328,00
132.716.213,00
84.596.130,00
1.610.805.025,00

EMPENHADO
% EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
47.846.884,00
67,2
58.784.934,00
63,5
54.749.747,00
86,6
50.260.371,00
43,1
73.616.135,00
54,0
180.316.930,00
83,7
115.540.368,00
76,3
239.814.631,00
76,7
76.855.827,00
32,8
73.347.437,00
55,3
75.032.883,00
88,7
1.046.166.147,00
64,95

PAGO
% EXECUÇÃO FINANCEIRA
5.404.690,00
7,6
4.244.135,00
4,6
6.147.586,00
9,7
5.972.136,00
5,1
4.271.854,00
3,1
2.195.372,00
1,0
2.347.047,00
1,5
6.601.098,00
2,1
7,3
17.121.140,00
6.637.565,00
5,0
8.982.500,00
10,6
4,34
69.925.123,00

Figura 9 – Percentual de execuções orçamentária e financeira do programa por exercício de referência, 2004 a 2014, em
11 anos, nos PPA’s (2004-2007) / (2008-2011) e (20122014) Fonte: Dados do Siga Brasil, consulta em abril/2015
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Gráfico 25 – Execução orçamentária e financeira do programa por unidade da federação de 2004 a 2014, em 11 anos,
nos PPA’s (2004-2007) / (2008-2011) e (2012-2014)

Fonte: Dados do Siga Brasil, consulta em abril/2015
Unidade da Federação
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Total Geral

Soma de Dotação Inicial
49.941.768,00
3.715.576,00
3.494.776,00
6.869.176,00
14.480.696,00
8.930.629,00
1.437.883,00
13.693.826,00
14.990.366,00
15.668.479,00
29.115.286,00
4.588.284,00
5.207.713,00
7.653.916,00
10.174.307,00
9.222.102,00
6.933.117,00
46.221.844,00
19.121.243,00
24.614.864,00
2.357.787,00
1.167.360,00
10.904.333,00
17.557.905,00
23.473.952,00
44.898.999,00
2.855.222,00
399.291.409,00

Soma de Autorizado
43.969.380,00
3.736.519,00
3.350.830,00
6.158.796,00
14.184.527,00
8.989.769,00
1.674.300,00
13.517.536,00
15.468.049,00
13.989.115,00
28.020.069,00
4.475.547,00
4.724.962,00
8.117.701,00
9.718.311,00
10.255.855,00
6.654.421,00
45.748.009,00
18.810.902,00
24.716.641,00
2.192.171,00
1.069.377,00
11.925.007,00
16.135.702,00
22.360.261,00
44.709.203,00
2.668.502,00
387.341.462,00

Soma de Empenhado
11.351.905,37
2.422.152,16
2.938.260,61
3.881.980,00
10.919.712,62
5.282.790,00
1.381.083,00
5.558.452,11
10.049.091,07
4.780.453,67
19.902.197,84
4.220.832,76
2.826.280,10
5.232.231,95
5.773.776,82
6.118.879,47
5.711.612,33
28.486.250,70
12.963.493,41
22.834.168,80
1.079.285,55
789.136,44
8.783.930,81
5.565.844,65
3.698.927,16
28.275.281,94
1.779.792,96
222.607.804,30

Soma de Liquidado
11.351.905,37
2.422.152,16
2.938.260,61
3.881.980,00
10.919.712,62
5.282.790,00
1.381.083,00
5.558.452,11
10.049.091,07
4.780.453,67
19.902.197,84
4.220.832,76
2.826.280,10
5.232.231,95
5.773.776,82
6.118.879,47
5.711.612,33
28.486.250,70
12.963.493,41
22.834.168,80
1.079.285,55
789.136,44
8.533.930,81
5.334.462,52
3.698.927,16
27.202.232,88
1.779.792,96
221.053.373,11

Soma de Pago
10.523,42
40.368,92
11.414,71
22.725,00
485.449,24
433.871,73
11.983,14
192.080,11
504.482,38
103.791,67
797.516,91
87.777,22
571.798,29
27.565,26
186.646,47
637.780,66
143,16
629.333,58
90.671,80
93.106,58
36.290,77
158.854,97
34.004,11
52.439,96
784.170,09
90.892,96
6.095.683,11

Figura 10 – Execução orçamentária e financeira do programa por unidade da federação de 2004 a 2014, em 11 anos, nos
PPA’s (2004-2007) / (2008-2011) e (2012-2014)
Fonte: Dados do Siga Brasil, consulta em abril/2015
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A diminuta execução financeira pode ser constatada também no Gráfico 25 e na Figura 10,
por unidade da federação, isso acontece porque os convênios são celebrados sem os elementos
necessários à sua execução, principalmente pela insuficiência, ou até mesmo pela falta, de
capacidade técnica, financeira e operacional dos municípios, o que leva à celebração de muitos
convênios inviáveis técnica ou economicamente.
Na prática, os convênios só se materializam depois de meses ou anos após todas as
exigências terem sido cumpridas pelos convenentes, isso quando são cumpridas. Só então os
recursos são liberados e acontece a execução financeira, na maioria dos casos há a perda do recurso.
Devido a essa peculiaridade do Programa, faz-se necessária uma análise cuidadosa da
execução financeira.
O Programa teve diferentes códigos ao longo dos anos. Até 2011, o código foi 8007. De
2012 em diante mudou para 2067, com a permanência de execução de restos a pagar do programa
8007.
As análises orçamentárias aqui apresentadas foram elaboradas levando-se em conta o total
de recursos correspondentes aos dois Programas.

2.3.

SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA E DOS SISTEMAS DE GESTÃO E

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).
Por meio da análise dos relatórios de auditoria operacional de monitoramento do programa
de resíduos sólidos urbanos, realizado pelo TCU, verificou-se que a ausência de cobrança de taxa de
manejo de RSU pela maioria dos municípios, prejudica a sustentabilidade do Programa de Resíduos
Sólidos.
Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada em 2008, 61% dos
municípios brasileiros não cobra da população taxa ou tarifa pelos serviços envolvidos no manejo
de resíduos sólidos urbanos.
Isso representa um óbice à sustentabilidade do Programa de Resíduos Sólidos, considerando
a limitação orçamentária e financeira.
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Ante todo o exposto (itens 2.2, 2.1.1 e 2.1.2) conclui-se que a cobrança pelos serviços de
manejo de resíduos sólidos pelos municípios é condição fundamental para a sustentabilidade do
Programa.
Dessa forma, considerando que a Funasa é responsável pela maior parte da fatia do
orçamento, seria adequada à atualização dos normativos internos que estabelecem critérios de
elegibilidade e prioridade para seleção de pleitos na área de resíduos sólidos urbanos, incluindo
entre os critérios de elegibilidade, a comprovação de efetiva cobrança de taxa ou tarifa de manejo
de resíduos sólidos por parte dos pleiteantes.
Com a adoção de tal medida, espera-se que os projetos de manejo de resíduos sólidos
urbanos apoiados pela Funasa tenham maior probabilidade de sucesso e sustentabilidade, reduzindo
o desperdício e garantindo maior efetividade aos recursos públicos empregados.
Seria de grande importância que a Funasa realizasse uma avaliação minuciosa de todos os
convênios pendentes e cancelasse os inviáveis, a fim de resguardar-se de eventual prejuízo e de
liberar recursos para outras áreas de atuação governamental.
Todas essas informações apontam para um Programa com dificuldades de execução, cujos
convênios se arrastam ao longo de vários anos até serem finalmente executados ou cancelados.
Contudo, o orçamento apesar de expressivo, tem decrescido, chegando em 2014 a patamares
de 2005, 10 anos atrás, o que gera preocupação com a manutenção da sustentabilidade do Programa
de Resíduos sólidos.
Todavia, de acordo com os relatórios de auditoria operacional de monitoramento do
programa de resíduos sólidos urbanos, realizado pelo TCU, a ausência de cobrança de taxa de
manejo de RSU pela maioria dos municípios, é um dos principais fatores que prejudica a
sustentabilidade dos aterros.
Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada em 2008, 61% dos
municípios brasileiros “não cobra” da população taxa ou tarifa pelos serviços envolvidos no manejo
de resíduos sólidos urbanos. Isso representa um impedimento à sustentabilidade dos sistemas de
resíduos sólidos, em face da limitação orçamentária dos municípios para arcar com os custos de
operação e manutenção desses sistemas.
A cobrança pelos serviços de manejo de RSU é sistematicamente tratada na legislação e em
normativos internos da Funasa.
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A Lei 11.445, de 2007, comumente chamada de Lei do Saneamento, já prevê a possibilidade
de se proceder à instituição de taxas ou tarifas para recuperação dos custos incorridos na prestação
do serviço de limpeza urbana e manejo de RSU:
“ Art.29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela
cobrança dos serviços: [...].
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas
e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou
de suas atividades; “
Há previsão também na Lei 12.305, de 2010 – que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS):
“ Art.19, inciso XIII, determina que o plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos deve conter “sistema de cálculo dos custos da prestação dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a
forma de cobrança desses serviços, observada a Lei 11.445, de 2007 ”.
A cobrança pelos serviços de manejo é também tratada pelo Decreto 7.404, de 2010, que
regulamenta a PNRS:
“ Art.4º, inciso XI, estabelece como competência do Comitê Interministerial
da Política Nacional de Resíduos Sólidos “contribuir, por meio de estudos
específicos, com o estabelecimento de mecanismos de cobrança dos serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos pelos seus respectivos
titulares”.
A publicação da Funasa “Orientações Técnicas para Apresentação de Projetos de Resíduos
Sólidos Urbanos”, de 2006, em seu item 2.2.1, determina que o memorial descritivo dos projetos
deve conter, entre diversas outras informações, o sistema de cobrança dos serviços de limpeza
urbana. Estabelece que devem ser elencados os critérios e a modalidade de cobrança (taxa, tarifa,
contribuição, etc.), os valores cobrados e o nível de participação do tesouro municipal na
manutenção e operação do sistema.
No item 5 do documento, é abordada a questão da “Sustentabilidade dos Sistemas de
Resíduos Sólidos”. No ponto 5.2 ”Custeio da Operação e Manutenção do Sistema de Resíduos
Sólidos”, trata dos custos e da forma de financiamento da operação e manutenção do sistema,
subitem 5.2.2 “Forma de Financiamento dos Custos de Operação e Manutenção do Sistema”.
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Descrever a forma de financiamento previsto para operação e manutenção do sistema
conforme itens abaixo:



 cobrança de tarifa ou taxas do sistema (previsão de arrecadação);

custeio direto pelo município
por intermédio do orçamento municipal sem cobrança de tarifa

e/ou taxas (comprovar orçamento);


 cobrança de tarifa e/ou taxas com parte dos custos arcados pelo poder municipal;



outras formas de custeio do sistema (descrever).

Apesar da cobrança pelo manejo de RSU ser prevista e incentivada, tomando-se como base
os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada em 2008, foi constatado que na
maioria dos municípios brasileiros a cobrança pelo manejo de RSU não é feita, nesta mesma
pesquisa foi aferido também que apenas 39% dos municípios cobram taxa de manejo de RSU.

No intuito de investigar se existe relação entre a cobrança pelo manejo de RSU e a
disposição final ambientalmente adequada, foi determinada intersecção a partir de informações da
PNSB.

Em primeiro lugar, os municípios foram separados em dois grupos: os que cobram e os que
não cobram por esses serviços.

Comparando-se os percentuais de municípios que possuem aterro sanitário, aterro
controlado e lixão entre os dois grupos de municípios, fica evidente a existência de correlação entre
a cobrança da taxa e a disposição final.

Por meio da análise do gráfico é possível visualizar que, enquanto no grupo dos municípios
que cobram pelos serviços de manejo de RSU, 42% possuem aterro sanitário e apenas 26% têm
lixão, no grupo dos municípios que não cobram pelos serviços apenas 17% dispõe de aterro
sanitário, enquanto 66% têm lixão, conforme representa o Gráfico 26.
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Gráfico 26 – Comparação entre os percentuais de municípios que possuem aterro sanitário e lixão entre os grupos que
cobram pelos serviços de manejo de RSU e os que não cobram

Fonte: Dados da PNSB, 2009

Na sequencia, o Gráfico 27 congrega ambos os grupos de municípios, com cobrança e sem
cobrança de taxa e demonstra os percentuais entre cada grupo que possuem aterro sanitário, aterro
controlado e lixão.
A disposição final em aterro sanitário – considerada adequada – é posicionada na parte
esquerda do gráfico, seguida pelo aterro controlado e finalmente pelo lixão.
Como se pode ver, enquanto percentual do grupo de municípios que cobram pelos serviços é
descendente, ou seja, há mais municípios com disposição final adequada do que inadequada, no
grupo dos que não cobram acontece o oposto.
Gráfico 27 – Cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos versus disposição final

Fonte: Dados da PNSB, 2009

83

O segundo grupo de municípios “os que não cobram pelos serviços” apresenta pequeno
percentual de disposição correta, apenas 17%, e em aproximadamente dois terços a disposição final
é feita em lixões.
Os dados apresentados na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 2008, sugerem que os
municípios que cobram pelos serviços tendem a ter maior chance de apresentar disposição final
adequada de RSU, enquanto aqueles que não cobram tendem a dispor os resíduos em lixões. Uma
alternativa seria a implantação de consórcios públicos, pois esses ajudariam no processo de
instituição de taxas ou tarifas, já que o peso da medida ficaria diluído entre os vários municípios.
Segundo dados da PNSB, os municípios que possuem lixão normalmente não cobram taxa
de manejo de RSU. Eles não têm custos com a disposição final, ou os custos são muito baixos em
comparação aos da disposição em aterro sanitário. Quando um desses municípios passa a ter aterro
sanitário, essa mudança representa um aumento considerável de custos para o sistema de manejo de
RSU. Se o município implanta um aterro sanitário e não passa a cobrar taxa, isso representa uma
sobrecarga no orçamento municipal, pois é criado um gasto sem contrapartida de receita.
Em municípios com boa situação econômica, de médio ou grande porte, pode ser possível a
acomodação do aumento de despesas por folgas no orçamento. Mas essa situação hipotética é rara,
é notório que a maior parte dos municípios brasileiros convive com escassez constante de recursos,
sobretudo os pequenos, que muitas vezes, sobrevivem do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM). E são justamente esses pequenos municípios que apresentam maiores problemas de
disposição final de RSU.
A sobrecarga no orçamento municipal causada pela implantação de um aterro sanitário sem
a respectiva cobrança pelos serviços, principalmente em municípios pequenos e pobres, leva à falta
de sustentabilidade, pela ausência de fundos para manutenção dos sistemas de RSU.
Um aterro sanitário requer constante manutenção e demanda custos consideráveis de
operação, como energia, combustível, manutenções diversas, salários, entre outros. É necessário
trabalho constante de compactação e cobertura do lixo depositado, adaptação de acessos e rampas,
instalação de tubulações, tratamento de chorume, entre outros.
Se o município não tem condições de arcar com os custos de manutenção, em muito pouco
tempo o aterro se degrada e volta à condição de lixão.
Dada a falta de sustentabilidade, a consequência é que boa parte dos recursos públicos
empregados pela Funasa no financiamento de aterros sanitários vão, literalmente, para o lixo.
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Nesse sentido, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos apresentou Metas de curto, médio e
longo prazo para resíduos sólidos.
Uma etapa preliminar extremamente importante é a realização de estudos de regionalização
do território, fomentados pelo MMA desde 2007, considerando que a gestão associada dos serviços
de manejo dos resíduos sólidos urbanos é um dos princípios fundamentais da Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
A proposta de Metas previu que 100% das UF’s concluíssem os estudos de regionalização
em 2012, a elaboração dos planos até agosto de 2012, de modo a viabilizar a implantação dos
consórcios ou associações de municípios até 2013 e a eliminação dos lixões até agosto de 2014.
Todavia, as metas foram ambiciosas, principalmente por não considerar que a definição das
metas não depende apenas dos cenários econômicos, estando atrelado também ao envolvimento e
atuação dos três níveis de governo, da sociedade e da iniciativa privada.
O cumprimento do plano de metas, no que se refere aos Resíduos Sólidos Urbanos, exigiu
uma disponibilidade de recursos com aporte dos três níveis de governo e da iniciativa privada.
Entretanto, a disponibilidade dos recursos é apenas um dos condicionantes para o alcance
das metas, sendo necessário o cumprimento de vários outros requisitos como capacitação
institucional, capacidade institucional e de endividamento.
Contudo, para isto a União vem induzindo o consorciamento dos municípios, visando
ganhos de escala e redução de custos.
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2.4.

ESTUDOS DE CASO SOBRE A INSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

INTERMUNICIPAIS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
A formação de arranjos institucionais de cooperação entre municípios, por meio de
Consórcios Públicos Intermunicipais para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, tem reformulado
a gestão e a execução de políticas públicas, o que vem sendo aplicado.
Nesse sentido, a atuação do Ministério Público tem obrigado os municípios a se organizarem
rapidamente por meio de consórcios públicos para resolver a questão da disposição final.
Em complemento, tem sido significativa a atuação do MMA no apoio a formação de
Consórcios Públicos, por meio de convênios firmados com 18 estados da federação a partir de 2007,
o que contribuiu para a elaboração de Planos Estaduais de Regionalização de Resíduos Sólidos e de
Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para as regiões definidas em cada estado.
Instrumentos como esses que tem por finalidade a erradicação de lixões e bota foras e o
gerenciamento baseado na ordem de prioridades definida na PNRS: não geração, redução,
reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final, preferencialmente em aterros regionais para
obtenção de melhor escala operacional.
Recentemente a Funasa não tem atuado no incentivo à adoção e a formação de consórcios de
manejo de resíduos sólidos, há insuficiência de articulação entre a Funasa e o MMA no apoio à
execução de modelos de gestão associada e instituição de normativos internos atualizados que
estabeleçam como critério para alocação de recursos, a organização de municípios em consórcios
intermunicipais específicos para manejo de resíduos sólidos, de maneira adequada à Política
Nacional de Resíduos Sólidos a exemplo dos Consórcios Públicos de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (CPGRS).
Nota-se que o MMA, além de ser o ministério coordenador, conduz uma ação voltada
especificamente ao desenvolvimento institucional e apoia a elaboração de planos e estudos de
regionalização que tornam possíveis a formação de consórcios públicos de manejo de resíduos
sólidos.
O Comitê Interministerial, instituído por meio do Decreto 7.404/2010 que regulamenta a
PNRS, é uma instancia de articulação e negociação institucional capaz de processar os conflitos de
interesse produzindo apoio e legitimidade à política.
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A recomendação é que MMA, a Funasa e o MCid reunidos no Comitê Interministerial,
atuassem para garantir que os recursos do orçamento da Funasa, triturados em diversas emendas
parlamentares, fossem aplicados em projetos sustentáveis, para formação de consórcios de manejo
de resíduos sólidos ou para apoio a empreendimentos a cargo de consórcios já formados.
A deficiência de trabalho conjunto entre os órgãos reduz as possibilidades de canalizar
recursos do orçamento público, o que pode ser notado por meio dos comentários apresentados por
gestor do MMA, durante o Fórum Nacional de Resíduos Sólidos, realizado em Outubro/2010:
“Cerca de 90% dos recursos repassados para construção de
aterros pelo ministério foram perdidos, na medida em que esses
aterros financiados acabaram retornando à condição de lixões.”
Segundo o gestor, as principais razões para o histórico de perdas e insucessos no apoio à
execução de aterros de pequeno porte são:



 escala inadequada dos empreendimentos;







incapacidade operacional;

insustentabilidade econômica e financeira; e

ausência de desenvolvimento institucional dos municípios.

Todavia, conforme pode ser constatada no subitem a seguir, a possível solução para o
impasse e entendimento consolidado por meio da replicação de estudos sobre a percepção de
gestores e sociedade engajados no modo de operar consórcios intermunicipais, é de que os
Consórcios Públicos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos têm sido revelados como um arranjo
institucional adequado e efetivo para mitigar ou até mesmo sanar a deficiência em realizar a gestão
de seus resíduos sólidos, especialmente nos municípios de pequeno porte (até 20 mil habitantes).
Considerando a precariedade institucional dos municípios para executar uma adequada
gestão dos resíduos sólidos, a seguir serão apresentados dois estudos de caso para a análise e
avaliação. Os estudos foram apresentados no Seminário Internacional de Gestão e Regulação de
serviços Públicos de Manejo de Resíduos sólidos.
Por fim, são apresentadas as principais causas de insucesso e as boas práticas, nas quais se
pode constatar a necessidade de buscar modelos alternativos de arranjos institucionais de
cooperação entre municípios e de gestão operacional para os empreendimentos apoiados, de forma a
assegurar mais qualidade, agilidade, capacidade técnica, sustentabilidade econômico-financeira e
capacidade de resposta aos empreendimentos apoiados.
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2.4.1. ESTUDO DE CASO I: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA A
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (20 A 55 MIL HABITANTES)
O Consórcio Público Intermunicipal para a Gestão de Resíduos apresentado no estudo de
caso I apresenta um modelo teórico do custo de implantação de um aterro sanitário hipotético
dimensionado uma população de 55 mil habitantes para o estado de Minas Gerais em 2002.
O custo de implantação inicial “per capita” de um aterro sanitário para atender a uma
população de até 20 mil habitantes giraria em torno de R$ 29,96/hab., enquanto em Consórcio
Público Intermunicipal para a Gestão de Resíduos, um aterro sanitário para atender uma população
de 55 mil habitantes custaria cerca R$ 16,91/hab.(Graf.28).
Para implantação do um aterro sanitário o custo inicial “por tonelada (t)” para 20 mil
habitantes seria de R$ 126, 28/t, já em consórcio para 55 mil habitantes custaria R$ 61,76/t
(Graf.29).
Para operação o custo inicial por tonelada (t) para 20 mil habitantes seria por volta R$ 134,
14/t, para 55 mil habitantes custaria aproximadamente R$ 52,72/t (Graf.30).
Gráfico 28 – Custos de implantação inicial do aterro sanitário “por habitante”

Fonte: Dados do Seminário Internacional de Gestão e Regulação de Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos
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Gráfico 29 – Custos de implantação inicial do aterro sanitário “por tonelada” de RSU a ser manejado

Fonte: Dados do Seminário Internacional de Gestão e Regulação de Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos

Gráfico 30 – Custos de operação do aterro sanitário “por tonelada” de RSU a ser manejado

Fonte: Dados do Seminário Internacional de Gestão e Regulação de Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos
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Este estudo demonstrou que, considerando as faixas de população atendida, os significativos
ganhos de escala possíveis com cooperação entre as prefeituras por meio da instituição de
Consórcios Públicos Intermunicipais para a Gestão de Resíduos (Fig.11):

Figura 11 – Custos de implantação e operação de aterros sanitários por faixas de população atendida
Fonte: Dados do Seminário Internacional de Gestão e Regulação de Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos

Da análise e avaliação desse estudo de caso é possível concluir que a implantação de aterros
sanitários em municípios com população inferior a 20.000 habitantes é ineficaz e antieconômica,
pois os aterros acabam convertidos em aterros controlados ou lixões, solução ambientalmente
inadequada.
Isso ocorre porque a maioria absoluta desses municípios menores de 20 mil habitantes não
possui condições para viabilizar a operação sustentável do aterro sanitário, devido ao alto custo
operacional e à necessidade de monitoramento e controle sistemático o que leva a
consequentemente à perda integral do investimento inicial e dos recursos públicos aplicados.

2.4.2. ESTUDO DE CASO II: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA A
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (100 A 120 MIL HABITANTES)

O Consórcio Público Intermunicipal apresentado no estudo de caso II atende a uma
população de 115.170 habitantes distribuída nos quatro municípios consorciados, sendo que 64%
(73.451 habitantes) deste total são moradores da cidade de João Monlevade, seguidos de Nova Era
com 15% que corresponde a (17.540 habitantes); Rio Piracicaba 12% (14.167 habitantes) e Bela
Minas de Minas com 9% que corresponde a (10.012) habitantes.

Segundo o Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos (CPGRS), 46, 47 toneladas por
dia ingressam no aterro, o que corresponde aproximadamente a 1.394 toneladas/mês. Deste total de
108 toneladas (8%) são encaminhadas pelo município de Bela Vista de Minas, 145 toneladas (10%)
por Rio Piracicaba; 219 toneladas (16%) são encaminhadas pelo município de Nova Era e 922
toneladas (66%) são encaminhadas por João Monlevade mensalmente.
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Considerando a inviabilidade de construção de um aterro sanitário em cada cidade, os
municípios optaram pela cooperação para o gerenciamento dos mesmos, firmando um consórcio
com o objetivo de buscar soluções técnicas adequadas para a destinação final dos resíduos sólidos
domiciliares, comerciais e provenientes dos estabelecimentos de saúde. Iniciou-se, desta maneira, o
processo de construção do aterro sanitário, o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos e do
encerramento dos lixões.
A criação do Consórcio Público teve como motivação o enfrentamento de um problema no
qual os municípios partícipes tinham em comum que era a destinação inadequada de resíduos em
lixões, tendo-se em vista a necessidade de adequações às normas ambientais de disposição de
resíduos sólidos urbanos, bem como a diminuição dos custos.
Como principais funções de um Consórcio público entre municípios podem ser destacadas a
administração através do associativismo das atividades fins do consórcio, além de prestar serviços
no qual os municípios envolvidos necessitam em comum, ou seja, receber e tratar corretamente os
resíduos sólidos urbanos municipais das cidades associadas.
Para a realização de suas atribuições/tarefas o consórcio se organiza administrativamente,
conforme previsto em seu estatuto social, através de um Conselho de administração, um Conselho
Fiscal e uma Secretaria Executiva. E, como as cidades consorciadas ao CPGRS também participam
do Consórcio de Saúde do Médio Piracicaba (CISMEPI), utiliza-se a mesma estrutura
administrativa para diminuir os custos.
As reuniões do Conselho de administração são presididas pelo prefeito eleito presidente e
conta com a participação do prefeito ou vice das cidades consorciadas. Os convites para reuniões
são encaminhados para o prefeito e vice. Nela são deliberados os investimentos a serem realizados e
tratados assuntos como obras; procedimentos operacionais relacionados à gestão e ao tratamento
dos resíduos dispostos nas células, bem como propostas de ampliação da célula de disposição de
resíduos sólidos.
Após a realização das reuniões, os departamentos de infraestrutura e meio ambiente são
informados sobre a pauta da reunião. Também, podem ser realizadas reuniões com os envolvidos no
processo de coleta dos resíduos e, se necessário, através dos meios de comunicação locais para
atingir a população. De acordo com os representantes públicos dos municípios não existem conflitos
ou problemas entre os usuários do aterro, devido a uma administração eficiente e transparente; não
existem problemas na administração do consórcio, visto que cada município possui direito a voto
igualitário, independente da quantidade de resíduos disposto.
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Entretanto, ainda, que a proximidade dos municípios, o bom relacionamento entre os entes
associados e o tamanho da maioria dos municípios são os fatores que facilitaram a consolidação do
Consórcio. Um dos representantes ressalta que existem problemas relacionados à coleta, segregação
e disposição dos resíduos sólidos do serviço de saúde dos municípios envolvidos – como, por
exemplo, a forma com que os resíduos sólidos municipais são coletados - e algumas questões sobre
a implantação da coleta seletiva em cada município. Fatores estes que foram apontados como
dificultadores para a consolidação do consórcio. Ou seja, a destinação incorreta por parte dos
municípios de resíduos não aterráveis ou não classificados como rejeito, como os materiais
recicláveis e os resíduos do sistema de saúde.
Os principais resultados obtidos pelo Consórcio, além da correta destinação e tratamento dos
resíduos sólidos, foram a erradicação dos lixões e o incentivo para a implantação de associação de
catadores, além da realização de palestras nas escolas públicas promovendo educação ambiental e
aumento da consciência associativista e ambiental das autoridades municipais.
Como principais ações a serem executadas no consórcio, foram destacadas a efetivação da
coleta seletiva, com o objetivo de prolongar a vida útil do aterro, e o tratamento térmico dos
resíduos do sistema de saúde. Considerando as ações executadas, os representantes públicos dos
municípios consorciados consideram o Consórcio uma resposta adequada para o gerenciamento do
aterro sanitário. Visto que os municípios possuem o mesmo objetivo, no que concernem os resíduos
sólidos, os participantes se comprometem a fornecer recursos para manutenção e investimentos no
aterro, sendo possível o rateio dos custos entre os municípios.
A relação entre o Consórcio e os municípios consorciados é considerada ótima, devido ao
relacionamento do poder público com a administração do Consórcio, ou seja, a participação dos
municípios ocorre de forma atuante. O Consórcio não conta com a participação da sociedade civil
organizada (ONGs, OSCIPS) no processo gerencial, como outros tipos de consórcios
intermunicipais, mas, de certa forma, é beneficiado pelas associações de catadores, que contribuem
para que o município não envie materiais recicláveis ao aterro.
Dos quatro municípios consorciados, três já possuem implantada a associação de catadores
apoiadas pelas prefeituras, proporcionam a inclusão social e a participação das comunidades mais
carentes. Como exemplo, a Associação de catadores de Rio Piracicaba (ASCARIPI) que entre seus
associados havia pessoas que tiravam seu sustento do lixão e agora trabalham de forma
humanizada, sendo agentes ambientais, formando desta maneira, multiplicadores.
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As campanhas de conscientização e de educação sobre a destinação final dos resíduos
sólidos para conservação da saúde e o ambiente ficam a cargo dos municípios. O município de Bela
Vista de Minas informou que, ao longo do ano, são realizadas palestras nas escolas com a
participação dos pais, abordando principalmente os temas resíduos sólidos e água. É, ainda, uma das
maneiras de difundir a atuação do Consórcio. Além das palestras, são realizados seminários e
também recebimento de escolas nas datas alusivas ao meio ambiente.
Como ações para melhorar e/ou apoiar a cooperação intermunicipal, foram apontados: o
envolvimento do comitê da bacia hidrográfica do Rio Piracicaba; aumento dos incentivos
financeiros das esferas estadual e federal; além de ofertas de oficinas de capacitações para os
gestores municipais envolvidos na coleta e destinação dos resíduos sólidos. E, ainda, um
levantamento de necessidades em comum, para soluções em cooperação entre os municípios.
Outra ação seria a fixação de calendário de reuniões periódicas para o desenvolvimento de
projetos e capacitações dos associados, para que, desta forma, fossem disseminadas as boas práticas
para o gerenciamento dos resíduos e sua correta destinação final, assim como propor a meta de
redução e aumento do reaproveitamento dos resíduos. E, estudar a viabilidade do aproveitamento
energético proveniente da decomposição dos resíduos. Questionados sobre os problemas da Bacia
Hidrográfica onde atuam, os representantes apontaram como principais o esgoto, lixo,
desmatamento, queimadas.
Além do uso e ocupação do solo desordenado, altas taxas de produção de resíduos e
disposição incorreta, desmatamento descontrolado das áreas de proteção permanente, lançamento de
esgotos nos cursos de água sem o prévio tratamento e altos índices de lançamento de particulados
atmosféricos. Outro fator é que a Bacia do Rio Piracicaba encontra-se na área de influência do
Parque Estadual do Rio Doce e possui um conjunto expressivo de atividades econômicas
(siderurgia, celulose e mineração de ferro) com alto grau de impacto ambiental, além de expressiva
concentração urbana e massivos reflorestamentos por monocultura de eucaliptos para produção de
carvão vegetal e celulose. O Índice de Qualidade das Águas, considerando a sua média anual de
2005, segundo o representante público do município de Rio Piracicaba, foi classificado como médio
em 100% das estações de amostragem do rio Piracicaba.
Nos apontamentos finais, os representantes públicos dos municípios consorciados
destacaram ainda que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS ecológico
recebido pelos municípios deveriam ser repassados para o Consórcio com o objetivo de manutenção
do aterro.
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E que, o maior problema do CPGRS é financiamento dos investimentos em virtude da
situação financeira atual dos municípios causados pela queda da arrecadação.
A formação do consórcio surgiu a partir de um programa de comunicação e conscientização
ambiental do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente – CODEMA de
João Monlevade, em 1993, aproveitando a experiência do Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Médio Piracicaba. Surgindo quando os municípios de João Monlevade, Bela Vista de Minas e Rio
Piracicaba celebraram um termo de convênio com objetivo de implantar, manter e utilizar um aterro
sanitário, a Licença de Instalação foi obtida em 1998.
Em 2000, João Monlevade apresentou um plano de trabalho ao governo federal, quando
ainda existia o Programa Brasil Gera Limpo. O plano previa a criação de um consórcio, não só para
construir o aterro sanitário, mas também para implementar uma série de outras ações
O plano aprovado, que teve boa parte dos recursos oriundos do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, envolve a construção do aterro, a ressocialização de catadores, a coleta seletiva, a
erradicação dos lixões, o consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos foi efetivado em 2001, e
regulamentado em 2005 com a aprovação da Lei Federal nº 11.107 (BRASIL, 2005), que trata da
formação de consórcios entre entes da federação, nesse período ocorreu também a incorporação do
município de Nova Era. Foi constituído sob a forma de associação pública, mediante contrato e sua
formação visa gerenciar o destino final dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e provenientes
de estabelecimentos de saúde dos municípios. Cada município tem uma participação financeira,
cuja quota seria proporcional à quantidade de resíduos sólidos a ser disponibilizados e dispostos no
aterro sanitário, essa é uma forma de estimular e forçar o município a fazer coleta seletiva, evitando
mandar excessos para o aterro sanitário.
O aterro sanitário foi construído no município de João Monlevade e apresenta uma área total
de 25 ha e 5 ha de área construída, está localizado a 5, 5 km do centro de João Monlevade, 15 km
de Bela Vista de Minas, 20 km de Nova Era e 7 km de Rio Piracicaba.
Com o apoio da S. A. Mineração Trindade (SAMITRI), foi elaborado um projeto para
implantação de um aterro sanitário como um sistema único para a destinação final dos resíduos
gerados pelas comunidades dos municípios parceiros, esta intenção deu origem ao Consórcio
Público de Gestão de Resíduos Sólidos (CPGRS), que, apesar do processo entre a ideia e a
formatação final ter sido moroso, o projeto se destaca em âmbito regional.
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Constituem serviços públicos passíveis de gestão associada, a serem executados pelo
consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos, as atividades concernentes à manutenção,
ampliação e operacionalização do aterro sanitário localizado no Município de João Monlevade,
assim como a criação de novos serviços e promoção de educação ambiental comum aos municípios
consorciados.
O contrato de rateio é elaborado anualmente, para acompanhar as dotações orçamentárias da
Lei Orçamentária Anual. As despesas do aterro sanitário ficam por conta do consórcio, e todas as
despesas relativas a programas de educação ambiental estão definidas nas obrigações do consórcio,
com a participação dos municípios consorciados, ou seja, todas as ações relacionadas à ampliação,
operação, reforma, enfim, a qualquer ação realizada no aterro sanitário.
No mês de junho de 2010, a Câmara Municipal de Alvinópolis votou aprovando a adesão do
município ao CPGRS. O ingresso do Município de Alvinópolis ao CPGRS ficou condicionado à
integralização da quota de patrimônio no valor de R$ 200.000, 00 (duzentos mil reais), valor este
que foi financiado em 20 parcelas, após aprovação do Conselho do Consórcio, devendo ainda,
contribuir mensalmente, em função de sua participação, com o valor de R$ 380, 00, mais 10% do
valor do lixo aterrado, sendo o valor da tonelada de lixo aterrado de R$ 43, 68.
Segundo o Jornal Bom Dia, a adesão se deu após o município ter sido multado por não
cumprir a deliberação normativa da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) que dispõe
sobre a destinação do lixo urbano.
Em 2002, venceu o prazo para que o município deixasse de fazer uso do lixão. No entanto, o
ex-prefeito da cidade na época desprezou a recomendação da FEAM e o caso foi parar na Justiça.
No ano seguinte, após uma vistoria de técnicos do Ministério Público, foi constatado que o lixo do
município permanecia sendo destinado de forma incorreta.
O Executivo foi então condenado a pagar uma multa diária que ultrapassou R$ 1 milhão.
Para resolver o impasse, o atual prefeito da cidade firmou um Termo de Ajustamento junto ao
Ministério Público e se comprometeu a resolver o problema.
O lixo do município de Alvinópolis começa a ser encaminhado ao Aterro Sanitário a partir
de 1º de fevereiro.
A adesão do município ao CPGRS culminou uma redução da multa perante a Justiça.
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2.4.3. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS DE CASO SOBRE A INSTITUIÇÃO DE
CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS PARA A GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
A seguir será apresentada a análise e a avaliação dos dois Estudos de Caso onde são
apresentadas principais causas de insucesso e as boas práticas, nas quais se pode constatar a
necessidade de buscar modelos alternativos de arranjos institucionais de cooperação entre
municípios e de gestão operacional para os empreendimentos apoiados, de forma a assegurar mais
qualidade, agilidade, capacidade técnica, sustentabilidade econômico-financeira e capacidade de
resposta aos empreendimentos apoiados.

2.4.4. PRINCIPAIS CAUSAS DE INSUCESSO
Dentre as principais causas de insucesso, é notável a imprudência, das prefeituras e dos
órgãos financiadores, ao desconsiderar a deficiência de viabilidade para a implantação de aterros
sanitários em municípios de pequeno porte, aqueles com menos de 20 mil habitantes, cientes
inclusive de que a manutenção do apoio à operacionalização de aterros sanitários para municípios
com poucos habitantes é antieconômica e tem gerado desperdício dos recursos públicos investidos
(Fig.12):

Figura 12 – Impacto dos consórcios públicos intermunicipais na destinação final de resíduos sólidos urbanos
Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – IBGE, 2008.

Isso decorre do fato de os custos unitários por habitante e por tonelada de resíduos gerados,
para operação de aterros sanitários em municípios classificados como de pequeno porte, são mais
elevados quanto menor é o porte do município.
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Diante desses altos custos de operacionalização, os municípios acabam deixando de operar
os aterros sanitários que passam à condição de lixões, dessa forma, os recursos inicialmente
investidos são inteiramente perdidos.
Contudo, ocorre a falta de interesse e comprometimento na instituição de consórcios
públicos intermunicipais ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com a
finalidade de obter ganhos de escala de aproveitamento dos recursos necessários e redução dos
custos envolvidos, conforme prevê o Art.8°, XIX, da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Por isso o montante de recursos públicos federais empenhados via Funasa em benefício de
municípios consorciados tem sido cada vez menor se comparado aos empenhados para municípios
individuais (Fig.13):

Figura 13 – Montante de recursos empenhados em benefício de “municípios consorciados” em comparação aos recursos
empenhados para “municípios não consorciados” no período de 2006 a 2010
Fonte: Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse/SICONV, relação dos municípios integrantes de
consórcios públicos contemplados pela Funasa/MS.
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Outra causa é a insuficiência na elaboração de diagnósticos e estudos regionais,
considerando o uso e ocupação do solo da microrregião e da bacia hidrográfica, como por exemplo:
o levantamento das taxas de geração e de adequação na disposição final dos resíduos sólidos;
















o mapeamento das áreas de proteção permanente;


dos pontos de lançamento de esgoto;



de poluição atmosférica;



dos corpos d’água; entre outros.

Além disso, há a omissão em identificar e considerar se:














a administração municipal é eficiente e transparente;



existem problemas na administração econômico-financeira relevante para o projeto;



persistem conflitos ou problemas entre os usuários do aterro;

cada município possuidireito a voto igualitário, independente da quantidade de resíduos
disposto; entre outros.

Essas são algumas questões a serem identificadas e consideradas para concepção e execução
dos projetos de implantação de aterros sanitários.
Outro fator preponderante para insucesso na implantação dos projetos de aterros sanitários é
a notória escassez constante de recursos financeiros nos municípios brasileiros e, sobretudo nos de
pequeno porte, os quais em sua maioria, quase totalidade, sobrevivem única e exclusivamente dos
recursos repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Dessa forma, a baixa arrecadação financeira torna ainda mais grave essa insuficiência para
investimentos e financiamentos, e são justamente esses pequenos municípios que apresentam os
maiores problemas de adequação no manejo e disposição final de resíduos sólidos.
Entretanto, a sobrecarga no orçamento municipal causada pela implantação de um aterro
sanitário sem a respectiva cobrança pelos serviços, principalmente em municípios pequenos e
pobres, leva à falta de sustentabilidade econômico-financeira para o manejo e manutenção do
sistema de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.
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Contudo, a falta de cobrança de taxa para manejo de resíduos sólidos pela maioria dos
municípios, prejudica a sustentabilidade dos aterros sanitários.

Assim, a insuficiência de recursos financeiros, para a manutenção e operacionalização do
aterro sanitário, compromete a regularidade do custeio e do investimento em insumos
indispensáveis à operação e funcionamento e sustentabilidade do aterro sanitário, tais como:











energia;




combustível;




manutenções diversas;




salários de engenheiros, motoristas, operadores de trator, faxineiros, segurança;





trabalho constante de compactação e cobertura do lixo depositado;



adaptação de acessos e rampas,
instalação de tubulações, tratamento de chorume; entre
outros insumos imprescindíveis.

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizada em 2008, 61% dos
municípios brasileiros não cobra da população taxa ou tarifa pelos serviços envolvidos no manejo
de resíduos sólidos.

É possível que em alguns municípios com boa situação econômica, os de médio e grande
porte, possam acomodar o aumento de despesas com folgas no orçamento, no entanto essa condição
hipotética é rara.

Todavia, a cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos é condição necessária para
a sustentabilidade dos aterros sanitários, pois a maior parte dos municípios, especialmente os de
pequeno porte, não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com os custos para a
manutenção e operacionalização do aterro sanitário, o que provoca no curto prazo a degradação do
aterro sanitário e implica no médio/longo prazo o retrocesso à condição de lixão (Fig.14):
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Figura 14 – Degradação de aterro sanitário com retrocesso convertido à condição de lixão a céu aberto, resultado
negativo dos investimentos realizados, um histórico de perdas e de insucessos.
Fonte: depositphotos.com
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Nesse sentido, a situação se agrava ainda mais com multas pelo não cumprimento do manejo
adequado dos resíduos sólidos e pelos descumprimentos de Termos de Ajustamento de Conduta
junto ao Ministério Público.
Dada a falta de sustentabilidade, a consequência é que os recursos públicos federais
empregados no financiamento de aterros sanitários vão, literalmente, para o lixo, o que inclusive
configura dano ao erário pelo mau aproveitamento e desperdício dos recursos públicos empregados
no financiamento da implantação de aterros sanitários.
Dessa forma, é imperativo que haja a instituição de normas que estabeleçam critérios de
elegibilidade e prioridade na seleção de pleitos para financiamento de projetos de manejo e gestão
de resíduos sólidos com recursos públicos federais, incluindo entre os requisitos de elegibilidade, a
necessidade de elaborar diagnósticos e estudos regionais com a indicação da necessidade ou não de
formação de consórcio público ou arranjo institucional mais adequado, além da comprovação de
efetiva cobrança da taxa ou tarifa de manejo de resíduos sólidos por parte dos requerentes.
Ante o exposto, com a utilização de tais medidas, espera-se que os projetos de manejo e
gestão de resíduos sólidos tenham maior probabilidade de sucesso e sustentabilidade, reduzindo os
desperdícios nos financiamentos e garantindo maior efetividade na aplicação dos recursos públicos
empregados.
Portanto, é fundamental levar em conta e considerar a adoção de boas práticas
experimentadas por outros consórcios públicos intermunicipais, para seleção do arranjo mais
adequado a peculiaridade do município e da microrregião, a fim de evitar as causas de insucesso no
procedimento da gestão dos resíduos sólidos nos municípios brasileiros (Fig.15):

Figura 15 – Principais causas de insucesso na gestão de resíduos sólidos por municípios brasileiros
Fonte: Dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – IBGE e da Pesquisa Sobre a Situação Atual dos Resíduos
Sólidos nos Municípios Brasileiros – MMA, ano de referência 2015
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2.4.5. BOAS PRÁTICAS
Observadas as boas práticas de gestão operacional para os empreendimentos apoiados, a
seguir apresentadas, é possível potencializar os ganhos em qualidade, agilidade, capacidade técnica,
sustentabilidade econômico-financeira e capacidade de resposta aos empreendimentos apoiados.
Passo 1 – Considerar a inviabilidade de construção de um aterro sanitário em cada cidade,
elaborar diagnósticos e estudos regionais para seleção dos arranjos consorciados mais apropriados
ao objetivo de buscar soluções técnicas mais adequadas para a destinação final dos resíduos sólidos;
Passo 2 – Identificar na microrregião, os municípios que tenham em comum a destinação
inadequada de resíduos em lixões e inviabilidade de construção de aterro sanitário próprio, tendo-se
em vista o levantamento de necessidades de cooperação entre os municípios e a diminuição dos
custos de adequação às normas ambientais de disposição de resíduos sólidos;
Passo 3 – Envolver ou instituir o comitê de bacia hidrográfica dos municípios envolvidos,
para a identificação dos problemas da bacia hidrográfica, como altas taxas produção de resíduos,
disposição incorreta do lixo, uso e ocupação do solo desordenado, queimadas e desmatamentos
descontrolados nas áreas de proteção permanente, lançamento de esgotos nos cursos de água sem o
prévio tratamento e altos índices de lançamento de particulados atmosféricos;
Passo 4 – Verificar se a Bacia encontra-se na área de influência de unidades de conservação
e se possui um conjunto expressivo de atividades econômicas com alto grau de impacto ambiental,
além de significativa concentração urbana e massivos reflorestamentos por monocultura;
Passo 5 – Fazer um levantamento da experiência e boas práticas de outros consórcios
intermunicipais;
Passo 6 – Considerar a proximidade dos municípios, o bom relacionamento entre os entes
associados e o tamanho da maioria dos municípios deve ser considerado como fatores que
facilitaram a consolidação do Consórcio;
Passo 7 – Avaliar se a relação entre o Consórcio e os municípios consorciados é considerada
ótima, devido ao relacionamento do poder público com a administração do Consórcio, ou seja, a
participação dos municípios ocorre de forma atuante;
Passo 8 – Verificar se os representantes públicos dos municípios consorciados consideram o
Consórcio uma resposta adequada para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos;
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Passo 9 – Instituir o consórcio sob a forma de associação pública, mediante contrato para
gerenciamento o destino final dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e provenientes de
estabelecimentos de saúde dos municípios;
Passo 10 – Buscar a utilização administrativa de consórcios existentes para diminuir custos;
Passo 11 – Organizar administrativamente, conforme previsto em seu estatuto social, através
de um Conselho de Administração, um Conselho Fiscal e uma Secretaria Executiva;
Passo 12 – Organizar o conselho de administração de forma que as reuniões sejam
presididas pelo prefeito eleito presidente e com a participação do prefeito ou vice das cidades
consorciadas;
Passo 13 – Realizar as reuniões com a presença dos prefeitos ou vice prefeitos para deliberar
sobre os investimentos a serem realizados em obras, procedimentos operacionais relacionados à
gestão e ao tratamento dos resíduos sólidos, bem como propostas de ampliação da estrutura de
tratamento e disposição final dos de resíduos sólidos;
Passo 14 – Fixar um calendário de reuniões periódicas para o desenvolvimento de projetos;
Passo 15 – Informar aos departamentos de infraestrutura e meio ambiente sobre as
deliberações após a realização das reuniões com os envolvidos no processo de coleta, tratamento e
disposição final dos resíduos sólidos, se necessário, inclusive através dos meios de comunicação
locais para atingir a população;
Passo 16 – Celebrar um termo de convênio com objetivo de implantar, manter e utilizar um
aterro sanitário, e obtenção do licenciamento ambiental;
Passo 17 – Captar recursos para construir o aterro sanitário e também para implementar as
ações necessárias à sua operacionalização e manutenção (a maior parte dos recursos são oriundos
dos Fundos Nacionais de Meio Ambiente, Saneamento e Saúde destinados a serem destinados ao
financiamento da construção do aterros, a ressocialização de catadores, a coleta seletiva, a
erradicação dos lixões, o consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos;
Passo 18 – Acordar com os participantes o compromisso de fornecer recursos para
manutenção e investimentos no aterro, sendo possível o rateio dos custos entre os municípios, visto
que os municípios possuem o mesmo objetivo, no que concernem os resíduos sólidos;
Passo 19 – Assegurar que cada município se comprometa a ter uma participação financeira,
cuja quota seja proporcional à quantidade de resíduos sólidos a ser disponibilizada e disposta no
aterro sanitário, essa é uma forma de estimular e forçar o município a fazer coleta seletiva, evitando
mandar excessos para o aterro sanitário;
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Passo 20 – Contratar que as despesas do aterro sanitário devem ficar por conta do consórcio,
e todas as despesas relativas a programas de educação ambiental devem estar definidas nas
obrigações do consórcio com a participação dos municípios consorciados, ou seja, todas as ações
relacionadas à ampliação, operação, reforma, enfim, a qualquer ação realizada no aterro sanitário;
Passo 21 – Elaborar contrato de rateio anual, para acompanhar as dotações orçamentárias da
Lei Orçamentária Anual;
Passo 22 – Buscar apoio de empresas que geram externalidades ambientais negativas para a
elaboração de plano e projetos para implantação e atividades concernentes à manutenção, ampliação
e operacionalização do aterro sanitário, como um sistema único para a destinação final dos resíduos
gerados, assim como para a criação de novos serviços e promoção de educação ambiental comum
aos municípios consorciados, considerando que estes serviços públicos são passíveis de gestão
associada, intenção que dá origem ao Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos (CPGRS);
Passo 23 – Implementar nos municípios consorciados o ICMS ecológico para que, recebido
pelos municípios, os recursos possam ser repassados para o Consórcio com o objetivo de
manutenção do aterro, monitoramento do Índice de qualidade das águas, estabelecimento de
programa de comunicação e conscientização ambiental do Conselho Municipal de Meio Ambiente,
com a promoção de oficinas de capacitações para os gestores municipais envolvidos na coleta e
destinação dos resíduos sólidos, entre outras ações afins;
Passo 24 – Cobrar pelos serviços de manejo de resíduos sólidos dos municípios é condição
fundamental para a sustentabilidade dos aterros sanitários, pois o atendimento às normas é critério e
condição necessária para a elegibilidade e prioridade na seleção de pleitos na área de resíduos
sólidos, em que se inclui entre os critérios de elegibilidade, a comprovação de efetiva cobrança de
taxa ou tarifa de manejo de resíduos sólidos;
Passo 25 – Elaborar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e aumentar os
incentivos financeiros das esferas estadual e federal para sua elaboração;
Passo 26 – A adesão de novo município ao CPGRS deve ser aprovada pela câmara
municipal, o ingresso do novo município deve ficar condicionado à integralização da quota de
patrimônio no valor em reais (R$) após aprovação do conselho do consórcio, devendo ainda,
contribuir mensalmente, em função de sua participação, com o valor de 10% do valor do lixo
aterrado, considerado aqui o valor da tonelada de lixo aterrado em R$;
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Passo 27 – Estabelecer deliberação normativa via Conselho Estadual de Meio Ambiente para
os municípios que não disporem sobre a destinação do lixo urbano se for constatado que o lixo do
município permanece destinando os resíduos de forma incorreta estabelecer multa pelo não
cumprimento e assinatura de Termo de Ajustamento junto ao Ministério Público e se comprometeu
a resolver o problema;
Passo 28 – Disseminar as boas práticas para o gerenciamento dos resíduos e sua correta
destinação final, assim como propor a meta de redução e aumento do reaproveitamento dos
resíduos, inclusive a viabilidade do aproveitamento energético proveniente da decomposição dos
resíduos, inclusive com a realização de eventos nos municípios, abordando principalmente os temas
resíduos sólidos e água, além das palestras, realizando seminários envolvendo escolas nas datas
alusivas ao meio ambiente, campanhas de conscientização e de educação sobre a destinação final
dos resíduos sólidos para conservação da saúde e o ambiente ficam a cargo dos municípios;
Passo 29 – Buscar a articulação entre consórcio e a participação da sociedade civil
organizada (ONGs, OSCIPS) no processo gerencial, como outros tipos de consórcios
intermunicipais, mas, de certa forma, é beneficiado pelas associações de catadores, que contribuem
para que o município não envie materiais recicláveis ao aterro;
Passo 30 – Implantar nos municípios consorciados, associação de catadores apoiadas pelas
prefeituras, para proporcionar a inclusão social e a participação das comunidades mais carentes
possibilitando as pessoas que tirem seu sustento do lixão e trabalhem de forma humanizada, sendo
agentes ambientais, formando desta maneira, multiplicadores, fomentando a implementação das
associações de catadores, além da realização de palestras nas escolas públicas promovendo
educação ambiental e aumento da consciência associativista e ambiental das autoridades
municipais; e,
Passo 31 – Avaliar constantemente se existem problemas relacionados à coleta, segregação e
disposição dos resíduos sólidos do serviço de saúde dos municípios envolvidos – como, por
exemplo, a forma com que os resíduos sólidos municipais são coletados - e algumas questões sobre
a implantação da coleta seletiva em cada município, a fim de evitar a destinação incorreta por parte
dos municípios de resíduos não aterráveis ou não classificados como rejeito, como os materiais
recicláveis e os resíduos do sistema de saúde, pois a efetivação da coleta seletiva deve ter por
propósito objetivo o tratamento térmico dos resíduos do sistema de saúde e a extensão a vida útil do
aterro.
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2.5.

ESTRATÉGIAS

PARA

A

ELABORAÇÃO

DE

PLANOS

MUNICIPAIS

SIMPLIFICADOS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PSGIRS) E
EXECUÇÃO VIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS
As estratégias aqui expostas consideram as sugestões metodológicas recomendadas e
fundamentam a modelagem do processo para automatização da elaboração de Planos Municipais
Simplificados de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PSGIRS), a ser apresentada no Capítulo 3.
O objetivo é apoiar os prefeitos, gestores e técnicos municipais e dos consórcios públicos na
elaboração do planejamento das atividades e ações visando à racionalidade na aplicação dos
recursos humanos e financeiros para elaboração dos planos de gestão integrada dos resíduos sólidos.
A estratégia está estruturada com os itens do conteúdo mínimo exigido para um PSGIRS
conforme determina o artigo 51, § 1º, incisos I a XIV, do Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de
2010, para um horizonte de vinte anos com revisões a cada quatro anos, abaixo transcrito:

Art.51 Os Municípios com população total inferior a vinte mil habitantes, apurada com base
nos dados demográficos do censo mais recente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
Estatística – IBGE poderão adotar planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos
sólidos.
§1o Os planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos referidos no caput
deverão conter:
I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, com a indicação da
origem, do volume e da massa, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição
final adotadas;
II - identificação das áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos,
observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição e o zoneamento ambiental,
quando houver;
III - identificação da possibilidade de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com
outros Municípios, considerando a economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as
formas de prevenção dos riscos ambientais;
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IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento ou ao
sistema de logística reversa, conforme os artigos. 20 e 33 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as
disposições deste Decreto e as normas editadas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS;
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos serviços públicos
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos, em consonância com o disposto na Lei nº 11.445, de 2007, e no Decreto n°
7.217, de 21 de junho de 2010;
VI - regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art.
20 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as normas editadas pelos órgãos do SISNAMA e do
SNVS, bem como as demais disposições previstas na legislação federal e estadual;
VII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização pelo Poder
Público, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos;
VIII - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a
reutilização, a coleta seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos;
IX - programas e ações voltadas à participação de cooperativas e associações de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, quando houver;
X - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo
de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observado o disposto na Lei nº
11.445, de 2007;
XI - metas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos;
XII - descrição das formas e dos limites da participação do Poder Público local na coleta seletiva e
na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 12.305, de 2010, e de outras ações
relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
XIII - identificação de áreas de disposição inadequada de resíduos e áreas contaminadas e
respectivas medidas saneadoras; e
XIV - periodicidade de sua revisão.
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Esta estratégia aborda os Planos Municipais Simplificados de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos, os PSGIRS, a serem a serem operacionalizados por meio de consórcios públicos.
O PSGIRS tem relação com o componente “prestação de serviços públicos de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos” do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB),
previsto no art. 19 da Lei nº 11.445/2007 e no art. 25 do Decreto n 7.217/2010.
A intersecção do conteúdo mínimo de ambos se dá no objeto de cada um, enquanto no
PMSB será feito o diagnóstico, o estabelecimento de metas e a identificação de programas, projetos
e ações sobre a prestação dos serviços, os PSGIRS não se limitam aos “serviços” ou ao modo como
tais serviços são oferecidos à população, nem aos resíduos sólidos urbanos exclusivamente.
O escopo dos PSGIRS abrange o ciclo que se inicia desde a geração do resíduo, com a
identificação do ente gerador, até a disposição final dos rejeitos, passando pela responsabilização do
setor público, titular ou concessionário, do consumidor, do cidadão e do setor privado na adoção de
soluções que minimizem ou ponham fim aos efeitos negativos para a saúde da população e para o
ambiente em cada fase do “ciclo de vida” dos produtos.
A PNRS reafirma a definição da Lei 11.145/2007 da obrigatoriedade de elaboração de
Planos de Resíduos Sólidos para todos os municípios brasileiros.
Em seu Art. 14 a Lei 12.305 define como planos de resíduos sólidos:
















o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;
os Planos Estaduais de Resíduos Sólidos;



os Planos Microrregionais de Resíduos Sólidos e 
os Planos de Resíduos Sólidos de
Regiões Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas;



os Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos;




os Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; e




os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

A figura do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o PSGIRS, surgiu da
combinação do Art.19 § 2º da PNRS, com o artigo 51, § 1º, incisos I a XIV do Decreto nº
7.404/2010, que regulamenta a PNRS, onde disciplina o conteúdo mínimo exigido para PSGIRS
além de estabelece a possibilidade que o PGIRS tenha conteúdo simplificado para municípios de
pequeno porte, com menos de 20.000 habitantes (apurado com base no censo mais recente do
IBGE), sendo que tal condição não se aplica aos municípios: integrantes de áreas de especial
interesse turístico ou cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação.
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Assim, o Decreto nº 7.404/2010, que regulamenta a PNRS, disciplinou em seu artigo 51, §
1º, incisos I a XIV, o conteúdo mínimo exigido para um Plano Municipal Simplificado de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (PSGIRS).
Dessa forma, sob a ótica do órgão concedente de recursos públicos (Ministério do Meio
Ambiente, Ministério das Cidades, Funasa, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES), é
estratégico que as prefeituras atendam aos critérios para atendimento dos pleitos pelo órgão federal
acionado que, amparado pelos princípios da discricionariedade, conveniência e oportunidade,
verificará, no plano de gestão do proponente, além do atendimento do conteúdo mínimo previsto na
lei, se:






o objeto do pleito está identificado no plano;




há previsão de atender a essa necessidade;




há definição clara das responsabilidades; e





há condições operacionais
 e previsão de recursos financeiros para a manutenção e/ou
continuidade da atividade.
A referida Política Nacional de Resíduos Sólidos condiciona a elaboração de plano de gestão
integrada de resíduos sólidos pelos municípios e o Distrito Federal para acessar recursos da União,
ou por ela controlados, destinado a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao
manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de
entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.
Prioriza ainda para fins de obtenção de recursos da União os Municípios que optarem por
soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e
implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos
microrregionais de resíduos sólidos.
Ainda para acesso a recursos federais, a Lei 11.445/2007 prioriza municípios que
implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Estas devem ser formadas por pessoas físicas de
baixa renda e que trabalharem de forma consorciada.
Define ainda em seu Art. 19 as etapas e o conteúdo mínimo obrigatório para a elaboração do
Plano. A Lei 11.445/2007 também define que a prestação dos serviços públicos de saneamento
básico observará plano, que são indispensáveis e obrigatórios para a contratação ou concessão dos
serviços.
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Em seu Art. 3º inciso II a lei define a gestão associada como uma associação voluntária de
entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 241
da Constituição Federal.
Portanto, esta estratégia para o desenvolvimento dos PSGIRS, também servirá para a
elaboração do Plano Regional de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos – PREGIRS, uma vez que
será elaborado por diversos municípios que integrarão um consórcio público.
Os planos devem ser elaborados pelos municípios individualmente ou de forma integrada
realizado por meio do próprio consórcio público, e essa responsabilidade não deve ser delegada. O
processo de elaboração dos PSGIRS e do PREGIRS deve contar com a participação da comunidade
fator considerado imprescindível para a sua consecução.
A seguir apresenta-se a estratégia de estímulo à elaboração e para o bom desenvolvimento
dos PSGIRS e do PREGIRS, adaptada da publicação do Banco Mundial (Fig.16):

Figura 16 – Estratégia de estímulo à elaboração e para o bom desenvolvimento dos PSGIRS e do PREGIRS
Fonte: Estudo sobre consórcios públicos para a gestão de resíduos sólidos realizado pelo Banco Mundial
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Os Planos Regionais de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, os PREGIRS, constituído
por meio de consórcios públicos é o instrumento de viabilização para a universalização da prestação
desses serviços e deve se orientar pela Política Federal de Saneamento – Lei 11.445 de 2007 e pela
Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305 de 2010.
A Gestão Associada se constitui em uma associação voluntária de entes federados, por
convênio de cooperação ou consórcio público, assim definido pela Lei 11.445/2007, Lei Nacional
de Saneamento Básico – LNSB conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal.
A prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico está regulada pelo
Art. 14 da mesma Lei. Ela é caracterizada por único prestador dos serviços para vários Municípios,
contíguos ou não, para a uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua
remuneração e a compatibilidade de planejamento.
Essa compatibilidade de planejamento é, portanto, o objetivo desta estratégia, a de
apresentar os passos necessários para a elaboração do plano de gestão associada e integrada dos
resíduos sólidos dos consórcios públicos.
A Política Federal de Saneamento, Lei 11.445/2007, define que os planos de saneamento
deverão ser revistos periodicamente, em prazo não superior a quatro anos, anteriormente à
elaboração do Plano Plurianual. Essa Lei, em seu Art. 19 define que a prestação de serviços
públicos de saneamento básico deverá observar o PSGIRS e o seu conteúdo mínimo (Fig.17):

Figura 17 – Atividades previstas no Plano de Gestão Associada dos Resíduos Sólidos
Fonte: Lei 11.445/2007
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Nesse sentido, o Plano Regional de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos deve ser editado
pelos titulares, podendo ser elaborados com base em estudos fornecidos cada serviço município por
meio dos seus planos municipais. O PREGIRS deve, portanto, partir da análise dos dados e
informações colhidas no diagnóstico e traçar os objetivos, as metas, as estratégias, elaborar os
programas, projetos e ações assim como prever as ações emergenciais, realizar o monitoramento,
avaliação e sua adequação.
Deverão ser compatibilizadas as ações de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos com
aquelas dos outros componentes do saneamento, a saber: abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem urbana e manejo das águas pluviais assim como com as de saúde, habitação,
meio ambiente, recursos hídricos e estarem de acordo com o previsto no Plano Diretor dos
municípios.
Conforme a Lei 12.305 estabelece, o Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada dos
Resíduos Sólidos pode estar inserido no Plano de Saneamento Básico, desde que respeitado o
conteúdo mínimo definido para a elaboração do PSGIRS. Assim, a Lei 12.305/2010, prevê (Fig.18):

Figura 18 – Conteúdo mínimo exigido para elaboração de PSGIRS
Fonte: Lei 12.305/2010 e Decreto 7.404/2010
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Para a elaboração de diagnóstico da situação dos resíduos sólidos, a identificação de áreas
para a implantação de unidades de tratamento dos resíduos e disposição final dos rejeitos, a
possibilidade de consorciamento entre municípios e a identificação de resíduos e seus geradores
sujeitos a elaboração de planos.
Recomenda-se que no diagnóstico seja apresentado um fluxograma com a atual destinação
dos diversos tipos de resíduos sólidos gerados no município, mesmo que a destinação dos resíduos
não seja adequada. Durante as reuniões para discussão das soluções propostas para o Plano, este
fluxograma facilitará o entendimento das informações para contribuição dos participantes (FIG.19).

Figura 19 – Exemplo de fluxograma com a destinação inicial dos resíduos sólidos gerados no município X
Fonte: Gerência de Resíduos Sólidos / DAU / SHRU / MMA, 2013

Prevê ainda a definição de objetivos, metas, a elaboração de programas, projetos e ações
para o seu alcance, os procedimentos operacionais e a definição de responsabilidades.
Importante salientar que além das obrigações previstas, a Política Nacional de Resíduos
Sólidos define que o PSGIRS contemplará ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos
órgãos da administração pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao
combate a todas as formas de desperdício e à minimização da geração de resíduos sólidos.
Entretanto, o município que optar por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão
dos resíduos sólidos, assegurado que o plano intermunicipal preencha os requisitos estabelecidos na
Lei 12.305/2010, pode ser dispensado da elaboração de plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos.
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Para o caso da gestão associada à estratégia proposta para a elaboração do Plano Regional de
Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos deve obedecer ao princípio da transparência, da construção
coletiva e da participação de representantes de todos os municípios participantes do consórcio
público. A estratégia proposta para a elaboração do PSGIRS, por meio do PREGIRS na região
abrangida pelo consórcio, deverá levar em conta a criação de um Grupo de Trabalho – GT com
representantes de todos os municípios para organizar e conduzir todo o processo.
Cada município integrante do consórcio deverá, portanto, indicar dois representantes sendo
um titular e um suplente para o acompanhamento de todas as atividades necessárias
correspondentes às etapas de elaboração do plano os quais deverão ter autoridade para responder
pelas decisões tomadas. A seguir, os passos imprescindíveis para a elaboração, execução e
sustentabilidade das ações previstas no PSGIRS (Fig.20):

Figura 20 – Síntese da estratégia proposta para a elaboração dos Planos Municipais Simplificados de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos (PSGIRS)
Fonte: Lei 12.305/2010 e Decreto 7.404/2010

Contudo, deve ser considerada, principalmente pelos órgãos financiadores e de fomento, a
necessidade de se assegurar a aplicabilidade dos PSGIRS, por meio do condicionamento do apoio
financeiro ao monitoramento e avaliação da execução das metas e objetivos do Plano.
Este capítulo realizou a construção de um diagnóstico e analisou os dados e informações
correlacionados à execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos em que foi analisada a
situação atual da gestão de resíduos sólidos no Brasil considerando os desafios e alternativas para a
implementação dos instrumentos, procedimentos e mecanismos de coordenação e articulação entre
os agentes governamentais.
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3.

MODELAGEM DE PROCESSO PARA AUTOMATIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO

DE PLANOS MUNICIPAIS SIMPLIFICADOS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS (PSGIRS)
Este capítulo tem por objetivo descrever as fases de concepção, estruturação e
desenvolvimento de um modelo computacional para automatização da elaboração dos Planos
Municipais Simplificados de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PSGIRS).
Serão apresentados os procedimentos para a modelagem dos atributos do processo,
indicadores e variáveis quantitativas e qualitativas, a partir da base de dados do diagnóstico de
manejo dos resíduos sólidos, correspondente à geração, coleta, armazenamento, tratamento e
disposição final de resíduos sólidos.
O objetivo do modelo computacional é auxiliar os municípios na elaboração dos Planos
Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, principal instrumento trazido pela PNRS para
a gestão e manejo de resíduos sólidos e condição necessária para a captação de recursos federais
para o gerenciamento de resíduos pelas prefeituras, visto que, a insuficiência de recursos financeiros
e de aptidão técnica para a elaboração dos PGIRS tem dado causa à falta e perda de financiamentos
para a gestão dos resíduos sólidos.
A finalidade deste trabalho, portanto, é contribuir para mitigar a insuficiência técnica,
reduzir de custos e tornar possível que as prefeituras recuperem a capacidade de acesso aos recursos
financeiros necessários à gestão e ao manejo dos resíduos sólidos nos municípios brasileiros por
meio da elaboração dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no âmbito da Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
Nesse sentido, o objeto de trabalho deste capítulo é modelar um processo a ser automatizado
por sistema de informação capaz de oferecer suporte técnico e tecnológico para auxiliar os
municípios, conforme suas peculiaridades regionais e locais, na escolha das tecnologias mais
adequadas para dimensionamento das estruturas necessárias para a gestão e manejo dos resíduos
sólidos por meio da automatização do processo para elaboração dos PGIRS, a fim de resolver as
situações causadas pela falta de saneamento ambiental nos municípios brasileiros.
Além dos detalhamentos dos módulos, ao final do capítulo apresenta-se uma proposta de
estrutura de documentação, bem como um conjunto de recomendações e resultados esperados com a
implantação do modelo.
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3.1.

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE MODELAGEM DO BANCO DE

DADOS

E

DO

ELABORAÇÃO

PROCESSO
DOS

DE

PLANOS

INFORMAÇÕES

MUNICIPAIS

PARA

AUTOMATIZAR

SIMPLIFICADOS

DE

A

GESTÃO

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PSGIRS)
O objetivo deste subitem é descrever o procedimento para a modelagem de dados entidaderelacionamento (leitura, construção e validação) por meio de modelos que explicam as
características de funcionamento e comportamento do sistema a partir do qual ele será criado,
facilitando o entendimento do projeto, através das características principais que evitarão erros de
programação, projeto e funcionamento, fundamental para compreensão de desenho do sistema de
informação. A modelagem é constituída por dois módulos.
O primeiro módulo “Banco de Dados” é formado por uma base de dados concebida do
diagnóstico anual do Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos –
SINIR, com as informações validadas da situação dos resíduos sólidos nos municípios brasileiros, e
de tecnologias experimentadas e homologadas por meio do Programa de Pesquisas em Saneamento
Básico – PROSAB. Esta fase envolveu levantamento das informações disponíveis e ampla análise
dos dados sobre resíduos sólidos disponibilizados por órgãos governamentais. A partir desses inputs
foi possível a produção do modelo conceitual, em conformidade com o Manual para Elaboração de
Planos Municipais Simplificados de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, um conjunto de
princípios e condições para a elaboração dos PSGIRS que norteia todo o sistema.
O segundo módulo “Sistema de Informações” é formado por um conjunto de requisitos para
executar e gerenciar o banco de dados na prática, com base em dados e fatos que geram decisões e
planos por meio da parametrização das variáveis quantitativas e qualitativas para determinar as
tecnologias mais adequadas às peculiaridades de cada município e dimensionar as estruturas
necessárias para coleta, armazenamento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos. Nessa
fase foi concebida a estruturação do sistema de informação com a finalidade de automatização da
elaboração dos PSGIRS. Para concepção do sistema foram utilizadas notações Unified Modeling
Language (UML) e a ferramenta CASE ALIVEPRO para interface de interação com o usuário. O
modelo do sistema de informação e sua representação através de janelas de diálogo foram
concebidos visando à apresentação do diagnóstico ambiental atualizado da situação dos resíduos
sólidos no município.
Foram aplicados na modelagem três modelos: Modelo Conceitual, Modelo Lógico e
Modelo Físico.
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3.1.1. MÓDULO I – BANCO DE DADOS (BD)
A fim de prover os recursos para que a modelagem pudesse ser feita, foi utilizada a notação
padrão para os casos de modelagem de processos de negócio, BPMN 2.0.
A Notação de Modelagem de Processos de Negócio ou Business Process Modeling Notation
(BPMN), é uma notação da metodologia de gerenciamento de processos de negócio e trata-se de
uma série de ícones padrões para o desenho de processos, o que facilita o entendimento do usuário.
A notação também pode ser utilizada para a modelagem de Arquitetura de Processos.
A ferramenta padrão para modelagem de processos de negócios possibilitou anotação
gráfica para a especificação dos processos do negócio
de fluxograma muito semelhante ao de diagramas

a ser tratado, baseado em uma técnica
de atividades, da Unified Modeling

Language (UML).
Como uma etapa importante da automação, nesta fase os processos do negócio foram
descobertos e desenhados (Fig.32):

Figura 32 – Fluxo dos processos do negócio base para a elaboração da tabela de relacionamentos
Fonte: Manual de orientações para elaboração de Planos Municipais Simplificados de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos – PSGIRS para municípios com população até 20 mil habitantes, Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano, Ministério do Meio Ambiente, 2013
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1º ETAPA, o “Modelo Conceitual”, está representado por um diagrama em blocos que
concebe e esboça as relações entre as entidades, suas especializações, seus atributos e autorrelações,
são usados como representação de alto nível e considera exclusivamente o ponto de vista do usuário
criador dos dados, como representa o esquema de concepção para início do processo de modelagem.
O diagrama de blocos está detalhado após a apresentação da Fig.33:

Figura 33 – Modelagem Conceitual: entidades, especializações, atributos e autorrelações
Fonte: Dados sobre resíduos sólidos disponibilizados por órgãos governamentais
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Nessa fase de concepção do BD foram levantados e analisados dados e informações sobre
resíduos sólidos necessários para a concepção e estruturação do modelo para automatizar a
elaboração dos Planos Municipais Simplificados de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(PSGIRS), com a finalidade de propor uma ferramenta de auxílio à gestão integrada dos resíduos
sólidos para os municípios de até 20 mil habitantes.

Esta primeira fase do trabalho envolveu o levantamento e análise das bases dados
disponíveis:



Diagnóstico sobre Manejo de Resíduos Sólidos nos municípios
 brasileiros do Sistema
Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR);




Manual de orientações para elaboração de Planos Municipais Simplificados de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos – PSGIRS para municípios com população até 20
mil habitantes,
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, Ministério do Meio Ambiente;




Alternativas para tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos para municípios

de até 20 mil habitantes, tecnologias da rede do Programa de Pesquisas em Saneamento Básico –

PROSAB.

Após essa fase de concepção, foram determinadas as variáveis quantitativas e qualitativas,
correlatas à geração, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos
sólidos, sistematizando as informações e tecnologias experimentadas e homologadas por meio:










Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS;

Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR;




NBR 10.004 - Resíduos Sólidos (Associação Brasileira De Normas Técnicas – ABNT);



Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Instituto Brasileiro de
Administração Municipal – IBAM e do Manual
 de Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos

do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT;



Programa de Pesquisas em Saneamento Básico – PROSAB.
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Os dados para dimensionamento do sistema de coleta, tratamento e disposição final dos
resíduos sólidos, será resultado do cruzamento de variáveis por meio de algoritmos, as variáveis
serão importadas do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos
(SINIR).

A seguir serão detalhados os indicadores do diagnóstico sobre manejo de resíduos sólidos
nos municípios brasileiros, utilizados nesta etapa de determinação das variáveis quantitativas e
qualitativas para construção dos algoritmos aplicados como parâmetros de entrada para a elaboração
do PSGIRS (Fig.34):
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Figura 34 – Indicadores do diagnóstico sobre manejo de resíduos sólidos nos municípios brasileiros, utilizados na
determinação das variáveis quantitativas e qualitativas para construção dos algoritmos aplicados como parâmetros de
entrada para a elaboração dos Planos Municipais Simplificados de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PSGIRS)
Fonte: Diagnóstico sobre Manejo de Resíduos Sólidos nos municípios brasileiros, Sistema Nacional de Informações
sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR)
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No processo de negócio, o planejamento do fluxo dos resíduos sólidos do município exige
estimar a quantidade de resíduos sólidos gerados e a população para o horizonte do plano,
considerando as seguintes variáveis (Fig.35):

Figura 35 – Parâmetros de entrada, determinação da população e quantidade de resíduos inicial e projeção do
crescimento populacional e geração futura
Fonte: Diagnóstico sobre Manejo de Resíduos Sólidos nos municípios brasileiros, Sistema Nacional de Informações
sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR)
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A evolução anual da geração de resíduos pode ser estimada com base na evolução
populacional. Esta estimativa necessita basicamente de duas variáveis:



População do município a cada ano (habitantes/ano), valores anuais extraídos da tabela de
projeção populacional exemplo (Fig.36):

Figura 36 – Parâmetros de entrada, determinação da população e projeção do crescimento populacional
Fonte: Manual de orientações para elaboração de Planos Municipais Simplificados de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PSGIRS) para municípios com população até 20 mil habitantes, Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano, Ministério do Meio Ambiente
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Geração “per capita" de resíduos sólidos urbanos (kg/habitante/dia), valor extraído da

caracterização de RSU. Deve-se avaliar qual a tendência de comportamento da geração per capita
de RSU do município ao longo do horizonte do plano (tendência a aumentar, diminuir ou
permanecer estável). Esta avaliação pode ser realizada comparando-se a geração de resíduos do
município com a geração média de resíduos de municípios similares, do estado e do país. A título
de simplificação, pode-se considerar que a geração de resíduos permanecerá estável, sendo este
valor atualizado a cada revisão do plano. Indicadores constantes na versão 2007 do Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS apresentam um valor médio de 0,65 kg/hab/dia
para municípios com faixa populacional abaixo de 30 mil habitantes. A tabela abaixo exemplifica a
estimativa anual de geração de resíduos ao longo do horizonte do plano. Neste exemplo, a geração
anual de resíduos ao final do horizonte do plano (2034) seria de aproximadamente 5,9 mil de
toneladas, a estimativa anual de geração de resíduos ao longo do horizonte do plano. Neste
exemplo, a geração anual de resíduos ao final do horizonte do plano (2034) seria de
aproximadamente 5,9 mil de toneladas (Fig.37):

Figura 37 – Parâmetros de entrada, determinação da geração per capita
Fonte: Manual de orientações para elaboração de Planos Municipais Simplificados de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PSGIRS) para municípios com população até 20 mil habitantes, Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano, Ministério do Meio Ambiente
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Essas estimativas permitem a elaboração dos Planos Municipais Simplificados de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos – PSGIRS, para municípios com população inferior a 20 mil
habitantes, conforme o manual de orientação da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano do Ministério do Meio Ambiente, observando o conteúdo mínimo estabelecido:
I – Geração, gravimetria, destinação e disposição final, atual e projeção futura;
II – Viabilidade soluções consorciadas ou compartilhadas com outros municípios;
III – Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento ou ao
sistema de logística reversa;
IV – Procedimentos operacionais e especificações mínimas nos serviços públicos de limpeza urbana
e de manejo de resíduos sólidos;
V – Regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos (classificação dos
geradores; obrigação do poder público municipal);
VI – Execução e operacionalização do plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos;
VII – Programas e ações de educação ambiental;
VIII – Programas e ações para participação de cooperativas e associações de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis;
IX – Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos e forma de cobrança;
X – Metas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos (participação do setor publico e do setor
privado na coleta seletiva e na logística reversa);
XI – Áreas de disposição inadequada de resíduos e áreas contaminadas e medidas saneadoras;
XII – Periodicidade da revisão do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos;
XIII – Quadro resumo das obrigações do poder público municipal;
XIV – Monitoramento e avaliação do plano;
XV – Regulação dos serviços de manejo dos resíduos sólidos;
XVI – Fiscalização dos serviços de manejo dos resíduos sólidos.
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Essas variáveis, indicadores e estimativas, tornam possível dimensionar, a estrutura de
equipamentos que deverão ser adquiridos, a capacidade de processamento necessária para galpões
de triagem e pátios de compostagem e a vida útil de aterros sanitários.
Com efeito, possibilita também a indicação da tecnologia mais adequada a ser adotada à
peculiaridade local, aplicada por meio dos produtos da Rede Cooperativa de Pesquisas Sobre
Alternativas de Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos para municípios com até 20
mil habitantes, do Programa de Pesquisas em Saneamento Básico (PROSAB). O objetivo geral do
PROSAB é desenvolver e aperfeiçoar tecnologias na área de resíduos sólidos que sejam de fácil
aplicabilidade, baixo custo de implantação, operação e manutenção.
Para exemplificar, apresenta-se o dimensionamento de uma trincheira a partir das variáveis,
indicadores e estimativas a serem processados como parâmetros de entrada no Sistema de
Informações:
1. Geração de resíduos:
População = 2.069 hab

Produção per capita diária = 0, 135 kg
Geração de resíduos semanal = 1960 kg
Quantidade de resíduos reciclados = 597, 8 kg/semana
Quantidade de resíduos a ser aterrado por dia = (1960 – 597, 8) /7=194, 6 kg Quantidade de
resíduos a ser aterrado em uma trincheira = 195 * 60 = 11.700 kg
2. Densidade dos resíduos na trincheira = 220 kg/m3
3. Volume da trincheira: Densidade Peso/Volume = 53m3
4. Cobertura intermediária = 25% de 53 m3 = 13,25 m3
5. Adotar a vida útil da trincheira (sugere-se dois meses)
6. Profundidade média da trincheira = 2,5 metros
7. Largura da trincheira = 6,0 metros no topo do trapézio e 2,0 metros na base, portanto, largura
média = 4,0 metros
8. Comprimento médio da trincheira: Volume = Largura média x Comprimento médio x Altura.
Comprimento médio = 5,3 m
9. Considerando-se a mesma inclinação dos taludes, obtêm-se 7,3 metros de comprimento no topo
do trapézio e 3,3 metros de comprimento na base
10. Dimensão final da trincheira, forma trapezoidal, topo = 6,0
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Segue uma síntese de produtos da Rede Cooperativa de Pesquisas e Alternativas de
Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos para Municípios com até 20 mil habitantes:

Capítulo 1 – Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos
I - Definições
II - Aspectos legais e normativos
III - Classificação dos resíduos sólidos IV
- Caracterização dos resíduos sólidos
V - Princípios de Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos
VI - Aspectos do Sistema de Gerenciamento Integrado de RSU

VII - Atividades técnico-operacionais do sistema de gerenciamento integrado de RSU
VIII - Plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos

Capítulo 2 – Principais Processos de Degradação de Resíduos Sólidos Urbanos
I - Mecanismos Físico-Químicos de Degradação dos Resíduos Sólidos Urbanos
II - Mecanismos Biológicos de Degradação dos Resíduos Sólidos Urbanos (Degradação aeróbia
de resíduos sólidos urbanos; Degradação anaeróbia de resíduos sólidos urbanos)
III - Produção de Biogás e Lixiviados
IV - Modelos de Evolução dos Resíduos Sólidos Urbanos (Fases; Parâmetros Indicativos)

Capítulo 3 – Projeto, Implantação e Operação de Aterros Sustentáveis de Resíduos Sólidos
Urbanos para Municípios de Pequeno Porte
I - Estudos Preliminares
II - Seleção da Área (Critérios ambientais; Critérios de uso e ocupação do solo;
Critérios operacionais)
III - Projeto (Memorial descritivo; Monitoramento das águas do subsolo; Memorial
técnico) IV - Implantação
V - Operação
VI - Análise de Custos de Aterros Sustentáveis
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Capítulo 4 – Monitoramento de Aterros Sustentáveis para Municípios de Pequeno Porte
I - Monitoramento Durante a Fase de Implantação do Projeto (Monitoramento de águas do
subsolo; Monitoramento de águas superficiais)
II - Monitoramento Durante a Fase de Operação do Aterro (Monitoramento de águas do subsolo e
de águas superficiais; Monitoramento de lixiviados; Monitoramento de biogás; Monitoramento de
efluentes líquidos do sistema; Monitoramento dos resíduos aterrados; Monitoramento de
recalques) IV - Monitoramento Pós-encerramento do Aterro (Monitoramento de águas do subsolo
e de águas superficiais; Monitoramento de efluentes líquidos do sistema; Monitoramento de
biogás; Monitoramento de recalques)
V - Monitoramento de Obras de Remediação de Áreas Degradadas pela Disposição Inadequada de
Resíduos Sólidos Urbanos
VI - Análise dos Dados Obtidos a Partir do Plano de Monitoramento (Recomendações Gerais;
Aplicação de método estatístico no monitoramento de águas do subsolo; Apresentação e
interpretação de resultados; Monitoramento de lixiviados e de recalques em aterros sustentáveis)

Capítulo 5 – Aterro Sustentável: Um modelo para implantação
I - Estudos Preliminares (Levantamento de Dados Gerais e Seleção de áreas para implantação
do aterro sustentável)
II - Projeto, Implantação, Operação e Monitoramento do Aterro Sustentável (Projeto do aterro
sustentável; Implantação do aterro; Operação do aterro e Monitoramento durante a fase de
operação do aterro sustentável)
III - Análise de Custos
IV - O Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos Urbanos (GIRSU) aplicável a municípios
de até 20 mil habitantes

Apêndice 1 – Metodologias para Análises Laboratoriais de Resíduos Sólidos Urbanos,
Líquidos Lixiviados de Aterros Sanitários e Solos

Apêndice 2 – Transporte de Contaminantes

Apêndice 3 – Método do Balanço Hídrico
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2º ETAPA, o “Modelo Lógico”, representa as ligações entre as tabelas de banco de dados,
as chaves primárias, os componentes de cada uma, agrega mais alguns detalhes de implementação.
O primeiro passo para a construção do módulo de dados foi definir os atributos
individualmente. Cada atributo foi baseado em registros existentes nas bases de dados a serem
utilizadas, para cada registro foi definida uma chave primária.
Um exemplo de chave primária é o código do município, a qual foram vinculadas chaves
estrangeiras, através das quais são feitas as interligações entre tabelas distintas e a correlação entre
os dados.
A tabela de relacionamentos do banco de dados é baseada no Diagnóstico Anual da Situação
dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros, consolidado por meio do Sistema Nacional de
Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), o qual deu origem ao Sistema de
Informações (Fig.38):

Figura 38 – Tabela de Relacionamentos do Banco de Dados
Fonte: Dados do Diagnóstico Anual da Situação dos Resíduos Sólidos nos Municípios Brasileiros, SINIR 2013
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Neste “Módulo I”, foi descrito e demonstrado o procedimento para o levantamento de
variáveis e indicadores para estimativas e criação de parâmetros de entrada do sistema de
informações.
Para tanto, foi utilizada a relação de indicadores do diagnóstico de resíduos sólidos, por
meio de tabelas, com aplicação de variáveis gerais, operacionais, de custos, e de adequação dos
sistemas de tratamento e disposição final para determinação e estimativa de geração per capita e
caracterização do resíduo sólido gerado.
Contudo, essas variáveis, indicadores e estimativas servem para possibilitar, por meio de
algoritmos, o cálculo dos parâmetros de entrada para dimensionamento da estrutura necessária para
manejo dos resíduos sólidos e, com efeito, a elaboração do PSGIRS.

3.1.2. MÓDULO II – PROCESSO DE INFORMAÇÕES (PI)
A Modelagem de Processo de Informações é a atividade de construir modelos que
expliquem as características ou o comportamento de um software ou de um sistema de software.
Na construção do sistema os modelos podem ser usados na identificação das características e
funcionalidades que o software deverá prover, e no planejamento de sua construção, a análise de
requisitos.
Modelagem de um processo de informação de acordo com determinado negócio compreende
a identificação das necessidades, apresentando as vantagens e os possíveis problemas de
implementação e viabiliza os processos e as tecnologias necessárias para a solução de problema.
Em síntese, a modelagem de processo é o desenvolvimento de modelos abstratos de um
sistema, de maneira que cada modelo apresenta uma visão ou perspectiva diferente do sistema.
Atualmente, a modelagem de processos se tornou a representação de um sistema usando
alguma notação gráfica, que hoje em dia quase sempre são baseadas em notações Unified Modeling
Language (UML).
A modelagem de processos ajuda o analista a entender a funcionalidade do sistema e os
modelos são usados na comunicação com os clientes.
Frequentemente a modelagem de processo que usa algum tipo de notação gráfica é apoiada
pelo uso de Ferramentas CASE.
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Nesse sentido, a modelagem de processo normalmente implica a construção de modelos
gráficos que simbolizam os artefatos dos componentes de software utilizados e os seus interrelacionamentos.
Uma forma comum de modelagem de procedurais (não orientados a objeto) é através de
fluxogramas, enquanto que a modelagem de programas orientados a objeto normalmente usam a
linguagem gráfica UML.
Para a modelagem de processos de negócios (BPM) existe uma ferramenta específica
denominada BPMN (Business Process Modeling Notation).
3º ETAPA, o “Modelo Físico”, demonstra como os dados são fisicamente armazenados,
inclui requisitos e análise das características e recursos necessários para armazenamento e
manipulação das estruturas de dados (estrutura de armazenamento, endereçamento, acesso e
alocação física), sendo uma sequência de comandos executados a fim de criar estruturas de
requisitos e ligações projetadas para tornar funcional a operacionalização do PI.
No planejamento, na construção, e na análise de requisitos do PI, os dados do diagnóstico
ambiental da situação do manejo dos resíduos sólidos nos municípios são manipulados por meio de
formulários de diálogo, os quais são estruturados visando à elaboração e apresentação dos PSGIRS.
A fim de tornar possível a criação da interface de interação com o usuário para estruturar e
demonstrar prova de conceito para automatização do processo de elaboração do Plano Municipal
Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PSGIRS, foi utilizado o ALIVEPRO, uma
ferramenta CASE para automatização de processos, e para operacionalização de soluções,
proporcionando a automatização de processos com independência e rapidez (Fig.39):

Figura 39 – Logomarca da ferramenta CASE: ALIVEPRO
Fonte: <http://alivepro.com.br >
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A ferramenta CASE ALIVEPRO foi desenvolvida para viabilizar a automatização de
processos e criação de aplicativos, cujo principal objetivo é permitir que cada problema tenha uma
solução própria, e que essa solução atenda a necessidade de quem irá utilizá-la.
O diferencial da ferramenta é permitir que os usuários e suas organizações resolvam
problemas a custos e prazos reduzidos.
Por meio dessa ferramenta CASE é possível que o conhecedor da solução transforme os
processos em aplicativos funcionais, sem preocupar-se com detalhes técnicos, focado na gestão de
processos.
Algumas características da ferramenta CASE ALIVEPRO (Fig.40):

Figura 40 – Características da ferramenta CASE: ALIVEPRO
Fonte: <http://alivepro.com.br >
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Modelo de Negócio (Fig.41):

Figura 41 – Modelo de Negócio
Fonte: <http://alivepro.com.br >

Nomenclaturas Utilizadas (Fig.42):

Figura 42 – Nomenclaturas Utilizadas
Fonte: <http://alivepro.com.br >
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Janela de Definição de Atributos (Fig.43):

Figura 43 – Janela de Definição de Atributos
Fonte: <http://alivepro.com.br >

Janela de Transferência de Atributos entre Eventos (Fig.44)

Figura 44 – Janela de Transferência de Atributos entre Eventos
Fonte: <http://alivepro.com.br >
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3.2.

PROVA DE CONCEITO PARA AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL SIMPLIFICADO DE GESTÃO INTEGRADA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PSGIRS

Figura 45 – Prova de conceito para automatização do processo de elaboração do plano municipal simplificado PSGIRS
Fonte: <http://alivepro.com.br >

1.

Evento inicial:

O processo é iniciado com o acesso ao SINIR para importação de informações e preenchimento no
PSGIRS, conforme Manual para sua elaboração.
2.

Atualizar Cadastro de Resíduos Sólidos

Fornecer as informações necessárias do Diagnóstico de Manejo de Resíduos Sólidos nos municípios
Para a atividade, é utilizado o Manual para sua elaboração do PSGIRS e o sistema SINIR como
infraestrutura.
3.

Gateway inclusivo: E

4.

Evento Relatório: Diagnóstico

Relatório com o objetivo de consolidar as informações obtidas da base de dados como parâmetros
de entrada, tópicos abordados:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Manejo de resíduos sólidos urbanos
Índices de cobertura do serviço de coleta domiciliar (RDO)
Massa coletada per capita de resíduos sólidos domiciliares e públicos (RDO+RPU)
Coleta seletiva e recuperação de materiais recicláveis
Veículos usados na coleta de resíduos domiciliares e públicos
Geração de empregos e terceirização
Desempenho financeiro dos serviços de manejo de RSU
Unidades de processamento
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5.

Evento Relatório: Planilhas

Corresponde ao conjunto das Tabelas com as informações e os indicadores, disponibilizadas em
Excel:
Serviços delegados
Indicadores:

6.

i.

Gerais;

j.

Coleta de resíduos sólidos

k.

Coleta seletiva de resíduos sólidos

l.

Coleta seletiva de resíduos da saúde

m.

Serviços de varrição, capina e poda

Gerar Plano

A partir dos dados consolidados, gerar de forma automatizada o Plano de Municipal Simplificado
de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos.
Para a atividade, é utilizado o Manual de elaboração de PSGIRS e o PROSAB como referência e o
webapp como infraestrutura.
7.

Evento Relatório: PSGIRS

Plano que estabelece, para os agentes executores, a partir da situação atual da gestão dos resíduos
sólidos, como se pretende atuar para atingir, em determinado período temporal, os objetivos da
Política Nacional de Resíduos Sólidos.
8.

Atividade: Analisar o PSGIRS

Verificar a aderência do Plano às demandas da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a
veracidade das informações contidas no Plano.
A atividade utiliza um perfil analista para a validação.
9.

Evento Relatório: PSGIRS validado

Caso o PSGIRS esteja dentro do esperado, ele é validado, recebendo um Certificado de Validação.
10.

Atividade: Imprimir PSGIRS

Imprimir o Plano para submissão em órgãos de fomento ou financiamento
11.

Atividade: Gerar Certificado de Validação

Imprimir o certificado para apensar ao PSGIRS
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Figura 46 – 1º passo da prova de conceito para automatização do processo de elaboração do PSGIRS
Fonte: <http://alivepro.com.br >
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Figura 47 – 2º passo da prova de conceito para automatização do processo de elaboração do PSGIRS
Fonte: <http://alivepro.com.br >
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Figura 48 – 3º passo da prova de conceito para automatização do processo de elaboração do PSGIRS
Fonte: <http://alivepro.com.br >
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Processos intermediários de criação, consulta e transferência de atributos referenciados para
preenchimento de informações gerais (Fig.49, 50, 51, 52 e 53):

Figura 49 – 1º processo intermediários para automatização da elaboração do PSGIRS
Fonte: <http://alivepro.com.br >
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Figura 50 – 2º processo intermediários para automatização da elaboração do PSGIRS
Fonte: <http://alivepro.com.br >
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Figura 51 – 3º processo intermediários para automatização da elaboração do PSGIRS
Fonte: <http://alivepro.com.br >
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Figura 52 – 4º processo intermediários para automatização da elaboração do PSGIRS
Fonte: <http://alivepro.com.br >
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Figura 53 – 5º processo intermediários para automatização da elaboração do PSGIRS
Fonte: <http://alivepro.com.br >

Este “Módulo II” foi descrito e demonstrado o procedimento para estruturação do modelo
de sistema para a elaboração dos PSGIRS para municípios de até 20 mil habitantes, com o propósito
de ser uma ferramenta de auxílio de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos.

Para estruturar esse Sistema de Informações foi utilizado o ALIVEPRO, que oferece
interface de criação e construção simplificada, no entanto, a modelagem do processo para
elaboração de PSGIRS pode ser desenvolvida em qualquer ferramenta CASE.
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4.

CONSIDERACÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
Este trabalho realizou o levantamento da legislação correlata à PNRS, avaliou e apresentou

um diagnóstico da situação atual de execução da PNRS e modelou um processo capaz de
automatizar a elaboração dos PSGIRS para municípios de até 20 mil habitantes.
Constatou-se que a insuficiência de recursos financeiros e tecnológicos para a elaboração
desses planos são os principais gargalos para a elaboração dos PGIRS, um dos instrumentos
basilares, para a execução da PNRS, se revelando como maior entrave é a deficiência técnica, tanto
dos prestadores de serviço que elaboram os projetos, quanto dos técnicos e gestores municipais
responsáveis pelo licenciamento e regulação ambiental.
Da avaliação e diagnóstico de execução da PNRS, constatou-se que até meados de 2015,
3.245 municípios brasileiros, não entregaram os seus Planos de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos nos termos estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Isso significa que, aproximadamente, 58,3% das prefeituras não podem receber nem pleitear
recursos federais destinados ao saneamento básico, o que gera o impasse da falta de financiamento
para elaboração dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS e consequentemente
para o financiamento da gestão e manejo de resíduos sólidos nos municípios brasileiros.
Dos 5.570 municípios existentes, aproximadamente a metade dos municípios, 2.702
(48,5%), fazem a disposição de seus resíduos sólidos em Lixão a Céu Aberto.
Esse resultado de 2015 em relação a 2010 apresentou um aumento de 4% na destinação de
resíduos para Lixões.
Todavia, de acordo com os dados do Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos
disponibilizado via SINIR, a maioria dos municípios brasileiros, principalmente nos considerados
de pequeno porte (até 20 mil habitantes) os fatores limitantes, entre outros, são os seguintes:



projetos inadequados;




inexistência nos municípios
 de um órgão estruturado para a gestão dos sistemas de

gerenciamento de resíduos sólidos;

insuficiência
de estrutura administrativa, fiscal, técnica, tecnológica, operacional e/ou


financeira;


 falta de cobrança pela prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos; e


ausência de arranjos institucionais de cooperação entre municípios.
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As principais razões para o histórico de perdas e insucessos no apoio à implantação de
aterros de pequeno porte são:




escala inadequada dos empreendimentos;








incapacidade operacional;

insustentabilidade econômica e financeira;

ausência de desenvolvimento institucional dos municípios.

Diante disso, considerando a precariedade institucional dos municípios para executar uma
adequada gestão dos resíduos sólidos, verificou-se a necessidade de buscar um modelo alternativo
de gestão técnica e operacional para os empreendimentos apoiados que assegure mais qualidade,
agilidade, capacidade técnica e capacidade de resposta aos empreendimentos apoiados.
Nem todos os órgãos envolvidos na execução da política possuem recursos humanos,
financeiros e tecnológicos suficientes para o adequado desenvolvimento da PNRS.
Por ser uma Política que abrange todos os municípios são diversas as situações de
disponibilidade de recursos, prioridades e a influência relativa dos agentes encarregados da
execução, o que frequentemente muda.
Os municípios, mesmo os de menor porte, podem dividir o esforço para a construção da
instituição que venha a assumir a gestão em uma escala mais adequada, assim os pequenos
municípios, quando associados, de preferência com os de maior porte, podem superar a fragilidade
da gestão, racionalizar e ampliar a escala no tratamento dos resíduos sólidos e ter um órgão
preparado tecnicamente para gerir os serviços, podendo inclusive, operar unidades de
processamento de resíduos, garantindo sua sustentabilidade.
Deste modo, consórcios que congreguem diversos municípios, com equipes técnicas
permanentes e capacitadas podem gerir em conjunto pontos de entrega de resíduos, instalações de
para processamento e tratamento, aterros sanitários, entre outras. Assim permitem o manejo
diferenciado dos diversos tipos de resíduos gerados no espaço urbano e o compartilhamento de
diferentes instalações e equipamentos, potencializando os investimentos para as coletas seletivas
obrigatórias.
Todavia, considerando as limitações de recursos financeiros, humanos e estruturais
enfrentados, os governos locais vêm firmando parcerias, com o intuito de prover os serviços
públicos, sociais e científicos, a fim de torná-los mais ágeis e eficazes no atendimento das
necessidades da população.
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Diretamente relacionada à questão ambiental, importante ressaltar que, segundo IBGE 2013,
dos 5.564 municípios brasileiros, 3.332 participam de algum tipo de articulação intermunicipal no
meio ambiente. Observa-se que consórcios desenvolvem um novo modelo de gestão de políticas
públicas a partir da ampliação de oferta de serviços, com flexibilização da contratação de pessoal,
cooperação técnica e a realização conjunta de obras, serviços e atividades temporárias ou
permanentes.
Assim, os consórcios surgem como uma estrutura técnica capaz de demandar mais
eficientemente os recursos, bem como de possibilitar a ampliação da capacidade política dos
municípios a eles vinculados.
Os Consórcios Públicos de Gestão de Resíduos Sólidos (CPGRS) para o manejo de resíduos
sólidos, instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, já foi de forma reiterada considerada
uma solução de arranjo institucional adequada à gestão de resíduos sólidos.
A análise do arranjo consorciado para a gestão integrada dos resíduos sólidos, entre
prefeituras e comunidade, se mostrou mais eficaz em relação às ações dos municípios que atuam de
forma local ou isolada da microrregião.
Observou-se que a implantação de consórcios, como arranjo institucional, tem viabilizado a
elaboração e execução de Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, os PGIRS, otimizando a
utilização dos recursos disponíveis.
Há convergência nas conclusões da revisão bibliográfica e estudos apresentados neste
trabalho os quais constatam que, para suprir em parte os desafios enfrentados pelos municípios que
atuam de forma individualizada, a instituição de consórcios públicos intermunicipais é efetiva para
a gestão dos resíduos sólidos, de maneira economicamente viável, ambientalmente correta e
socialmente justa.
Além disso, a replicação de estudos sobre a percepção de gestores e sociedade engajados no
modo de operar consórcios intermunicipais convalida a solução proposta.
Entretanto, considerando os relatos, percebe-se a necessidade de maior intervenção dos
representantes públicos nos municípios, junto à população, intensificando as ações de educação
ambiental a fim de minimizar os problemas relacionados à coleta e segregação dos resíduos,
principalmente dos serviços de saúde eliminando a deficiência na triagem destes resíduos sépticos,
isso contribui para a redução da quantidade de resíduos enviados ao aterro sanitário.
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Pode-se, ainda, sensibilizar moradores e servidores quanto às suas responsabilidades frente
ao meio ambiente e articular as visões e interesses do setor público, empresarial e a sociedade civil
(associações, universidades), buscando consensos no estabelecimento de metas de qualidade a
serem atingidas com a participação dos diversos segmentos sociais.
Existe o reconhecimento de que as partes interessadas, ou seja, a sociedade como um todo
precisa ser plenamente incluída no processo de tomada de decisão, o que, se por um lado aumenta a
democratização do processo, não facilita a ação dos planejadores e gestores.
Todavia, a política deve ser monitorada e avaliada por meio do das auditorias de
monitoramento do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Sistema Nacional de Informações sobre
a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), em que todos os anos são realizados diagnósticos do
manejo de resíduos sólidos urbanos nos municípios brasileiros.
Para isso de acordo com a Política deve ser designado um responsável técnico que manterá,
atualizada e disponível, informações completas sobre a execução e a operacionalização da PNRS.
Nota-se que atualmente o controle mais efetivo tem sido realizado pelo TCU por meio dos
relatórios de auditoria operacional, em que é feito o monitoramento da PNRS de forma periódica.
Entretanto, para a sustentabilidade do manejo de resíduos sólidos nos municípios brasileiros,
principalmente nos de pequeno porte, além da instituição e organização de consórcios públicos para
gestão de resíduos sólidos, observou-se como condição fundamental a cobrança pelos serviços de
manejo de resíduos sólidos pelos municípios.
Nesse sentido, é recomendável que a Funasa a atualização do normativo interno da Funasa
para que estabeleçam critérios de elegibilidade e prioridade para seleção de pleitos na área de
resíduos sólidos urbanos, incluindo entre os critérios, a comprovação de participação em consórcio
de manejo de resíduos sólidos e efetiva cobrança de taxa ou tarifa de manejo de resíduos sólidos.
Além disso, considerando a diminuta execução orçamentária e financeira do programa de
resíduos sólidos dos últimos 11 anos de PPA e considerando o excesso de inscrição dos recursos
empenhados em restos a pagar.
Sugere-se uma avaliação minuciosa de todos os convênios pendentes e que se avalie a
possibilidade de cancelamento dos inviáveis, por falta de capacidade técnica, financeira,
operacional e até mesmo política dos municípios, a fim de evitar o desperdício de recursos públicos.
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É fundamental que a Funasa, responsável pela maior fatia de repasse aos municípios para a
gestão de resíduos sólidos, que retome como prioritário firmar contratos de cooperação técnica e
financeira para formação de consórcios públicos de manejo de resíduos sólidos, inclusive de
maneira a criar condições institucionais para gestão de resíduos nos municípios de pequeno porte.
Ao MMA, sugere-se que encaminhe formalmente à Funasa os Planos Estaduais de
Regionalização de Resíduos Sólidos e Planos de Gestão Integrada de Resíduos apoiados pelo
Ministério.
O capítulo 3 propôs a modelagem de um processo para a automatização da elaboração de
Planos Municipais Simplificados de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, os PSGIRS.
Sobretudo, o modelo automatizado visa simplificar a elaboração dos Planos com a
importação de dados e informações, por meio da inserção do código ou nome do município. Esses
dados e informações podem ser complementados pelo município com posterior validação quando da
aprovação do PSGIRS.
Mesmo o modelo de processo sendo viável à automatização por meio de ferramenta case,
apresenta limitações funcionais, como por exemplo, ser aplicável apenas para elaboração de
PSGIRS para municípios com população de até 20.000 habitantes e a dependência de necessária
articulação institucional para sua operacionalização.
Uma vez implantado, o modelo poderá contribuir para a sua finalidade em mitigar a
insuficiência de suporte técnico e tecnológico para a elaboração dos PSGIRS, reduzir custos e
tornar possível que as prefeituras recuperem a capacidade de acesso aos recursos financeiros
federais necessários à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos.
Com a adoção de tais medidas, espera-se que os projetos de manejo de resíduos sólidos
urbanos apoiados tenham maior probabilidade de sucesso e sustentabilidade, reduzindo o
desperdício e garantindo maior efetividade aos recursos públicos empregados.
Por fim, além da legislação correlata, da avaliação e do diagnóstico de execução da PNRS, e
do detalhamento do modelo de processo para automatizar a elaboração dos PSGIRS, disponibilizase este estudo como documentação para aplicação em trabalhos de Formulação, Monitoramento e
Avaliação de Políticas Públicas.
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Este estudo avaliou, demonstrou e descreveu as causas de insucesso e sugeriu alternativas
para reformular a execução da PNRS, com os achados obtidos se espera que resultados sejam
considerados e contribuam em outros trabalhos futuros na área de pesquisa.
Os aprendizados e as lições, extraídos desta pesquisa, contribuíram de forma incremental
para uma percepção menos ingênua, mais madura e realista no que tange à execução de uma
Política Pública.
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