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RESUMO 

 

A temática dos resíduos sólidos, especialmente os resíduos sólidos urbanos, é de fundamental importância para a 

ciência geográfica, visto que aborda variáveis pertinentes ao debate sociedade e natureza ao considerar as 

contradições entre o consumo, o descarte, a desigualdade social, as questões de ordem política e os impactos ao 

ambiente associado. Assim, demonstra-se como um campo interdisciplinar profícuo à análise ambiental dentro da 

Geografia. No entanto, avista-se um cenário preocupante, de ordem socioeconômica e ambiental, visto que o 

descarte em massa de resíduos ultrapassa 1kg.hab./dia, maior em países desenvolvidos, gerando anualmente 

bilhões de toneladas de resíduos em todo o mundo sendo que em grande parte dos países não há uma destinação 

final adequada. Tal cenário também é perceptível nos 57 municípios que fazem parte do acordo MPF/MPSP x 

CESP de 2009, área de análise desta pesquisa; a qual está permeada por literatura nacional e internacional, dados 

oficiais, produtos adquiridos por meio de geoprocessamento, trabalho de campo e entrevistas que serviram para 

validar ou invalidar alguns dados oficiais acerca da disposição final ambientalmente adequada. A partir de tais 

procedimentos, objetivou-se, de forma geral, demonstrar as falhas político-institucionais que impedem, a partir do 

estudo de caso regional, a implantação integral das metas e diretrizes da Lei Federal n. 12.305/2010, a qual instituiu 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Essa política tem se mostrado fundamental para criar um novo 

cenário sobre a gestão e gerenciamento de resíduos no Brasil. No entanto, em razão da sua extensão territorial, 

características geográficas diferenciadas, desenvolvimento socioeconômico desigual e diversidade cultural 

brasileira, a implantação tanto da destinação quanto da disposição final ambientalmente adequada não tem sido 

observada, ainda mais que depende de esforços sociopolíticos em todas as esferas – executivo, legislativo e jurídico 

-  e escalas de poder – municipal, estadual e federal. Nesse âmbito, a tese parte da hipótese de que tanto a 

implantação da destinação quanto à disposição final se mostra inviável, pois demonstra falhas de ordem político-

institucionais na área de estudo. Assim, para desenvolver tais prerrogativas, analisou-se de forma teórica os 

mecanismos da sociedade de consumo que levam ao descarte em massa, bem como as diretrizes de gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no Brasil e no mundo. Já de modo qualitativo e quantitativo, discutiu-

se a questão dos planos municipais de gestão e gerenciamento integrados e suas relações com o âmbito nacional, 

assim como a destinação e disposição final dos resíduos. A partir de tais leituras avistou de modo teórico um 

cenário de transformação de pessoas em mercadorias a partir do consumo e a evolução das diretrizes da gestão e 

gerenciamento, as quais visam a busca de uma destinação e disposição ambientalmente adequada para um cenário 

problemático em países em desenvolvimento como o Brasil. Concluiu-se que para a região estudada houve o 

desenvolvimento de uma política pública em prol da implementação da destinação e disposição ambientalmente 

adequada aos municípios contemplados pelo Acordo MPF/MPSP x CESP de 2009. Todavia, detectou-se uma 

incompletude dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), levando a precarização 

do planejamento da atividade no âmbito municipal. Em relação a destinação final, observou-se ainda inviabilidade 

geografia, pois existe uma concentração espacial das industrias recicladoras. Por fim, os mapeamentos realizados 

indicaram uma série de irregularidades, que colocam em xeque os dados oficiais relacionados a disposição final 

na região. Assim, a partir desse conjunto de falhas demonstradas na pesquisa, é possível apontar que a 

implementação da PNRS não tem se mostrado viável, tanto na região quanto no restante do país. 
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ABSTRACT 

 
The theme of solid waste, especially urban solid waste, is of fundamental importance for geographic science, since 

it addresses relevant variables to the debate on society and nature since it considers the contradictions between 

consumption, disposal, social inequality, issues of political order and the impacts on the associated environment. 

Therefore, an interdisciplinary field is shown to be useful for environmental analysis within geography. However, 

a worrisome scenario is observed, of the socio-economic and socio-environmental order, since the massive waste 

disposal exceeds 1kg.hab./day, higher in developed countries, generating annually billions of tons of waste around 

the world being that in a large part of the countries there is no adequate final destination. This scenario is also 

perceptible in the 57 municipalities that are part of the MPF / MPSP x CESP agreement of 2009, the area of 

analysis of this research; which is permeated by national and international literature, official data, products 

acquired through geoprocessing, field work and interviews that served to validate or to invalidate some official 

data about the environmentally appropriate final disposal. Based on these procedures, the general objective was to 

demonstrate the political-institutional failures that prevent, from the regional case study, the integral 

implementation of the goals and guidelines of Federal Law n. 12,305 / 2010, which instituted the National Policy 

on Solid Waste (PNRS). This policy has been fundamental to create a new scenario on waste management in 

Brazil. However, due to its territorial extension, different geographical characteristics, unequal socioeconomic 

development and Brazilian cultural diversity, the implementation of both destination and environmentally 

adequate final disposal has not been observed, being that it depends on sociopolitical efforts in all spheres - 

executive, legislative and juridical - and scales of power - municipal, state and federal. In this field, the thesis is 

based on the hypothesis that both the implementation of the destination and the final disposition are not viable, 

since it demonstrates political-institutional failures in the study area. Thus, to develop such prerogatives, the 

mechanisms of the consumer society leading to mass discarding were analyzed theoretically, as well as the 

guidelines for the management of solid urban waste in Brazil and in the world. In a qualitative and quantitative 

way, the question of integrated municipal management plans and their relations with the national scope was 

discussed, as well as the destination and final disposition of the waste. Based on these readings, it was theoretically 

observed a scenario of people's transformation into merchandise based on consumption and the evolution of 

management guidelines, which point to the search for an environmentally appropriate destination and disposition 

for a problematic scenario as observed in developing countries like Brazil. It was concluded that, for the studied 

region, a public policy development was achieved in favor of the implementation of the allocation of 

environmentally adequate disposition in the municipalities contemplated by the MPF / MPSP x CESP Agreement 

of 2009. However, an incompleteness of the Integrated Solid Waste Management Municipal Plans (PMGIRS) was 

detected, leading to precarization of activity planning at the municipal level. Regarding the final destination, the 

geographycally unviability was still observed, since there is a spatial concentration of the recycling industries. 

Finally, the mappings indicated a series of irregularities, which put in evidence the official data related to the final 

disposition in the region. Thus, from this set of failures demonstrated in the research, it is possible to point out that 

the implementation of the PNRS has not been shown to be viable, both in the region and in the rest of the country. 

 

Keywords: National Solid Waste Policy; Consumption; Urban Solid Waste; Management; Environmental 

destination and disposal; São Paulo - Brazil.  
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RESUMEN 

  
La temática de los residuos sólidos, especialmente los residuos sólidos urbanos, es de fundamental importancia 

para la ciencia geográfica, ya que aborda variables pertinentes al debate sociedad y naturaleza al considerar las 

contradicciones entre el consumo, el descarte, la desigualdad social, las cuestiones de orden político y los impactos 

al ambiente asociado. De esta forma se muestra un campo interdisciplinario provechoso al análisis ambiental 

dentro de la Geografía. Sin embargo, se observa un escenario preocupante, de orden socioeconómico como socio-

ambiental, puesto que el descarte masivo de residuos sobrepasa 1kg.hab./dia, mayor en países desarrollados, 

generando anualmente miles de millones de toneladas de residuos en todo el mundo mundo siendo que en gran 

parte de los países no hay un destino final adecuado. Este escenario también es perceptible en los 57 municipios 

que forman parte del acuerdo MPF / MPSP x CESP de 2009, área de análisis de esta investigación; la cual está 

permeada por literatura nacional e internacional, datos oficiales, productos adquiridos por medio de 

geoprocesamiento, trabajo de campo y entrevistas que sirvieron para validar o invalidar algunos datos oficiales 

acerca de la disposición final ambientalmente adecuada. A partir de tales procedimientos, se trazó como objetivo 

general demostrar las fallas político-institucionales que impiden, a partir del estudio de caso regional, la 

implantación integral de las metas y directrices de la Ley Federal n. 12.305 / 2010, la cual instituyó la Política 

Nacional de Residuos Sólidos (PNRS). Esta política se ha mostrado fundamental para crear un nuevo escenario 

sobre la gestión de residuos en Brasil. Sin embargo, debido a su extensión territorial, características geográficas 

diferenciadas, desarrollo socioeconómico desigual y diversidad cultural brasileña, la implantación tanto del destino 

y de la disposición final ambientalmente adecuada no ha sido observada, aún más que depende de esfuerzos 

sociopolíticos en todas las esferas - ejecutivo, legislativo y jurídico - y escalas de poder - municipal, estatal y 

federal. En este ámbito, la tesis parte de la hipótesis de que tanto la implantación del destino como la disposición 

final se muestra inviable, pues demuestra fallas de orden político-institucionales en el área de estudio. Así, para 

desarrollar tales prerrogativas, se analizó de forma teórica los mecanismos de la sociedad de consumo que llevan 

al descarte masivo, así como las directrices de gestión de residuos sólidos urbanos en Brasil y en el mundo. De 

modo cualitativo y cuantitativo, se discutió la cuestión de los planes municipales de gestión integrados y sus 

relaciones con el ámbito nacional, así como el destino y disposición final de los residuos. A partir de tales lecturas, 

observó de modo teórico un escenario de transformación de personas en mercancías a partir del consumo y la 

evolución de las directrices de la gestión, las cuales apuntan a la búsqueda de un destino y disposición 

ambientalmente adecuada para un escenario problemático en países en desarrollo como Brasil. Se concluyó que 

para la región estudiada hubo desarrollo de una política pública en pro de la implementación de la asignación y 

disposición ambientalmente adecuada a los municipios contemplados por el Acuerdo MPF / MPSP x CESP de 

2009. Sin embargo, se detectó una incompletitud de los Planes Municipales de Gestión Integrada de Residuos 

Sólidos (PMGIRS), llevando a la precarización de la planificación de la actividad en el ámbito municipal. En 

cuanto a la destinación final, se observó todavía la inviabilidad geografía, pues existe una concentración espacial 

de las industrias recicladoras. Por último, los mapeos realizados indicaron una serie de irregularidades, que ponen 

en jaque los datos oficiales relacionados con la disposición final en la región. Así, a partir de ese conjunto de fallas 

demostradas en la investigación, es posible apuntar que la implementación de la PNRS no se ha mostrado viable, 

tanto en la región como en el resto del país. 

 

Palabras clave: Política Nacional de Residuos Sólidos; Consumo; Residuos Sólidos Urbanos; Gestión e 

Gerenciamento; Destinación y Disposición Ambientalmente Adecuada; São Paulo - Brasil. 
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1 Introdução 

 

Em 2010 foi aprovada a Lei Federal n° 12.305, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS). Essa lei, juntamente com o Decreto Federal n° 7.404/2010, que a 

regulariza, configura-se como um grande avanço no marco regulatório sobre a temática no 

Brasil, pois ela não só reúne, mas também estabelece uma série de conceitos, classificações, 

princípios, objetivos, instrumentos que irão fundamentar o desenvolvimento de suas diretrizes 

(CAMPANI, 2016). De acordo com a referida lei, resíduos sólidos são: “material, substância, 

objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, e cuja destinação 

final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólidos ou 

semissólidos (...)” (BRASIL, 2010, Art. 3º, XVI). Esses mesmos resíduos são classificados 

conforme sua periculosidade ao ambiente (perigosos e não perigosos) e origem. Os Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU), objeto deste trabalho, são aqueles que englobam os resíduos 

domiciliares, ou seja, aqueles originários de atividades domésticas em residências, assim como 

os resíduos de limpeza urbana, originários de pequenos estabelecimentos comerciais e de 

serviços da varrição, da limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza 

urbana. 

Como relata Campani (2016), o protótipo do que viria a ser a Lei Federal n° 

12.305/2010, foi criado em 1989. Ao ter o “Desenvolvimento Sustentável” entre seus princípios 

e objetivos, quando aprovada em 2010, a legislação já estava com mais de 18 anos de atraso em 

termos técnico-políticos. Isso porque a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, 

na qual o Desenvolvimento Sustentável foi globalmente divulgado e discutido, ocorreu em 

1992, no próprio território brasileiro. Ao longo dessas duas décadas em que o projeto de lei foi 

discutido, houve uma série de debates e amadurecimentos, o que tornou seu texto semelhante 

às legislações de países desenvolvidos, os quais possuem números exemplares de gestão, a 

exemplo da Alemanha e do Canadá (JURAS, 2012). 

Uma das semelhanças da PNRS com a legislação internacional é: para que um resíduo 

seja tratado, ele deve ser entendido como matéria prima, e assim retornar aos meios de 

produção. Por isso, a PNRS apresenta, como uma das principais diretrizes, a “destinação final 

ambientalmente adequada”, que significa: 

 

[...] destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a 

compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras 

destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do 

Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 
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específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e 

a minimizar os impactos ambientais adversos (BRASIL, 2010, Art. 3º, VII).  

 

De acordo com a mencionada lei, a reutilização trata do aproveitamento dos resíduos 

sólidos sem que haja qualquer transformação biológica, física ou físico-química. São exemplos 

de reutilização o uso de embalagens de vidro como vasilhames ou o uso de garrafas pet como 

vasos de plantas. A reciclagem, por outro lado, trata do “processo de transformação dos resíduos 

sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com 

vistas à transformação em insumos ou novos produtos (...)” (BRASIL, 2010, Art. 3, XIV). Este 

é o caso das sucatas de metal ou vidro que são derretidos para dar origem a novos produtos; do 

papel e do papelão que, após a liquidificação, recebem uma série de agentes químicos antes de 

serem novamente transformados em novas mercadorias; ou das embalagens de plástico que, em 

sua maioria, são trituradas e, após tratamento termoquímico, transformadas em pequenos 

grânulos que darão origem a outros produtos. Por fim, o aproveitamento energético caracteriza-

se pelo uso de resíduos como fontes de energia, seja na forma direta, via incineração, ou 

indireta, sendo a utilização do metano, gerado pela decomposição anaeróbica em aterros 

sanitários, para geração de energia, um exemplo (LEVERENZ; TCHOBANOGLOUS; 

SPENCER, 2002; CAMPANI, 2003; BARROS, 2013). 

Seguindo tendências internacionais, a lei adotou o princípio de que a sociedade, como 

um todo, deva participar das ações. Para que ocorra a destinação final ambientalmente 

adequada, a lei adotou a “Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”, a 

qual, conforme o inciso XVII seu artigo 3º, trata-se de um: 

 

[...] conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, 

para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como 

para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 

decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei (BRASIL, 

2010, Art. 3º, inc. XVII). 

 

Também faz parte do escopo da PNRS, em vias de alcançar a destinação final 

ambientalmente adequada, a “gestão integrada de resíduos sólidos”. Entendida como a etapa de 

planejamento e que ela deve partir de uma visão sistêmica que considere as variáveis 

ambientais, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde pública (BRASIL, 2010, 

Art. 6º, inc. III), a gestão integrada é entendida como um “conjunto de ações voltadas para a 

busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 
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econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2010, Art. 3º, inc. XI). 

As diretrizes da gestão integrada devem dar subsídios para o gerenciamento de 

resíduos sólidos, sendo esse último entendido como: 

 

(...) conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma 

desta Lei (BRASIL, 2010, Art. 3º, inc. X). 

 

Para fins de gestão e gerenciamento, em geral os RSU gerados são divididos em três 

frações: uma composta por resíduos úmidos, outra composta por resíduos secos e uma terceira, 

composta por resíduos contaminados. Os resíduos úmidos são materiais ricos em água, sendo 

geralmente de origem vegetal ou animal (restos de alimentos, podas de jardim ou de árvores, 

dentre outros). Já os resíduos secos são materiais cuja composição e concentração química não 

é encontrada na natureza, ou seja, são resíduos compostos por embalagens e utensílios feitos de 

papel, papelão, plástico, vidro ou metal. Por fim, os resíduos contaminados são caracterizados  

Para que ocorra a destinação final ambientalmente adequada, a primeira etapa a ser 

cumprida é a separação dos resíduos conforme suas características na fonte geradora, a qual 

deve ser seguida por coleta diferenciada de ambas. A fração úmida, por ser passiva de 

reciclagem por meio da compostagem, deve ser encaminhada para usinas de compostagem, 

onde os resíduos são triados para posterior disposição em leiras de compostagem. Já a fração 

seca, por meio de coleta seletiva municipal, deve ser encaminhada para usinas de triagem 

(manuais ou mecanizadas) – preferencialmente geridas por Empreendimentos de Economia 

Solidária (EES) de catadores –, onde devem passar por processo de separação minuciosa dos 

materiais conforme as características físico-químicas. 

Em ambas as usinas, após o processo de triagem e tratamento, ainda são gerados 

materiais que não podem ser recuperados nestas unidades. Dentre os tipos de resíduos 

inaproveitáveis estão aqueles contaminados (p. e. utensílios de higiene pessoal), ou aqueles cujo 

reaproveitamento como matéria-prima para geração de novos materiais mostra-se inviável 

técnica ou economicamente (p. e. resíduos de difícil separação mecânica dos componentes).  

Em conformidade com os princípios da PNRS, os resíduos originários dessas usinas, 

em associação com os resíduos que foram previamente classificados como rejeitos pelos 

próprios geradores, o melhor procedimento a ser adotado é a recuperação energética. 

Atualmente, a maioria das plantas termelétricas de energia a partir de resíduos (waste-to-energy, 



30 

como são conhecidas na literatura internacional), utilizam-se de quatro rotas diferentes de 

tratamento, sendo elas: incineração, pirólise, gaseificação e tecnologia de plasma. A incineração 

consiste em submeter os resíduos à altas temperaturas (entre 600°C e 1.300°C) em câmeras com 

grande concentração de oxigênio, de forma a favorecer a combustão completa. O calor gerado 

aquece as caldeiras, cujo vapor é utilizado para movimentar as turbinas de geração de energia 

elétrica. A pirólise trata-se da degradação termoquímica dos resíduos (temperaturas entre 250ºC 

e 700ºC) em uma atmosfera pobre em oxigênio, obtendo-se como produtos carvão, óleo 

pirolítico (também conhecido como bio-óleo) e um gás inflável, os quais podem ser utilizados 

para a geração de energia. Já a gaseificação consiste na degradação térmica (temperaturas entre 

500°C – 1.400°C) dos resíduos ricos em carbono em ambiente com pouco oxigênio, de forma 

a gerar um gás combustível (conhecido como gás de síntese), o qual é usado para geração de 

energia. Por fim, a tecnologia de plasma consiste em submeter os resíduos em temperaturas 

muito elevadas (acima de 5.000°C), de forma a transformar os resíduos naquilo que é conhecido 

como “o quarto estado da matéria”, sendo a energia gerada através do uso dos gases 

provenientes desse processo (DIAZ, SAVAGE, GOLUEKE, 2002; CHEN, et. al. 2014; LEAL-

QUIROS, 2004). 

Uma vez que a energia tenha sido gerada, aquilo que sobrar e não puder ser aproveitado 

passa a ser considerado rejeitos, ou seja,  

 

resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 

disposição final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010, Art. 3º, inc. XV). 

 

Estes rejeitos, quando separados na fonte e/ou descartados das usinas de triagem e/ou 

compostagem, e/ou das termelétricas, devem ser destinados para a disposição final 

ambientalmente adequada, a qual significa a “distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública 

e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos” (BRASIL, 2010, Art. 3, XIV). 

Conforme a legislação brasileira, para que os impactos ambientais da disposição final sejam 

minimizados, tais aterros precisam estar de acordo com as normas técnicas vigentes.  Em sua 

maioria, essas normas são estabelecidas e recomendadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), através das Normas Brasileiras (NBRs), sendo a que a NBR 8.419/2002 

assim define um aterro sanitário:  
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Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos 

à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, 

método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos 

sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, 

cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de 

trabalho, ou a intervalos menores, se necessário (ABNT, 2002, p. 1). 

 

Em conformidade com a PNRS ainda existe mais uma fase no tratamento dos RSU. 

Havendo geração significativa, esses resíduos podem ser utilizados para a o aproveitamento 

energético através da queima do gás metano que é gerado nos aterros sanitários em decorrência 

da decomposição anaeróbica dos resíduos biodegradáveis - ou seja, aqueles que possuem 

carbono orgânico em sua estrutura química que sofrem ação de bactérias na ausência de 

oxigênio (RYCKEBOSCH; DROUILLON; VERVAEREN, 2011). 

No Brasil, conforme Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE), em 2016 foram produzidas 214,4 toneladas por dia, 

equivalendo ao descarte de 1,04 kg/hab./dia (ABRELPE, 2017). Os dados mais recentes 

apontam que em 2015 houve a reciclagem de 97,9% das latas de alumínio, mais de 75% do 

papel ondulado (papelão), 63,4% do papel branco, e, por conseguinte os plásticos cujo 

percentual do material mais reciclado – à saber, o polietileno (PET) – chega a pouco mais de 

50%. Além dos índices de reciclagem em geral não se demonstrarem satisfatórios, o mesmo 

relatório da ABRELPE (2017), apontou que em termos de peso, mais de 40% dos RSU 

produzidos no ano de 2016 foram depositados em locais inadequados, ou seja, lixões (locais 

onde os resíduos são dispostos à céu aberto) ou aterros controlados (locais que se diferenciam 

dos lixões pelo fato dos resíduos serem cobertos por terra ao final do dia). Segundo dados do 

próprio Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2016), dos 5.570 municípios brasileiros, 3.353 

dispõem de forma incorreta seus resíduos sólidos urbanos, ou seja, 60% dos municípios. Por 

motivos que serão expostos ao longo deste trabalho, tal índice pode ser ainda pior. 

Em razão de seu tamanho e sua diversidade cultural e socioeconômica, a implantação 

tanto da destinação quanto da disposição final ambientalmente adequada no Brasil dependerá 

de esforços sociopolíticos em todas as esferas – executivo, legislativo e jurídico – e escalas de 

poder – municipal, estadual e federal. Em outras palavras, são necessárias a implantação de 

políticas públicas, as quais são entendidas como: 

 

[...] diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e 

procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações 

entre atores da sociedade. São, nesse caso, políticas explicitadas, 

sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de 

financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações 

de recursos públicos. As políticas públicas traduzem, no seu processo de 
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elaboração e implantação e, sobretudo, em seus resultados, formas de 

exercício do poder político, envolvendo a distribuição e redistribuição de 

poder, o papel do conflito social nos processos de decisão, a repartição de 

custos e benefícios sociais (TEIXEIRA, 2002). 
 

Entretanto, há exceções, como o exemplo ocorrido na região oeste do Estado de São 

Paulo, onde ocorreu um Acordo Judicial, firmado em 2009, entre o Ministério Público Federal 

(MPF), o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e a Companhia Energética do 

Estado de São Paulo (CESP). Sua gênese se deu em decorrência de multa motivada pelo não 

cumprimento de outro acordo judicial firmado entre o Ministério Público Estadual e a CESP, 

em razão dos passivos ambientais causados pela construção e operacionalização da Usina 

Hidrelétrica Sérgio Motta. Também conhecida como Porto Primavera, essa UHE foi construída 

no Rio Paraná, próxima à divisa dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Em 

decisão, até então inédita, os envolvidos no caso converteram o valor da multa que, a priori, 

deveria ser direcionado para o Fundo Estadual de Interesses Difusos, em recursos para a 

implantação de projetos e obras na própria região afetada. De um total de R$ 119 milhões, R$ 

20 milhões foram destinados para o patrocínio de projetos que envolviam a temática dos 

resíduos sólidos, em conformidade com a Lei Federal n° 12.305/2010. 

Como será abordado de forma mais detalhada, em razão dos montantes envolvidos no 

Acordo e da mobilização sociopolítica dele preconizada, pode-se dizer que o oeste paulista está 

sendo palco de uma política pública que visa a implementação da PNRS. A execução dos 

projetos, inicialmente elaborados para beneficiarem 57 municípios, mobilizou todas as 

instâncias (executivo, legislativo e judiciário) e todas as esferas de poder (federal, estadual, 

municipal) em âmbito regional em prol da política. A originalidade e a mobilização decorrentes 

desse acordo tornam a região do oeste paulista peculiar do ponto de vista da implantação da Lei 

Federal n° 12.305/2010, justificando-se, dessa forma, a escolha da área de estudo a ser usada, 

como parâmetro de análise, para a identificação das principais barreiras que a sociedade 

brasileira terá de superar para a implantação integral das diretrizes da PNRS.  

Uma vez definida a área, foram traçadas as conjecturas e objetivos desta tese. Nesta 

pesquisa, partimos da hipótese de que tanto a implantação da destinação final ambientalmente 

adequada quanto a disposição final ambientalmente adequada dificilmente serão implantadas 

de forma integral devido a falhas de ordem político-institucionais brasileiras. Com o intuito de 

corroborar essa afirmativa, foram usados, como base de análise, 57 municípios do oeste do 

estado de São Paulo, os quais, como já explicado, fazem parte do acordo judicial do Acordo 

MPF/MPSP x CESP. Eles serviram de base para o cumprimento do objetivo geral deste 
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trabalho, o qual é: demonstrar as falhas político-institucionais que impedem, a partir de estudo 

de caso regional, a implantação integral das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A partir do objetivo geral, foram traçados os objetivos específicos que indicaram os 

caminhos a serem percorridos ao longo desta pesquisa: a) elucidar os principais mecanismos 

ligados à geração de resíduos sólidos urbanos; b) comparar as diretrizes da gestão e 

gerenciamento de RSU em países desenvolvidos com a situação brasileira; c) elucidar os 

potenciais impactos positivos do Acordo MPF/MPSP x CESP para a situação da gestão e 

gerenciamento de RSU nos municípios beneficiados; d) avaliar, por meio de quatro diretrizes 

referentes à “Destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos”, o atual quadro de 

implantação da PNRS na área de estudo. 

Esta tese se materializou por meio de dez seções. Dando continuidade a essa 

Introdução, a segunda seção, intitulada “Área e definição dos parâmetros da pesquisa”, 

apresenta os aspectos geográficos da área de pesquisa e define os parâmetros que foram usados 

como base para corroborar a hipótese, ao passo que a Seção 3 elucidou os procedimentos 

metodológicos adotados ao longo do trabalho. A seguir, são apresentadas quatro seções de 

cunho teórico-historiográfico. A primeira delas busca, por meio de um resgate histórico, a 

epistemologia dos principais fatos e técnicas que resultaram nos atuais padrões de consumo e 

descarte em massa de serviços e mercadorias. Na sequência, ao constatar que a gênese de muitas 

das diretrizes e conceitos que integram a PNRS são baseadas em normativas internacionais, a 

Seção 5, intitulada “As diretrizes da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos em 

países desenvolvidos: gênese e evolução”, mostra justamente a origem dessas premissas.  

Atentando-se ao fato de que a lei não é totalmente importada, a Seção 6, denominada 

“As fases da gestão e gerenciamento de RSU no Brasil” realizou um panorama sobre os fatos 

precedentes que resultaram na atual situação da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos no País. A Seção 7, intitulada “A UHE Porto Primavera e a Rede de Reciclagem do 

Oeste Paulista: uma amostra dos desafios para a implantação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos no Brasil” realizou um resgate histórico, trazendo os fatos que precederam à ação 

judicial que culminaria no Acordo Judicial entre os Ministérios Públicos Federal e Estadual 

com a Companhia Energética do Estado de São Paulo, o qual beneficiaria os municípios 

utilizados como parâmetro nesta pesquisa. 

Dando prosseguimento ao trabalho, são apresentadas cinco seções de caráter analítico-

comparativo, nas quais são expostos os resultados que dão suporte à conjectura inicial da tese. 

Através do processamento de dados provenientes de diversas fontes (bibliográficas, 

institucionais, geoprocessamento, entre outras), provou-se que, devido às atuais falhas político-
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institucionais, a destinação e disposição final ambientalmente adequada enfrentarão grandes 

dificuldades para serem implantadas de forma integral. 

A primeira demonstração é feita na Seção 8: “Planejar para executar: a problemática 

dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)”. Ao considerar 

que a operacionalização de ações eficientes na área de RSU exigem, imprescindivelmente, o 

planejamento das mesmas, essa seção versou sobre os percalços enfrentados pelas prefeituras 

municipais para a elaboração de seus Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGRIS) e as consequências negativas que isso pode lhes trazer. 

Após o planejamento, o primeiro passo para a implantação da destinação final 

ambientalmente adequada trata-se da implantação de coletas diferenciadas de resíduos. 

Denominada “Catadores, coleta seletiva e logística reversa”, a Seção 9 apontou os problemas 

de ordem operacional enfrentados pelos municípios do âmbito do acordo, os quais servem como 

base para demonstrar as dificuldades que muitas prefeituras brasileiras terão de enfrentar para 

a implantação das referidas diretrizes. Ela também elucidou que a viabilidade da reciclagem 

não se dá mais por questões econômicas ou tecnológicas, mas sim por questões de ordem 

geográficas. 

A Seção 10, intitulada “A disposição final ambientalmente adequada” apresenta as 

principais leis e normas técnicas que regularizam os aterros sanitários. Com base nessas 

normativas, e tendo os locais de disposição final utilizados pelos municípios do âmbito do 

acordo MPF/MPSP x CESP, foi realizada uma série de exercícios com o objetivo de testar seu 

cumprimento na região. Como ficou provado, os resultados demonstram inconsistências entre 

o observado e as avaliações oficiais. 
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2 Caracterização da área e definição dos parâmetros da pesquisa 

 

Espacializado no Mapa 1, o Acordo MPF/MPSP x CESP abrange cinquenta e sete (57) 

municípios situados no oeste do Estado de São Paulo, próximos a fronteira entre os Estados do 

Paraná e do Mato Grosso do Sul, totalizando uma área de 26.177 km2. Rosana, o município 

mais ocidental, encontra-se a 750 km da capital, São Paulo. Em 2016, conforme estimativa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esses municípios somavam 934,3 mil 

habitantes, sendo o menor deles Flora Rica, com 1,6 mil habitantes e o maior Presidente 

Prudente, com 223,7 mil habitantes.  

Em termos físicos, a região faz parte da Bacia Sedimentar do Paraná, predominando 

rochas sedimentares e ígneas pertencentes ao Grupo Bauru. Ela localiza-se em zona tropical e, 

em função de suas altitudes relativamente baixas, verifica-se a existência de duas estações bem 

definidas, uma mais quente e úmida e outra estação seca e com temperaturas mais amenas. A 

pluviosidade anual oscila entre 1400 mm e 1600 mm (BOIN, 2000) 

Em função da distância da capital, do porto de Santos e de outras cidades 

economicamente dinâmicas, a região foi a última a ser ocupada no Estado de São Paulo pelas 

frentes pioneiras. É a partir do início do século XX, especialmente após a chegada da estrada 

de ferro Sorocabana que ocorreu sua efetiva inclusão na dinâmica econômica através da 

monocultura do café e da criação de gado (BORGES, 2007; JOVIANO, LEONIDIO, 2009; 

MONBEIG, 1984).  

Atualmente, a região tem passado pela expansão de uma outra commoditie agrícola: a 

cana-de-açúcar. As primeiras lavouras da cultura chegaram à região na década 1970 em função 

do Programa Nacional do Álcool – o qual visava combater a crise do petróleo que o mundo 

enfrentava à época. A atual fase de expansão começou no ano de 2005, quando, além dos altos 

preços do petróleo, iniciou-se a fabricação em massa de veículos do tipo flex fuel. Atrelada à 

grandes grupos capitalistas nacionais e internacionais, a cana tem sido utilizada, novamente, 

como forma de tornar os latifúndios e pastagens degradadas em terras produtivas e, além disso, 

a cultura tem avançado sobre as poucas áreas cuja vegetação estava preservada. (BARRETO, 

THOMAZ JR., 2012; THOMAZ JR., 2009). 

Em relação à gestão estadual, a área abarca municípios três Regiões Administravas, à 

saber: RA Presidente Prudente, RA Araçatuba e a RA Marília (Mapa 2). Concomitantemente, 

ela também abrange municípios integrantes de cinco Unidades de Gestão de Recursos Hídricos, 

sendo elas a UGRHI 17 - Médio Paranapanema, a UGHRI 19 - Tietê, a UGHRI 20 - Aguapeí, 

a UGHRI 21 - Peixe e a UGHRI 22 - Pontal do Paranapanema (Mapa 3). 
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Mapa 1 - A localização da área de pesquisa 
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Mapa 2 - Área de pesquisa e suas zonas administrativas 
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Mapa 3 – Gestão: Área de pesquisa e distribuição das UGRHIs 
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Ainda sobre sua gestão governamental, faz parte do quadro administrativo estadual a 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Empresa de economia mista 

vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, ela tem como responsabilidade 

o controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, 

com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo. 

Em razão disso ela é responsável pelo licenciamento e fiscalização de atividades relativas à 

gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos no Estado (SÃO PAULO, 2017a). 

Regularmente obedecendo ao mesmo padrão das Regiões Administrativas Estaduais, 

a CETESB possui uma agência em cada um dos municípios sedes. Seus funcionários são 

responsáveis pela fiscalização e monitoramento das atividades que podem gerar impactos ao 

ambiente (sejam elas no ar, no solo e na água) nos municípios que integram cada uma das 

regiões administrativas. No caso da área pesquisada, existem três agências, sendo elas: Assis, 

Dracena e Presidente Prudente (Mapa 4). 

Em razão dos municípios que possuem balança para pesagem dos resíduos sólidos 

urbanos serem a exceção e não a regra, as quantidades de RSU produzidas são estimadas pela 

CETESB. Como base, são usadas três variáveis: a) População municipal, b) percentual de 

urbanização e c) geração média nacional por faixa populacional (CETESB, 2016). Os dados 

referentes à população total são provenientes das publicações anuais realizadas pelo órgão 

IBGE (2017), enquanto a taxa de urbanização se dá com base na média encontrada nos Censos 

do IBGE de 2000 e 2010. Já a geração de RSU é baseada na média do Estado de São Paulo 

conforme os estratos populacionais, os quais vão de 0,7 kg/hab.dia para municípios cuja 

população urbana não ultrapasse 25 mil habitantes, até 1,1 kg/hab.dia paa aqueles cuja 

população urbana seja superior à 500 mil. A Tabela 1 detalha os estratos populacionais e a 

geração de RSU. 

 

Tabela 1 - Estimativa da geração de RSU por estrato populacional usado pela CETESB 

 

População Urbana 
Geração de RSU 

(kg/hab.dia) 

Até 25.000 0,7 

De 25.001 até 100.000 0.8 

De 100.001 a 500.000 0.9 

Maior que 500.000 1.1 
Fonte: Adaptado de SÃO PAULO, 2017, p. 21. 
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Mapa 4 - Área de pesquisa, distribuição e abrangência das agências CETESB 
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Em conformidade com esses dados, foi calculada a geração de RSU dos 57 municípios 

do âmbito do Acordo MPF/MPE x CESP. Como mostra a Tabela 2, em 2016 foram produzidas 

641,6 t de RSU/dia. Nesta mesma tabela são aplicados - em conformidade com o método 

adotado pelos pesquisadores do IPEA no “Caderno de diagnóstico: resíduos sólidos urbanos” 

publicado em 20111 – os percentuais relativos às frações que correspondem aos resíduos úmidos 

(50%), secos (30%) e outros resíduos (20%). A partir disto, têm-se que em 2016 foram 

produzidas, diariamente, 320,8 toneladas de resíduos úmidos, 192,5 toneladas de resíduos secos 

e 128,3 toneladas de outros resíduos. Presidente Prudente foi o maior gerador (197,3 t/dia), ao 

passo que a geração média de Flora Rica não ultrapassou uma tonelada diária. 

 

Tabela 2 - Geração de RSU nos municípios do âmbito do acordo MPF/MPSP x CESP – 2016 
 

Município 

Pop. 

munícipio 

2016* 

Pop. 

urbana 

2016** 

Geração 

RSU** 

(kg/hab.dia) 

Est. 

geração 

RSU** 

Fração 

úmida 

(50%) 

Fração 

Seca 

(30%) 

Outros 

(20%) 

    (t/dia)*** 

Adamantina 35.094 33.174 0,8 26,54 13,27 7,96 5,31 

Alfredo Marcondes 4.118 3.445 0,7 2,41 1,21 0,72 0,48 

Álvares Machado 24.733 22.282 0,7 15,60 7,80 4,68 3,12 

Anhumas 4.026 3.295 0,7 2,31 1,15 0,69 0,46 

Caiabu 4.208 3.426 0,7 2,40 1,20 0,72 0,48 

Caiuá 5.628 2.156 0,7 1,51 0,75 0,45 0,30 

Castilho 20.120 15.184 0,7 10,63 5,31 3,19 2,13 

Dracena 46.088 42.559 0,8 34,05 17,02 10,21 6,81 

Emilianópolis 3.186 2.634 0,7 1,84 0,92 0,55 0,37 

Estrela do Norte 2.765 2.183 0,7 1,53 0,76 0,46 0,31 

Euclides da Cunha Paulista 9.600 6.121 0,7 4,28 2,14 1,29 0,86 

Flora Rica 1.602 1.297 0,7 0,91 0,45 0,27 0,18 

Florida Paulista 14.143 11.159 0,7 7,81 3,91 2,34 1,56 

Iepê 8.070 7.165 0,7 5,02 2,51 1,50 1,00 

Indiana 4.936 4.222 0,7 2,96 1,48 0,89 0,59 

Inúbia Paulista 3.907 3.419 0,7 2,39 1,20 0,72 0,48 

Irapuru 8.217 5.810 0,7 4,07 2,03 1,22 0,81 

João Ramalho 4.442 3.792 0,7 2,65 1,33 0,80 0,53 

Junqueirópolis 20.211 16.620 0,7 11,63 5,82 3,49 2,33 

Lucélia 21.330 18.473 0,7 12,93 6,47 3,88 2,59 

Marabá Paulista 5.524 2.459 0,7 1,72 0,86 0,52 0,34 

Mariápolis 2.145 3.268 0,7 2,29 1,14 0,69 0,46 

(Continua) 

                                                 

1 Elaborado pela equipe do IPEA, o documento serviria como subsídio para discussão e elaboração do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos, cuja versão preliminar foi elaborada em 2012, mas não foi aprovada. Tratando-se 

especificamente da gravimetria brasileira de RSU, os autores se basearam nos valores médios encontrados em mais 

de 50 trabalhos que estudaram a gravimetria de quase 100 municípios de todos as regiões e de todas as faixas 

populacionais. 
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Município 

Pop. 

munícipio 

2016* 

Pop. 

urbana 

2016** 

Geração 

RSU** 

(kg/hab.dia) 

Est. 

geração 

RSU** 

Fração 

úmida 

(50%) 

Fração 

Seca 

(30%) 

Outros 

(20%) 

    (t/dia)*** 

Martinópolis 25.966 21.808 0,7 15,27 7,63 4,58 3,05 

Mirante do Paranapanema 18.056 10.632 0,7 7,44 3,72 2,23 1,49 

Monte Castelo 4.189 3.311 0,7 2,32 1,16 0,70 0,46 

Nantes 3.014 2.707 0,7 1,89 0,95 0,57 0,38 

Narandiba 4.702 3.405 0,7 2,38 1,19 0,72 0,48 

Nova Guataporanga 2.296 1.993 0,7 1,40 0,70 0,42 0,28 

Nova Independencia 3.667 2.924 0,7 2,05 1,02 0,61 0,41 

Osvaldo Cruz 32.593 29.288 0,8 23,43 11,72 7,03 4,69 

Ouro Verde 8.386 7.715 0,7 5,40 2,70 1,62 1,08 

Pacaembu 14.024 10.333 0,7 7,23 3,62 2,17 1,45 

Panorama 15.539 15.094 0,7 10,57 5,28 3,17 2,11 

Paulicéia 7.065 5.874 0,7 4,11 2,06 1,23 0,82 

Piquerobi 3.686 2.781 0,7 1,95 0,97 0,58 0,39 

Pirapozinho 26.810 25.472 0,8 20,38 10,19 6,11 4,08 

Pracinha 3.659 1.753 0,7 1,23 0,61 0,37 0,25 

Presidente Bernardes 13.494 10.441 0,7 7,31 3,65 2,19 1,46 

Presidente Epitácio 43.718 40.784 0,8 32,63 16,31 9,79 6,53 

Presidente Prudente 223.749 219.185 0,9 197,27 98,63 59,18 39,45 

Presidente Venceslau 39.476 37.770 0,8 30,22 15,11 9,06 6,04 

Quatá 13.798 12.948 0,7 9,06 4,53 2,72 1,81 

Rancharia 29.799 26.720 0,8 21,38 10,69 6,41 4,28 

Regente Feijó 19.860 18.308 0,7 12,82 6,41 3,84 2,56 

Ribeirão dos Índios 2.244 1.898 0,7 1,33 0,66 0,40 0,27 

Rosana 18.124 14.596 0,7 10,22 5,11 3,07 2,04 

Sagres 2.454 1.864 0,7 1,30 0,65 0,39 0,26 

Salmourão 5.187 4.652 0,7 3,26 1,63 0,98 0,65 

Sandovalina 4.126 2.879 0,7 2,02 1,01 0,60 0,40 

Santa Mercedes 2.941 2.554 0,7 1,79 0,89 0,54 0,36 

Santo Anastácio 21.037 19.604 0,7 13,72 6,86 4,12 2,74 

Santo Expedito 3.035 2.683 0,7 1,88 0,94 0,56 0,38 

São João do Pau D'Alho 2.136 1.732 0,7 1,21 0,61 0,36 0,24 

Taciba 6.152 5.224 0,7 3,66 1,83 1,10 0,73 

Tarabai 7.236 6.691 0,7 4,68 2,34 1,41 0,94 

Teodoro Sampaio 22.795 18.509 0,7 12,96 6,48 3,89 2,59 

Tupi Paulista 15.238 11.967 0,7 8,38 4,19 2,51 1,68 

TOTAL 924.344 820.242 0,88 641,58 320,79 192,47 128,32 

*IBGE (2017). 

**CETESB (2017). 

***Adaptado de IPEA, 2011. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Em 2016, a média brasileira de geração diária de RSU foi de 214.405 toneladas 

(ABRELPE, 2017). Isso significa que os municípios da área de estudo geram o equivalente a 

0,4% desse valor. Apesar de relativamente irrisórias, essas quantidades tornam-se relevantes na 
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medida em que elas mostraram a complexidade dos desafios a serem enfrentados pela sociedade 

brasileira em prol da implantação das diretrizes da PNRS. Como a própria Política estabelece, 

os resíduos gerados precisam ser destinados de forma ambientalmente adequada, ou seja, devem 

ser encaminhados para a compostagem, a reciclagem e a disposição final dos rejeitos em aterros 

sanitários. Para a efetiva concretização dessas premissas, o primeiro (e fundamental) passo a 

ser dado é a separação, pelos próprios geradores, dos resíduos em três grupos: fração úmida, 

fração seca e rejeitos (resíduos não recicláveis, contaminados ou especiais). 

Uma vez que o gerador tenha feito sua parte da responsabilidade compartilhada, em 

um cenário ideal as prefeituras municipais deveriam implantar e manter três tipos de coleta de 

resíduos: uma para os resíduos úmidos – que precisam ser alocados para usinas de triagem e 

compostagem –; uma para os resíduos secos – os quais têm de ser encaminhados para centrais 

de triagem preferencialmente geridas por Empreendimentos de Economia Solidária 

(cooperativa ou associação) de catadores de materiais recicláveis; e uma terceira, para a coleta 

de resíduos contaminados e/ou não recicláveis. Além disso, as prefeituras também são 

responsáveis pela manutenção de áreas verdes públicas, o que acarreta a geração de resíduos de 

podas de árvores e de jardim – os quais também devem ser tratados em usinas de compostagem. 

De forma bem simplificada, a fração úmida ao chegar na estação de tratamento deve 

ser triada e destinada para as leiras (ou outro tipo de tratamento), dando início ao processo de 

compostagem. Uma vez maturado, ou seja, o material deve ser peneirado e sua composição 

química analisada. Obedecendo às normas técnicas de qualidade e pureza, eles podem ser 

vendidos como corretor de solo, constituindo-se uma cadeia relativamente mais simples. 

Contrariamente aos resíduos úmidos, a reciclagem dos RSU secos é bem mais 

complexa. Uma vez que a fração seca seja depositada nas usinas de triagem, os catadores e 

catadoras devem separar os materiais não só conforme o tipo de material (celulose, plástico, 

metais e vidros), mas também conforme suas características físicas e químicas. Os materiais 

celulósicos, por exemplo, são separados conforme o tipo e a cor (papel branco, papel colorido, 

papelão marrom, papelão colorido, jornal, dentre outros), ao passo que os plásticos, conforme 

a composição, a cadeia química (PET, PEBD, PEAD, filme etc.) e a cor. Já os metais, o são de 

acordo com elemento predominante (ferro, alumínio, cobre etc.) e a liga metálica utilizada. Os 

vidros, por fim, costumam ser separados conforme a cor (colorido ou cristal). 

Uma vez separados e elaborados os fardos, os materiais (pois já possuem valor de 

venda no mercado) devem ser encaminhados para as indústrias beneficiadoras e/ou 

recicladoras. Entretanto, por necessitarem de pronta entrega em quantidades que a imensa 

maioria das EES de catadores não podem comprometerem-se, há uma cadeia de compradores 
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(sucateiros), aparistas e atacadistas que são responsáveis pela compra, beneficiamento e 

transporte dos materiais até as indústrias, sejam elas beneficiadoras ou aquelas que já irão 

transformá-los em produtos finais. 

Quando reciclados, esses materiais auferem um corte numa cadeia produtiva de 

tendência linear, proporcionando a redução da necessidade de extração de matérias-primas e no 

consumo de energia. Simultaneamente, há a diminuição das emissões de gases na atmosfera, da 

geração de efluentes e lançamento em corpos hídricos e redução da geração de resíduos durante 

os processos industriais. Como ilustra a Figura 1, a reciclagem de RSU implica também no 

aumento da vida útil dos aterros sanitários e nos impactos destes decorrentes.  

 

Figura 1 – O sistema de produção linear e a reciclagem 

 
Fonte: IPEA, 2010, p. 12 

 

Como parâmetro de análise, essa pesquisa avaliou a implantação nos municípios do 

oeste paulista dos mecanismos institucionais e estruturais necessários para a execução tanto da 

destinação quanto disposição final ambientalmente adequada. Entende-se como mecanismos 

institucionais as obrigações legais relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos por cada um dos agentes envolvidos, detalhados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: obrigações 

legais de cada um dos agentes envolvidos. 
 

Agentes Responsabilidade 

Consumidores Separação e entrega dos resíduos para as coletas diferenciadas  

Prefeituras 

Municipais 

Implantação da coleta domiciliar para a fração úmida; 

Implantação da coleta domiciliar para a fração seca; 

Implantação da coleta domiciliar para rejeitos; 

Apoio e assistência para EES de catadores; 

Comerciantes e 

distribuidores 

Assinar, participar e implantar a logística reversa conforme estabelecida pelos acordos 

setoriais 

Fabricantes e 

importadores 

Implantar e cumprir as metas da logística reversa por meio de acordo setorial. 

Investir em produtos recicláveis e/ou reutilizáveis 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em BRASIL, 2010. 
 

Já os mecanismos estruturais tratam-se da implantação e manutenção de um conjunto 

de atividades que irão executar, de fato, a destinação e a disposição final ambientalmente 

adequada, os quais são ilustrados no fluxograma da Figura 1. Apesar de aparentemente simples, 

como será mostrado neste trabalho, a implantação e execução desses mecanismos tem se 

mostrado, em muitos casos, inviável. 
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Figura 2 – Fluxograma simplificado sobre a  implantação da destinação e disposição final ambientalmente adequada de RSU 

 
Fonte: organizado pelo autor com base em Brasil, 2010.
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3 Procedimentos metodológicos 

 

A presente pesquisa teve como principal base referencial a Lei Federal n° 12.305, de 

2 de agosto de 2010. Publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte, tanto seu texto 

quanto seu Decreto Regulamentador (Decreto Federal n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010) 

estão disponíveis integralmente na sitio oficial da Presidência da República2 – permitindo a 

consulta de forma mais rápida e eficiente. 

Ademais livros disponíveis nas bibliotecas da UNESP e da USP e artigos nacionais 

disponibilizados livremente na internet, assim como a maioria das referências usadas ao longo 

deste trabalho são artigos publicados em periódicos internacionais (journals) pagos. O acesso 

a esses últimos se deu graças às assinaturas realizadas tanto pela CAPES quanto pela rede de 

universidades paulistas (UNESP, USP e UNICAMP). 

Todos os mapas apresentados nesta tese foram gerados através do software ArcGis®, 

sendo devidamente licenciado para o Grupo de Pesquisa Gestão Ambiental e Dinâmica 

Socioespacial. Em sua maioria foram usadas bases cartográficas disponibilizadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), à exemplo dos limites municipais e estaduais.  

Ao longo deste trabalho são citadas uma série de Normas Brasileiras (NBRs) 

elaboradas pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT). O acesso a esses 

documentos foi realizado por meio do sistema “Target Engenharia e Consultoria Ltda.”, 

companhia contratada pela Coordenadoria Geral de Bibliotecas da Unesp e disponibilizada no 

sítio eletrônico da mesma (UNESP, 2017). Ainda sobre as normas técnicas, por uma questão 

de coerência com a temática aqui tratada e em conformidade com a NBR 14.724/2011, optou-

se pela impressão deste trabalho em formato frente e verso. 

O texto que compõe a Seção 4, intitulado “Desejar, comprar e descartar: A sociedade 

do consumo e o desenvolvimento das técnicas fundamentais”, foi elaborado com base em mais 

de 60 publicações, dentre eles livros, artigos e reportagens – em sua maioria internacionais. 

Primeiramente foi feito um breve resgate histórico sobre a Primeira Revolução Industrial, 

elucidando algumas transformações de ordem socioeconômicas, especialmente as que dizem 

respeito as mudanças no mundo do trabalho.  

Como fruto dos avanços tecnológicos na área de telecomunicações, à exemplo da 

impressão em massa de jornais, as antenas transmissoras de sinais de rádio e, mais tarde de 

sinais de televisão, a indústria midiática passa a ter grande influência sobre região a onde atua. 

                                                 

2 Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>, 

acesso em 06 de nov. de 2017. 
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Tal influência seria potencializada ainda mais com o advento da psicologia das massas. 

Resultado da evolução de ciências ligadas ao comportamento humano, surgem os pressupostos 

metodológicos que permitem a diferenciação e previsão de atitudes tanto de um indivíduo 

isolado quanto o seu comportamento em meio a um grupo maior. A partir de então a mídia tem 

sido usada como instrumento de controle social através de propagandas governamentais, 

educacionais e comportamentais – sendo o consumismo a mais evidente delas.  

Importante marco na história moderna, a crise de 1929 serviu como prova de que o 

modelo fordista de produção precisava de mudanças estruturais. A solução encontrada foi um 

modo mais enxuto, que produzisse em quantidades menores, conforme a demanda de mercado 

– um modo de produção flexível. Tendo como maior ícone as fábricas japonesas da Toyota, ao 

buscar produzir conforme a demanda, esse modelo também passou a manipulá-la. Com o 

auxílio da mídia e da psicologia das massas, deu-se início ao uso massificado das técnicas de 

obsolescência planejada e perceptiva – ou seja, os produtos já saem da fábrica programados 

para se tornarem resíduos. 

A partir disso foram consideradas as mudanças ocorridas em relação às finanças. Foi 

em meio à essas transformações que o acesso ao crédito pelas famílias se tornou massificado. 

O uso intensivo do marketing e da propaganda em associação com a possibilidade de adquirir 

produtos com o dinheiro que ainda não se ganhou, levou ao incremento ainda maior do 

consumo. A facilidade de acesso ao crédito também veio acompanhada de uma série de técnicas 

que visavam realizar um câmbio na mentalidade financeira das famílias. 

Por fim, concordando com os pressupostos de Zygmunt Bauman, dissertou-se sobre 

como a inclusão de conceitos e técnicas ligadas à antropologia, à aceitação e ao status social de 

terminaram por transformar os indivíduos em consumidores-mercadorias. A Figura 3, esboça o 

fluxograma da elaboração da Seção 4. 
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Figura 3 - Fluxograma da elaboração da Seção 4 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

A elaboração da Seção 5, “As diretrizes da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos: reflexões sobre os países desenvolvidos e o caso brasileiro”, teve como principal ponto 

de partida o artigo denominado “Systems approaches to integrated solid waste management in 

developing countries3”, elaborado por Rachael Marshall e Khosrow Farahbakhsh e publicado 

em 2013 no Waste Management Journal. Seguindo as últimas linhas teóricas sobre a temática, 

além das seis diretrizes gerais que guiaram a gestão e o gerenciamento de RSU ao longo da 

história moderna, acrescentou-se uma sétima: a sociedade do desperdício zero. 

Para sua elaboração, realizou-se uma breve descrição dos principais fatos que levaram 

à consolidação dessas diretrizes. O primeiro procedimento adotado foi a incorporação de 

informações complementares que, por terem objetivo geral distinto, foram pouco exploradas na 

publicação de Marshall & Farahbakhsh (2013). A primeira delas foram as Reformas Sanitárias 

ocorridas nas principais cidades europeias em finais do século XIX e início do século XX.  Ao 

entenderem e tratarem os resíduos como fator de propagação de doenças, foram elas que 

consolidaram a primeira diretriz, qual seja, os RSU como questão de saúde pública.  

Por conseguinte, dissertou-se sobre a contaminação por mercúrio que ocorreu na Baia 

de Minamata (Japão), a publicação tanto do livro “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, 

quanto do Relatório “Os limites do crescimento”, elaborado sob a encomenda do Clube de 

                                                 

3 “Abordagens sistêmicas da gestão integrada de resíduos sólidos em países em desenvolvimento” - 

tradução minha. 
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Roma. O desencadeamento desses fatos levou ao surgimento da segunda diretriz, intitulada 

“Influência do movimento ambientalista na agenda pública e política”. 

O desenvolvimento da terceira diretriz, denominada “A escassez de recursos e o valor 

dos resíduos”, teve forte influência das crises do petróleo ocorridas ao longo da década de 1970. 

Foram elas que catalisaram a expansão de usinas elétricas movidas por vapor produzido a partir 

da incineração de resíduos, processo bastante usado em países desenvolvidos. Foi também nessa 

década que Wallace Broecker publicou seu trabalho intitulado “Mudanças Climáticas: estamos 

à beira de um pronunciado aquecimento global?” (tradução minha4) na Revista Science em 

1975. Foi a primeira pesquisa a demonstrar que as atividades humanas estavam afetando o clima 

e, portanto, as temperaturas globais. A partir de então, os resíduos passaram a ser considerados 

como fontes geradoras de Gases do Efeito Estufa (GEE), consolidando-se a Diretriz 4: 

“Mudanças climáticas – RSU como fonte de GEE”. 

A quinta diretriz tem sua gênese tanto no episódio ocorrido em “Love Canal”, nos 

EUA, quanto nas diretrizes da Agenda XXI, elaborada no Rio de Janeiro em 1992, durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ambos os fatos são 

fundamentais para a compreensão da catalisação de atos que demonstram uma conscientização 

da população e sua participação nas decisões públicas. Ao aplicarem princípios sistêmicos na 

busca pela implantação da Hierarquia dos Resíduos (reduzir, reutilizar, reciclar, incinerar e 

dispor corretamente), as autoridades de países desenvolvidos acabaram por desenvolver a sexta 

e atual diretriz, qual seja: a gestão e o gerenciamento integrados de RSU. Por fim, são 

apresentados os pressupostos daquela que, acredita-se, será a próxima diretriz: a sociedade do 

desperdício zero (Zero Waste Society). O fluxograma que integra a Figura 4, ilustra os caminhos 

percorridos para a elaboração da Seção 5. 

  

  

                                                 

4BROECKER (1975), “Climate Change: Are We on the Brink of a Pronounced Global Warming?” 



53 

Figura 4 - Fluxograma das diretrizes analisadas na Seção 5 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

A redação da Seção 5, “As fases da gestão e gerenciamento de RSU” no Brasil 

enfrentou muitas dificuldades, pois trata de temática ainda pouco explorada no país. Os escassos 

trabalhos encontrados para a elaboração do estudo de caso brasileiro, são provenientes de 

artigos de revistas científicas nacionais e, principalmente, teses e dissertações disponibilizadas 

na internet por Programas de Pós-Graduação de todo o País, de diversas áreas do conhecimento.  

Deduz-se que a escassez de trabalhos sobre o tema tenha forte influência na ausência de 

materiais digitalizados sobre a temática. A maioria das pesquisas, usadas nesta seção, foi 

desenvolvida na escala municipal, tendo os pesquisadores como fonte principal de informação 

arquivos (jornais de circulação local, diários públicos etc.) e documentos encontrados em 

bibliotecas locais. Apesar dessas dificuldades, foi possível contextualizar cinco tendências 

gerais sobre as diretrizes da gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil. 

Da mesma forma que nos países desenvolvidos, são as reformas sanitárias que dão 

início à primeira diretriz, qual seja: Saúde Pública. Entretanto, por questões principalmente de 

ordem econômica, o Brasil permaneceu, por muito tempo, seguindo a mesma diretriz. Ela só 

mudaria na década de 1980, quando se dá início ao lobby das grandes empreiteiras para 

prestarem serviços pagos com recursos públicos. Com o passar dos anos e a influência dessas 



54 

nas diferentes esferas do Governo, implanta-se a segunda diretriz brasileira sobre a gestão e 

gerenciamento de RSU: a concessão para a iniciativa privada. 

Pelo fato do Brasil ter sido escolhido para sediar a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 e, também, pela pressão por mudanças 

institucionais observa-se uma forte influência dos movimentos ambientalistas na agenda 

pública brasilieira (Diretriz 3). Dentre os resultados concretos, está a criação do Ministério do 

Meio Ambiente em novembro de 1992. 

Após um longo período sem mudanças significativas, em 2010 ocorre a aprovação da  

Lei Federal n° 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ao buscar 

adequar-se aos mecanismos internacionais, a lei estabeleceu que as prefeituras devem adotar a 

gestão e o gerenciamento integrado de RSU. Pel fato de ser o primeiro e mais importante marco 

regulatório em escala nacional sobre a temática e, também, por ter base a hierarquia dos 

resíduos, essa lei estabeleceu a Diretriz 6: gestão e gerenciamento Integrado de RSU.  

Por fim, da mesma forma que nos demais países, será preciso ser traçado, em um futuro 

próximo, a busca por uma efetiva diminuição da geração de resíduos, ou seja, o 

desenvolvimento de uma Sociedade do Desperdício Zero, tema da sétima diretriz. A Figura 5 

apresenta o fluxograma que ilustra a elaboração da Seção 6. 

 

Figura 5 - Fluxograma das diretrizes analisadas na Seção 6 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Denominada “A UHE Porto Primavera e a Rede de Reciclagem do Oeste Paulista: uma 

amostra dos desafios para a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil”, 

a Seção 7 foi elaborada com base nos autos dos processos judiciais, os quais foram 

complementados pela leitura de diversos artigos, dissertações e teses que abordavam, direta e 

indiretamente a questão da UHE Sérgio Motta. A partir delas, traçou-se uma linha espaço-

temporal de análise dos fatos, a qual pode ser observada na Figura 6. 

 

Figura 6 – Fluxograma de elaboração do resgate histórico-geográfico do acordo MPF/MPSP 

x CESP 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

O texto contou com a revisão de pessoas diretamente envolvidas com o referido 

processo judicial, a exemplo de membros da Procuradoria Geral da República de Presidente 

Prudente (que coordenou os trâmites) e da equipe do GADIS – UNESP. 

A Seção 8, intitulada “Planejar para executar”, tem como pressuposto a 

impossibilidade de que ações sistematizadas que visem à destinação final ambientalmente 

adequada possam ser executadas sem que haja um mínimo de planejamento. Em consonância 

com essa premissa, a PNRS estabelece que os gestores estão obrigados a elaborar o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Além disso, a lei também 

estabeleceu os conteúdos mínimos que eles precisam ter, a saber: a) diagnóstico da situação 

atual, b) proposição de cenários e c) metas.  

Entretanto, através da leitura de Plá (2016) e Fleck (2016), observou-se que a 

elaboração do plano depende de vários fatores, a exemplo de recursos e serviços de terceiros, 
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além de uma visão integradora sobre a temática. Inclui-se também a elaboração de planos de 

eliminação dos lixões e de aproveitamento dos gases gerados nos aterros sanitários. 

Por conseguinte, foram analisadas as variáveis que os planejadores precisam 

considerar, a exemplo da necessidade ou não de equipamentos e serviços de terceiros, além da 

elaboração das metas em conformidade com o Plano Nacional e o Plano Estadual de Resíduos 

Sólidos.  Por fim, foram constatados quatro empecilhos que terminam por dificultar/impedir a 

elaboração dos PMGIRS em conformidade com as diretrizes da Lei Federal n° 12.305/2010, 

quais sejam: a) recursos financeiros insuficientes; b) ausência de corpo técnico capacitado;                    

c) União ainda não aprovou o Plano Nacional e muitos estados também ainda não o fizeram e 

d) por não disporem de recursos suficientes, muitos municípios dependem de linhas de 

financiamentos para tais empreitadas, sendo essas últimas praticamente inexistentes. A Figura 

7, abaixo, contextualiza a elaboração da seção 8. 

 

Figura 7 - Fluxograma dos objetos de análise sobre os PMGIRS usados na Seção 8 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Intitulada “A destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos” 

a sétima seção desta tese teve por objetivo elucidar os desafios para a implantação dessa diretriz. 

Sua elaboração se deu em duas partes, ambas com duas fases de avaliação. Na primeira parte 

foram avaliadas questões relativas à implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos secos e 

a promoção de políticas de inclusão de catadores. Com base nos dados cedidos pela comarca 

prudentina do Ministério Público Federal, foram avaliadas as dificuldades enfrentadas pelos 
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municípios que foram contemplados com os recursos financeiros do Acordo MPF/MPSP x 

CESP. Com a utilização de dados disponibilizados pelo CEMPRE (2017a), pelo IBGE (2010; 

2017) e, também, dados cedidos pelo Ministério da Fazenda através do Portal da Transparência 

foi demonstrado que tais dificuldades não são, de forma alguma, casos isolados. 

Na segunda parte da Seção 7 foi avaliada a viabilidade geográfica da reciclagem. Com 

base em informações fornecidas pela CETESB (2017) e do Ministério da Fazenda (2017), foram 

mapeadas as indústrias recicladoras do Estado de São Paulo, demonstrando que a concentração 

industrial no eixo São Paulo – Campinas termina por interferir no mercado da reciclagem dos 

municípios da área de estudo. Configurando-se como a segunda fase de análise, ampliou-se o 

mapeamento das indústrias da reciclagem em escala nacional. Como mostra o fluxograma 8, 

além dos dados da CETESB (2017) e do Ministério da Fazenda (2017), o mapeamento também 

usou dados das principais associações/representações industriais do Brasil, a exemplo da 

Associação Brasileira das Indústrias do Plástico (ABIPLAST). 

 

Figura 8 - Fluxograma do mapeamento sobre os fatores geográficos que interferem na 

concretização da destinação ambientalmente adequada  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Conforme explicado na seção introdutória desse trabalho, por questões de ordem 

socioambiental, os locais de disposição final precisam obedecer a uma série de normativas em 

relação ao uso do solo. A partir dos limites municipais disponibilizados pelo IBGE (2017) e da 

localização dos locais de disposição final de RSU usado por cada um dos municípios, foram 

elaborados uma série de mapas temáticos. 
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O primeiro deles refere-se ao cumprimento da Lei Federal n° 12.725/2012, que, dentre 

outras providências, estabelece que os aterros precisam guardar uma distância de, no mínimo, 

20 km dos aeródromos. Através da sobreposição dos locais de disposição final com o shape 

disponibilizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) – o qual contém a localização 

de todos os aeródromos licenciados no Brasil – verificou-se que há o descumprimento da lei 

em alguns municípios da área de estudo. 

Em conformidade com as recomendações das Normas NBR 13.849/1997 e a NBR 

15.849/2010, os locais de disposição final devem estar a, no mínimo, 500 metros de qualquer 

núcleo habitacional. Foi então feito um raio (buffer) com a citada medida em torno de cada um 

dos locais de disposição final, averiguando-se a distância dos núcleos urbanos. 

Emitida pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, a Resolução CONAMA 428/2010 

proíbe a implantação de aterros sanitários dentro das Unidades de Conservação ou em suas 

zonas de amortecimento. Utilizando-se de shapes cedidos pela administração do Parque da 

Aguapeí – que disponibilizou tanto deste quanto das UCs da região – foi possível avaliar se 

haviam irregularidades quanto ao cumprimento da supracitada Resolução. 

Ao sobrepor o shape das áreas de drenagem, disponibilizadas pelo IBGE (2017), com 

os locais de disposição final pôde-se, através da mesma ferramenta buffer, averiguar se haviam 

municípios que estavam descumprindo as recomendações da NBR 13.896/97 e a NBR 

15.849/2010 as quais estabelecem a distância mínima de 200 m de quaisquer coleções hídricas. 

As mesmas NBRs estabelecem ainda que a área precisa ter declividade superior a 1% e inferior 

a 30%. Para averiguar a obediência às normas, usou-se um mapa de declividade como base e a 

ele foram sobrepostos os locais de disposição final. Dessa forma, com a medição dos 

percentuais de declividade, pode-se verificar se haviam municípios cujo local de disposição 

final estavam em (des)acordo com as normas.  

Através da simples visualização das imagens de satélite, averiguou-se a existência ou 

não de cerca viva ao redor dos locais de disposição, como recomendam tanto a NBR 13.896/97 

quanto a NBR 15.849/2010.  

Afim de verificar irregularidades em relação à administração do local, estabeleceu-se 

como parâmetro de análise a existência ou não de processos judiciais contra o município ou 

pessoa jurídica responsável. Isso porque tais processos são baseados em provas técnicas e 

testemunhais, tornando-se um meio importante para averiguar a existência ou não de 

negligências administrativas. Para a elaboração desse mapeamento, foram coletadas 

informações sobre o número e o ano dos processos de cada um dos municípios no sítio 
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eletrônico do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP, 2017). A Figura 9 projeta 

como foram elaborados os principais resultados da Seção 10. 

 

Figura 9 - Fluxograma com as variáveis usadas no mapeamento para averiguar a disposição 

final ambientalmente adequada 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Por fim, são apresentadas as considerações finais sobre essa tese. Para isso, realizou-

se um esboço dos principais temas abordados ao longo dessa pesquisa e, elucidando cada uma 

das conclusões obtidas sobre essas temáticas. 
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4 Desejar, comprar e descartar: A sociedade do consumo e o desenvolvimento das técnicas 

fundamentais 

 

O consumo é intrínseco na sociedade do século XXI. A ele se associam as causas do 

(de)crescimento econômico, da criação ou extinção de empregos, do desenvolvimento desigual 

de regiões – e os consequentes fluxos migratórios – entre outros parâmetros para descrever as 

situações da economia. O consumo de bens e serviços também é a principal causa da geração 

desenfreada de resíduos sólidos urbanos. 

Para compreender a gênese da sociedade do consumo e a relação que ela possui com 

a geração de resíduos, faz-se necessária uma revisão das transformações que ocorreram em três 

frentes do conhecimento humano: a) indústria e trabalho (produção em massa de mercadorias); 

b) psicologia e marketing; c) técnicas de armazenamento, distribuição e venda de produtos. 

Neste contexto, apontamos que a soma desses fatores repercutirão fortemente no atual 

fenômeno de urbanização em escala mundial. 

Ao longo do texto, defender-se-á que houve, desde a Revolução Industrial, o 

desenvolvimento e aprimoramento de diversas técnicas no sentido de controlar as massas e 

moldá-las para cumprirem com aquilo que é de interesse do sistema capitalista. Na primeira 

fase, houve a transformação de pessoas que viviam em ambientes, cujo trabalho se voltava, 

principalmente, ao autossustento e o ritmo era determinado por fatores naturais (horário solar, 

estações do ano etc.), em trabalhadores industriais – que precisavam obedecer aos ritmos das 

máquinas e dos relógios mecânicos. Já o segundo momento é marcado pelo nascimento e 

aprimoramento das técnicas de controle das massas, no qual há, além da transformação de 

pessoas em trabalhadores, também há a criação de um sistema de forças para que elas 

consumam aquilo que estão produzindo em um ritmo cada vez maior. 

O terceiro momento é aquele marcado pela fusão da noção de identidade e status social 

com o consumo. Em outras palavras, aquele em que as pessoas são transformadas em 

mercadorias. Esta etapa materializa-se quando, além de obedecer às normas de trabalho e de 

compra, as pessoas são convencidas a vender uma imagem, um estilo de vida, através das 

mercadorias que consome, tornando-as ao mesmo tempo em consumidores e divulgadores da 

marca. 

O quarto, e último momento, aborda um processo ainda em desenvolvimento. Ele 

consiste na aplicação de técnicas de neurociência para a previsão de comportamentos e, através 

deles, o convencimento da aquisição e consumo de mercadorias. 
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4.1 Do ritmo da natureza ao ritmo do relógio: as transformações no mundo do trabalho 

 

Para o surgimento da atual sociedade capitalista, a burguesia industrial nascente 

precisou, ao longo de muitos anos, transformar a concepção social do trabalho. Trata-se “(...) 

de uma invenção da modernidade. A forma sob a qual o conhecemos e praticamos aquilo que é 

o cerne de nossa existência, individual e social, foi uma invenção, mais tarde generalizada, do 

industrialismo” (GORZ, 2007, p. 21). 

Ao contrário do observado nos discursos atuais de que o trabalho é um instrumento 

social de dignificação, por muito tempo a atividade foi considerada algo penoso. No Período 

Clássico Ocidental, tanto na sociedade Grega quanto Romana, o trabalho estava associado à 

satisfação de necessidades básicas da vida. Ou seja, tudo aquilo que era necessário ser 

produzido para que as pessoas pudessem sobreviver – alimentação, vestuário, moradia etc. –, 

ao passo que a liberdade estava associada à independência desse tipo de atividade.  

Com o início do processo de transição de uma sociedade feudal para uma sociedade 

de produção e/ou troca de mercadorias, uma das primeiras necessidades sociais percebidas pela 

burguesia em ascensão, foi a de modificar a “moral” pregada pela Igreja Católica, em relação a 

assuntos que envolviam comércio. Essa moral, derivada dos sete pecados capitais e também 

baseada no provérbio bíblico “É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que 

um rico entrar no reino dos céus (MATEUS, XIX, 24)”, condenava o acúmulo de mais dinheiro 

do que o necessário para a manutenção da própria vida (WEBER, 2013). 

Aos poucos, mudanças estruturais foram realizadas dentro da própria Igreja, mas não 

estavam obedecendo ao ritmo desejado pela burguesia comercial, em plena ascensão do século 

XVI. Apesar da decadência do poder Católico do período de transição do feudalismo para o 

mercantilismo serem evidentes, as reformas contra seu poderio não ocorreram de imediato. A 

Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, João Calvino, John Knox e Guilherme 

Farel, foi apoiada pelos burgueses porque, inversamente aos líderes reformistas anteriores (p. 

ex. John Wycliffe ou Jan Hus), eles não condenavam o trabalho, a cobrança de juros e a riqueza. 

Ao contrário, glorificavam essas ações, atribuindo às pessoas que enriqueciam, aspecto de 

“recompensa por seus esforços” e/ou “escolhido por Deus” em razão de suas ações terrenas. As 

reformas protestantes também foram acompanhadas por pregações públicas em prol da 

dignificação da riqueza e do luxo, assim como panfletos e ensinamentos sobre a expressão 

“tempo é dinheiro”. Outra questão defendida pelos reformadores era a apelação ao espírito 

nacionalista, o que agradava às ideias de congregação em prol do desenvolvimento regional 

(WEBER, 2013; HUBERMAN, 1986). 
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Foi no Reino Unido, em meados do século XVIII, que se desenvolveu um 

revolucionário sistema de produção em série, de mercadorias e serviços, para os padrões da 

época (WEBER, 2013; HUBERMAN, 1986). 

Impulsionada pela ciência moderna e pela máquina a vapor, a Revolução Industrial 

mudaria as relações sociais em escalas sem precedentes. No período que a precedeu, os 

trabalhadores livres e as comunidades pré-capitalistas mantinham jornadas de trabalho que, na 

imensa maioria das vezes, estava associada ao movimento solar, seja de translação ou rotação. 

O que determinava o ritmo de trabalho estava associado ao tipo de atividade predominante, se 

de pesca, caça, extrativismo vegetal, se de culturas vegetais e/ou pastoreio.  

Os novos operários das fábricas, em sua maioria provenientes do campo, estavam 

acostumados ao trabalho em horários e ritmos completamente diferentes dos requeridos pelos 

estabelecimentos capitalistas.  

Fator importante de ser ressaltado é que a cultura da desvalorização social do labor, 

iniciado nas primeiras sociedades estratificadas, sofreria alterações em sua concepção, com a 

ascensão da burguesia. A cultura de perceber o trabalho como instrumento de integração social, 

ou seja, como meio de medir o desenvolvimento de caráter dos indivíduos é algo que “(...) só 

surge, efetivamente, com o capitalismo manufatureiro” (GORZ, 2003, p. 24). 

Ainda nesta perspectiva, a questão do controle do tempo é de suma importância para 

o avanço da sociedade industrial. A máquina de controle do tempo, o relógio e o avanço 

tecnológico permitiram o controle mecânico sobre o trabalho. No princípio, as fábricas que 

dispunham de relógios costumavam adiantá-los no início da manhã e atrasá-los no final da 

tarde. Os relógios também passaram a ser usados para cronometrar o tempo que os funcionários 

trabalhavam, descontando as distrações, faltas etc. (THOMPSON, 1998). 

O problema da pontualidade e de um registro mais fidedigno da entrada e saída dos 

operários só seria mais bem resolvido a partir do final do século XIX, quando Williard Bundy, 

após patentear o primeiro Relógio Ponto (WORKCLOCKS, 2015), instrumento, aliás, que foi 

aprimorado e está em uso até hoje. 

Entretanto, o controle da relação produção/hora individualizada por funcionário, ou 

seja, a relação tempo-movimento, permaneceu subutilizada até o final do século XIX, quando 

Frederich Taylor inicia seus trabalhos como supervisor e inicia um processo minucioso de 

designação dos funcionários para as tarefas, conforme suas aptidões naturais, receitando aos 

outros supervisores rigorosas metas de controle do tempo. Além disso, ele também iniciou um 

processo de subdivisão das tarefas que simplificavam, ao máximo, as etapas do processo que 

antes eram realizadas por pessoas com anos de formação – aumentando drasticamente o número 
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de pessoas capazes de realizá-las e, consequentemente, barateando os custos com mão de obra 

(BRAVERMAN, 1987). 

Simultaneamente às transformações de Taylor, outras indústrias também avançavam 

no processo de aumento da produtividade das oficinas, através da implantação das linhas de 

montagem. O pioneirismo destas e a respectiva divisão metódica do trabalho, remonta à década 

de 1870, nos Estados Unidos, quando a indústria frigorífica iniciou o uso de transportadores 

elétricos. A inovação, além de permitir que os funcionários permanecessem fixos dentro da 

linha de produção (desmontagem na verdade), incumbia-os de apenas uma atividade específica, 

havendo diferenças salariais para cada uma – as quais variavam de acordo com o grau de 

experiência e habilidade que era preciso para cada função (MOKYR, 2003). 

Coube a Henry Ford o fantástico aprimoramento das linhas de montagem de veículos, 

que foram aperfeiçoadas, exigindo que os funcionários realizassem tarefas simples, (quase) 

mecânicas. O modelo taylorista/fordista de produção possui como norma, para tornar os 

trabalhadores mais produtivos, retirar dos operários as possibilidades que esses tinham de 

controlar o ritmo dos processos, as rotinas e, também, a posse dos saberes que envolvem o 

trabalho. “Uma vez mais: sucateia o próprio trabalhador, que desaparece enquanto detentor de 

relativa autonomia para que, através dele, apareça apenas o trabalho e o produto”  (GIGANTE, 

2008, p. 8).  

Dessa forma, a sociedade capitalista firmou mais um marco histórico em relação às 

sociedades anteriores. Apesar da divisão do trabalho na sociedade ser uma característica de 

quase todas as civilizações conhecidas, “(...) nenhuma sociedade antes do capitalismo 

subdividiu sistematicamente o trabalho de cada especialidade produtiva em operações 

limitadas” (BRAVERMAN, 1987, p. 70).  

As tentativas dos empresários e gerentes – tais como Ford, Taylor e tantos outros – de 

educar e habituar os operários para que esses trabalhassem o máximo, apenas pensando naquilo 

que o salário poderia lhes proporcionar, ganharia um grande aliado: a mídia. Em razão da 

própria produção em massa de mercadorias e de serviços, dos avanços nas áreas de 

comunicação e na psicologia, em associação com o aumento do poder aquisitivo da população 

em geral, deu-se início à sociedade do consumo. 

 

4.2 A mídia, a obsolescência planejada e o consumo a serviço do controle social 

 

Durante a Primeira Guerra Mundial, a fabricação em massa de produtos dos EUA 

havia alcançado proporções extraordinárias – seja para o mercado da guerra, seja para o 
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mercado interno. Com o final do conflito, os industriais precisaram voltar sua atenção para o 

mercado interno. Em função dos exorbitantes níveis de produção alcançados, alguns capitalistas 

temiam que, com o passar do tempo, o mercado ficasse saturado, fazendo com que as pessoas 

não comprassem mais. A partir de então, as pessoas não comprariam, havendo a possibilidade 

de uma crise motivada por superprodução. Foi justamente buscando uma solução para isso que 

Paul Mazur, um executivo do sistema bancário, escreveu: 

 

Devemos mudar a América de uma cultura de necessidade para uma de 

desejos. As pessoas precisam ser treinadas para desejar, para querer coisas 

novas, mesmo antes de acabar de consumir as antigas. Devemos moldar uma 

nova mentalidade na América. Os desejos dos homens devem eclipsar suas 

necessidades (MAZUR, 1924, p. 458 – tradução minha). 

 

As propagandas seriam marcadas por atribuírem aos produtos um valor de caráter 

muito mais simbólico (status social) do que funcional (técnico). Seguindo a lógica de Marx 

(2008), elas elucidam o valor de troca sobre o valor de uso. Em seus comerciais, havia a 

mensagem subliminar de que os produtos e os serviços que o indivíduo consome demonstram 

traços de sua personalidade, de seu vigor sexual e de seu status social para os demais. 

Ao longo da década de 1920, com o progresso das técnicas de convencimento de que 

as pessoas precisam consumir coisas para serem felizes, há, simultaneamente, o 

aperfeiçoamento do desenvolvimento de uma sociedade sob um regime democrático. Ao 

mesclar a ideia de que a pessoa só será feliz se consumir e que, ao mesmo tempo, ela precisa 

ter determinados comportamentos civilizados, cria-se uma série de mecanismos, nos quais, 

esses mesmos indivíduos acreditem que são livres para tomarem o rumo de suas vidas – 

mecanismo básico para a manutenção do sistema democrático (CURTIS, 2002). 

No pós-segunda guerra, com o boom econômico que seguiu o período, houve também 

a expansão do crescimento urbano. Nestes ambientes, diferentemente das cidades pequenas, o 

anonimato cresce e com ele a necessidade de distinção de status social e, consequentemente, de 

identificação com “os seus”. Já em final da década de 1950, sociólogos mostravam que a 

identificação de grupos se dava com a educação e o tipo de diálogo estabelecido entre as 

pessoas, mas principalmente pelo consumo de determinados produtos (FORM; STONE, 1957). 

Ernest Dichter fundou em 1946, o Institute for Motival Research (Instituto de 

Pesquisas Motivacionais, em tradução livre), tornando-se importante referência no setor. 

Proveniente de família muito pobre, ele foi um dos adeptos da teoria de que a cultura de 

consumo fosse a melhor defesa dos EUA, e seus aliados, contra o comunismo soviético, 
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acreditando que ao investir nessa cultura, ele estaria investindo no futuro do capitalismo (THE 

ECONOMIST, 2017).  

São vários os exemplos de sucesso do IMR. Em termos de pesquisas motivacionais, 

outro pesquisador, contemporâneo aos demais, foi o ucraniano Louis Cheskin, que migrou para 

os EUA em 1921. Dentre várias obras, Cheskin foi um dos pioneiros na pesquisa e percepção 

da importância das cores para a publicidade5. Ele fundou, em 1945, o Color Research Institute 

(Instituto de pesquisa das cores). Em seu primeiro livro sobre o assunto, denominado “Color 

for Profit” (originalmente publicado em 1951), ele já mostrava a importância da combinação 

de cores das embalagens e logomarcas alimentícias para chamar a atenção do consumidor 

(CHESKIN, 2016). 

Em 1957, Cheskin publicou o livro “How to predict what people will buy” (Como 

prever o que as pessoas irão comprar, em tradução livre), que começa afirmando que a qualidade 

de um produto é apenas um dos quatro pilares que sustentam suas vendas. Os outros três são: a 

aparência da embalagem, eficácia publicitária e preços baseados não só no custo, mas também 

em fatores psicológicos, sociais e econômicos. Nesta obra, o autor reforça ainda mais a 

importância das cores, uma vez que elas possuem poder de retenção/repulsa no possível 

consumidor (CHESKIN, 1957). 

Todavia, como já seria mostrado com o Crash da Bolsa se Nova York, no final da 

mesma década de 1920, a propaganda por si só não era suficiente. Era preciso outro mecanismo 

que convencesse as pessoas a voltarem constantemente às lojas, de forma a criar uma demanda 

constante e crescente de mercadorias e serviços. Uma das principais técnicas seria o 

planejamento da vida útil dos produtos, ou seja, a obsolescência planejada. 

 

4.3 A Obsolescência planejada 

 

Em função da crise, Bernard London, um reconhecido corretor imobiliário de New 

York City, passou a desfrutar de tempo de sobra em seu escritório. Foi quando resolveu escrever 

suas ideias sobre como superar a crise. Em 1933, ele publicou um livro, cujo primeiro capítulo 

chamava-se “Ending the depression through Planned Obsolescence”6. 

Neste documento, o autor defendia que a crise econômica, pela qual os EUA passavam, 

estava diretamente relacionada à falta de aquisição de novos produtos pelos cidadãos – 

                                                 

5 Enquanto a publicidade está ligada ao ato de tornar público um fato, uma ideia ou um produto, a propaganda pode ser definida 

como um conjunto de ações que tendem a influência o comportamento social dos indivíduos com objetivo político, 

cívico ou religioso (GONÇALEZ, 2009). 
6 “Terminando a depressão através da obsolescência planejada”, em tradução livre. 
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consequência do uso intenso e dos reparos constantes que os produtos sofriam. Partindo desta 

premissa, ele apresenta um plano que consistia em duas etapas. Na primeira delas, previa a 

renovação de todos os utensílios de uso pessoal e doméstico por parte da população, através da 

imposição da destruição de tudo o que fosse velho (máquinas, roupas, móveis, carros etc.).  

Concomitante à implantação desta medida, as indústrias deveriam fabricar produtos 

que possuíssem uma vida útil reduzida, acompanhada de uma validade: uma vez que essa 

validade vencesse, mesmo que o produto ainda estivesse em funcionamento, ele deveria ser 

levado para ser trocado, sendo a posse deles considerada ilegal após esse período. Através 

dessas imposições, London acreditava que seriam criados mecanismos de reativação da 

economia e, pari passu, de arrecadação de impostos por parte do Estado. 

Apesar de ter sido a primeira vez que o termo apareceu publicamente, a ideia de uma 

obsolescência planejada, ou seja, de programar o tempo de vida útil dos produtos, não era 

necessariamente nova. Em maio de 1928, em artigo publicado pelo jornal “Printers’ Ink” – uma 

relevante publicação nova-iorquina sobre publicidade à época – já alertava que era necessário 

fazer as pessoas, que se utilizavam de produtos antigos, perceberem o quão desajustadas 

estavam. Era preciso acompanhar a tecnologia. O texto ainda alertava que “(...) um artigo que 

se recusa a se desgastar é uma tragédia de negócios” (PRINTERS INK, 1928, apud SLADE, 

2009, p. 53). 

Como constataria mais tarde, a Grande Depressão foi causada em grande parte pela 

superprodução de mercadorias, tanto no campo (SOTH, 1983), quanto na cidade, 

proporcionadas pela implantação dos métodos tayloristas/fordistas de produção, sem que 

houvesse a devida demanda (HARVEY, 2015; PIKETTY, 2014). 

Como reflexos da crise, tanto os EUA quanto outros países passam por reformas 

estruturais. Defendidas na obra de Keynes (1992), essas medidas defendiam a participação do 

Estado na economia, tanto como agente regulador, quanto agente promotor do crescimento 

econômico, através da participação ativa – estatais e investimentos diretos em estrutura que 

fornecem as bases para o funcionamento da economia. A maior parte das Reformas 

Keynesianas – como ficaram conhecidas – foi implantada ao longo do governo de Franklin 

Roosevelt, com o nome de “New Deal” (Novo Acordo, em tradução literal). Elas promoveram 

investimentos em equipamentos de uso coletivo (estradas, escolas, hospitais etc.), com a 

finalidade de aumentar a rotatividade e os fluxos de capital. Além disso, o governo, com o 

objetivo de controlar a inflação e regular a oferta de produtos, inicia a normatização de uma 

série de atividades, através de uma série de agências regulamentadoras (HILTZIK, 2011). 
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Juntamente com a implementação das reformas estatais, as indústrias passaram a 

adotar novas estratégias para incrementar o consumo. Seria nesse momento que algumas ideias 

de London passariam, progressivamente, a serem implantadas, todavia sem imposições 

imediatas e com os métodos coercitivos que ele defendia. Na verdade, o que houve foi a difusão 

da obsolescência planejada por diversos setores da economia. 

Antes mesmo que London desenvolvesse suas ideias sobre a obsolescência planejada, 

em 1924 houve em Genebra uma reunião de um grupo de empresários, representantes das 

principais fabricantes de lâmpadas incandescentes do mundo (como Philips na Holanda, Osram 

na Alemanha e a Compagnie des Lampes na França) que objetivavam diminuir o tempo de vida 

das lâmpadas e, simultaneamente, aumentar as vendas. “Eles criaram o primeiro cartel em nível 

mundial, cujo objetivo era controlar a produção de lâmpadas e dividir o mercado entre eles. 

Este cartel tinha o nome de ‘Phoebus’” (DANNORITZER, 2010). 

Seguido do pioneirismo das lâmpadas, ainda na década de 1920, a obsolescência 

planejada passa a ser adotada em bens de consumo duráveis. Sob a direção de Alfred P. Sloan, 

a General Motors passou, ao final da década de 1920, a promover a atualização anual do design 

dos modelos (WOOD; WOOD, 2003). 

Com uma nova crise se avizinhando, há um novo frenesi em prol do aumento do 

consumo. Muitas corporações passam a investir em design industrial com a criação de 

logomarcas e patentes de produtos. Em uma palestra proferida em 1954, Stevens definiu a 

obsolescência planejada como uma maneira de “(...) Plantar no consumidor o desejo de possuir 

alguma coisa um pouco mais nova, um pouco melhor, um pouco mais cedo que o necessário” 

(STEVENS apud ADAMSON, 2003, p. 129). 

Em entrevista para a “True Magazine”, em 1958, o mesmo Stevens explanou que a 

economia estadunidense já era, à época, baseada na obsolescência planejada: 

 

Fazemos bons produtos, convencemos as pessoas a comprá-los e no ano 

seguinte introduzimos deliberadamente algo que torne aqueles produtos 

velhos, antiquados, obsoletos. Não se trata de desperdício organizado. É uma 

sólida contribuição à economia Americana. (STEVENS, 1958, apud 

PACKARD, 1975, p. 50). 

 

Compartilhando das mesmas preocupações de seus colegas em relação à crise pós-

guerra, o economista Victor Leblow publicou um artigo, em 1955, em que defendia, juntamente 

com outras ideias, a adoção de mecanismos para a superação da crise. De acordo com ele: 

 

Nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo nossa 

forma de vida, que tornemos a compra e o uso de bens em rituais, que 
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procuremos a nossa satisfação espiritual, nossa satisfação do ego, no consumo. 

(...) Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e 

descartadas a um ritmo cada vez maior (LEBLOW, 1955, p. 7, tradução 

minha). 

 

Ademais essas considerações, Leblow ainda pontua sobre o potencial de uso da 

televisão – a qual passava por um processo de popularização justamente ao longo da mesma 

década de 1950 – como meio de divulgação dessas ideias. Para ele, tratava-se da arma mais 

poderosa que as classes dominantes possuíam, uma vez que ela alcançava três resultados, de 

forma muito eficiente, análoga ao que qualquer outro meio de comunicação tinha alcançado: 

“Primeiro, ela cria um público cativo. Segundo, submete esse público à doutrinação mais 

intensa. Terceiro, ela opera em toda a família” (LEBLOW, 1955, p. 12 – tradução minha). 

Com base em Packard (1965), Leonard (2011) e Slade (2006), observa-se que a 

obsolescência planejada se dá em três frentes. A primeira delas é a obsolescência tecnológica 

ou funcional, que é dada pelo avanço das pesquisas, as quais geram tecnologias que tornam os 

produtos mais eficientes. A substituição das fitas VHS pelos DVDs é um exemplo, uma vez 

que os últimos possuem exponencial capacidade de armazenamento de dados, permitindo ao 

telespectador filmes com qualidade muito superior.  

A segunda é dada pela obsolescência programada ou de qualidade, a qual é 

materializada quando os produtos saem da fábrica com uma vida útil programada – em outras 

palavras, feitos para virar resíduos. São programados para desgastarem-se em determinado 

período. Aliando-se à não reposição de peças por parte dos fabricantes, o conserto/substituição 

desses produtos torna-se, muitas vezes, mais caros que a aquisição de uma versão mais moderna 

do mesmo. 

Por último, há a obsolescência perceptiva ou de desejabilidade. Esta situação é 

materializada quando o consumidor sente-se impelido a se desfazer de um produto que ainda 

está em perfeitas condições de função e desempenho, em prol de outro, mais moderno. Muitas 

vezes esse tipo de impulso do consumidor é materializado por questões de design, encontradas 

nos produtos mais atuais, mexendo com a percepção do consumidor e das pessoas que o 

circundam. 

Em muitos setores, a obsolescência perceptiva é mais importante que a obsolescência 

programada. Um claro exemplo reside na indústria da moda. Em princípio, havia o lançamento 

de duas tendências anuais – primavera-verão, outono-inverno. Com o passar do tempo, a 
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indústria da moda iniciou o lançamento de quatro tendências predominantes (conforme a 

estação do ano)7. 

Importante ressaltar que, além da obsolescência perceptiva, o mercado da moda 

também seguiu os preceitos da psicanálise. A moda passou a seguir os princípios do hedonismo, 

da distinção social, da atração sexual e, também, da solução de problemas pessoais através do 

consumo. Muitas vezes as pessoas são levadas a acreditar que o uso de determinada 

roupa/acessório lhe trará realização e felicidade (LIPOVETSKY, 2009; MILLER, 2012). 

 

4.4 A flexibilização do trabalho e do consumo como solução para a crise 

 

A crise da década de 1930 também trouxe outras lições ao sistema de produção 

capitalista. Após os esforços de guerra, era necessário fazer uso das estruturas produtivas, mas 

sem cometer os mesmos erros de superprodução. No pós-segunda guerra, a economia dos 

principais países do bloco capitalista viviam um exponencial crescimento. Os EUA conviviam 

com o retorno dos soldados, que foram recebidos com financiamentos subsidiados para 

aquisição de casas nos subúrbios, as quais só permitiam o acesso às zonas centrais através de 

automóveis particulares. Essas aquisições foram seguidas por uma taxa de natalidade – 

conhecida como “baby boom”, o que movimentou ainda mais o mercado consumidor 

(AMARO, 2016a; PACKARD, 1965). Já os demais países estavam em processo de 

reconstrução, com suas economias sendo reestruturadas, as quais necessitavam, num primeiro 

momento, de muitos produtos importados. 

Na década de 1950, em meio a esse aquecimento econômico vivido pelos EUA, Eiji 

Toyoda, parente de um dos fundadores da montadora Toyota, visitou uma fábrica da Ford em 

Detroit. Ao retornar ao Japão, logo tornou-se diretor daquela que seria a maior fábrica de 

veículos automotores país. Para assim torná-la, ele adotou uma série de medidas que, mais tarde, 

mudariam o sistema capitalista como um todo. 

As primeiras medidas estavam ligadas à própria geografia do Japão. Por ser uma ilha, 

praticamente todos os recursos minerais necessários para a indústria moderna eram importados 

– o que gerava fortes impulsos para evitar ao máximo o desperdício. Ainda por conta de sua 

geografia, o mercado japonês era enxuto quando comparado com o dos EUA. Com a finalidade 

                                                 

7 A partir dos anos 2000, devido ao mercado de “Moda Rápida”, podem existir até 52 lançamentos por 

ano. Em todos os casos, os lançamentos costumam mudar pequenos detalhes, como, por exemplo, o 

tipo de salto dos sapatos das mulheres; a altura da cintura das calças e se elas são com ou sem boca de 

sino; o tipo de cinto(a), a armação dos óculos, o tipo de blusa a ser combinada com determinada 

acessório, entre tantos outros detalhes (MORGAN, 2015). 
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de evitar uma superprodução e, de quebra, aumentar a qualidade dos produtos – “o padrão 

Toyota de produção” – Toyoda foi o responsável pela divisão dos trabalhos em equipes que 

conheciam mais o processo e, ao contrário de Ford, ele ouvia constantemente as ideias dos 

funcionários. Consequentemente, os produtos tinham maior qualidade – pois os funcionários 

participavam ativamente do melhoramento dos produtos –, a produção era mais eficiente – uma 

vez que as máquinas e as técnicas eram projetadas para aumentarem a velocidade e, 

simultaneamente, evitarem o desperdício – e ainda reduzia ao máximo a formação de estoques 

– tanto de matérias-primas quanto de veículos (HARVEY, 1992). 

Essa última premissa, mais conhecida como “just in time”, também baseava-se na 

produção conforme a demanda. Ao contrário do fordismo/taylorismo do início do século XX, 

buscava-se sempre criar a demanda antes do produto ser fabricado, evitando a perda de produtos 

e investimentos. A previsão das demandas se deu, em parte, graças aos avanços nas técnicas de 

armazenamento e logística dos produtos e serviços, os quais tornaram-se, de forma progressiva, 

mais e mais acessíveis à população.   

Além do marketing criador de demanda e a obsolescência planejada, que tornam os 

produtos inutilizáveis rapidamente inúteis e das marcas com produtos personalizados, há ainda 

um último mecanismo essencial para o “correto” funcionamento do sistema produtivo e, 

também, de controle sobre a população. Trata-se do crédito. Ele fornece as condições para que 

mais pessoas tenham acesso às mercadorias, através do pagamento a prazo e/ou parcelado, 

sendo o tema do próximo item. 

 

4.5 O crédito 

   

Apesar do poder de compra dos salários terem subido substancialmente, a partir do 

início do século XX, a imensa pressão social em prol do consumo se mostrava insuficiente para 

atender às “necessidades” dos consumidores. A maioria das pessoas fazia compras ao longo 

dos primeiros dias após receberem seus salários, o que limitava o período de vendas no 

comércio e a fidelidade da clientela – uma vez que ela era movida, predominantemente, pelo 

menor preço. Era preciso, de uma forma ou de outra, aumentar a velocidade e o período em que 

as compras ocorreriam. 

Foi nesse sentido, só que em termos financeiros, que surgiram os primeiros cartões de 

crédito. Apesar dos cartões fidelidade já existirem, desde a década de 1920, o primeiro protótipo 

do que viriam a ser os cartões de crédito, ocorreu nos EUA, na década de 1950. Frank 

MacNamara criou “The Dinners Club”, cartão passou a ser aceito em vários restaurantes nova-
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iorquinos, MacNamara deu início à primeira espécie de cartão de crédito.  Não demorou muito 

e os bancos começaram a perceber o potencial desse mecanismo. Em 1958, o banco American 

Express deu início ao sistema de cartões (EVANS; SCHMALENSEE, 2004). 

Em 1966, o Bank American Service Corporation, criou o cartão Bank Americard (o 

atual VISA), o qual, ao contrário dos concorrentes, era aceito em quase 12 milhões de 

estabelecimentos. Neste mesmo ano, para fazer concorrência, foi lançado o Master Charge – 

que viria a tornar-se a bandeira Master Card (RYAN et. al., 2011). A partir de então, houve 

uma estrondosa expansão. Em 1967, conforme estimativas de Kersting (1967), só nos EUA já 

havia mais de 1.500 agências bancárias oferecendo o serviço, as quais gerenciavam entre 11 e 

13 milhões de cartões ativos. Dois anos depois, em 1969, somente as bandeiras VISA e 

MASTER já contavam com 44 milhões de cartões ativos (EVANS; SCHMALENSEE, 2004). 

 “Cartões de crédito são símbolos de status. Eles também são mágicos, pois servem 

como dinheiro quando se está temporariamente sem dinheiro. Assim, eles se tornam símbolos 

de poder e potência inesgotável” (Institute for Motivational Research apud PACKARD, 1965, 

p. 150). A soma desses fatores levou os consumidores, de uma forma geral, a comprarem mais. 

Uma vez que eles percebem que podem comprar, mesmo estando temporariamente sem 

dinheiro, há uma tendência de diminuição da busca pelo menor preço. Em muitos casos, mesmo 

sabendo que pagarão mais pelo produto, a única forma de acesso a ele será através das parcelas, 

com taxas e juros. 

Desde a implantação das principais bandeiras de cartões de crédito há um vultoso 

crescimento das dívidas – um reflexo das pressões em prol do consumo e do descontrole das 

famílias sobre seus gastos. Somente nos EUA, durante a década de 1950, as dívidas dos 

consumidores cresceram três vezes mais rápido que seus rendimentos (PACKARD, 1965,).  

Outro estudo aponta que neste mesmo país, entre 1968 e 2008, as dívidas dos cartões de crédito 

cresceram à taxa média de 9,1%, quando comparadas com as outras formas de crédito não 

hipotecário. Ela havia crescido de apenas 3,8%, em 1970, para 37,5%, em 2008 (RYAN et al., 

2011). 

Essa dívida crescente reflete, em parte, o exponencial incremento das compras por 

impulso. Não necessitando do dinheiro em mãos e a possibilidade de pagamento em várias 

parcelas, termina por induzir muitas pessoas a comprarem algo por um mero desejo impensado 

e/ou uma sensação de poder, sem pensar nas consequências dessa aquisição. Muitas vezes, essas 

compras terminam apenas por gerar objetos a serem descartados, uma vez que podem não 

possuir utilidade para o comprador (OMAR et. al., 2014). 
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Além da garantia de lucros para os varejistas e os bancos, as dívidas também servem 

para tornar os trabalhadores ainda mais sujeitos ao mercado de trabalho. Quanto maiores as 

dívidas, maior a necessidade de emprego à que essa pessoa estará sujeita. Não são raros os casos 

de endividados que realizam horas-extras e/ou procuram outros (sub)empregos para conseguir 

arcar com suas dívidas. 

Esse conjunto de fatores contribuiu para uma mudança de mentalidade familiar. 

Anteriormente ao pós-guerra, os ideais predominantes dentro das famílias, em termos 

financeiros, consistiam no controle de gastos e na poupança (que fornecia reservas para casos 

de emergência).  No período que se seguiu, houve uma mudança nesses valores. A filosofia 

adotada, a partir de então, foi a de satisfação imediata dos desejos, mesmo que para isso fosse 

necessário comprometer parte da renda futura e que isso acabasse com eventuais reservas de 

emergência.  Em outras palavras, a poupança deu lugar a dívidas praticamente intermináveis 

(MARTINEAU, 1958). 

 

4.6 A transformação do trabalhador-consumidor em consumidor-mercadoria 

 

O consumo tem sido usado como um item básico para o destaque entre outras pessoas 

e a inserção em determinada classe social e/ou grupo específico de pessoas. Inadvertidamente, 

as pessoas estão se autotransformando em mercadorias. As pressões da mídia tendem a 

aumentar ainda mais. O futuro da propaganda reside no aperfeiçoamento das técnicas 

previamente apresentadas. Para isso, além de profissionais da psicologia, os profissionais do 

marketing também contam com profissionais da antropologia, sociologia, da neurociência, além 

de todo o aparato tecnológico atualmente disponível. Esses dois últimos fatores possuem grande 

relevância. As pesquisas de neuromarketing têm ajudado ainda mais no desvendar das formas 

como as pessoas lidam com as mercadorias e serviços – facilitando ainda mais a sua 

manipulação (LINDSTROM, 2008; SINGER; 2010). 

Dentre as questões que sobressaem é: os membros da sociedade atual são felizes? 

Estudos apontam que parcela considerável não o é. Isso porque a sociedade do consumo não 

tem intenção alguma de satisfazer nossas necessidades, pelo contrário, ela precisa que as 

pessoas estejam sempre insatisfeitas com os objetos que dispõem para que busquem outros, que 

satisfaçam as necessidades faltantes – em sua maioria, artificialmente inventadas. 

Além de tudo, a sociedade do consumo tem praticamente ignorado a finitude dos 

recursos naturais da terra e, também, como o seu ciclo esquizofrênico de produção, consumo e 

descarte de serviços e mercadorias têm afetado gravemente os mecanismos que permitem a 

existência de vida do planeta. 
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Pode-se afirmar que o desenvolvimento da atual sociedade do consumo não foi 

acidental. Trata-se de um conjunto de fatores que, através de relações dialéticas, resultaram no 

atual estágio de produção, consumo e descarte em massa de mercadorias e serviços. O avanço 

das técnicas de produção, de psicanálise, de psicologia das massas e das formas de compra e 

venda de produtos foram fundamentais para isso.  

O sistema capitalista, em sua incessante busca pelo lucro, transformou trabalhadores, 

que obedeciam ao ritmo da natureza, em agentes que obedecem ao ritmo frenético e incansável 

das máquinas.  Concomitantemente a isto, ele também transformou os mesmos trabalhadores 

em consumidores e, um pouco mais tarde, estes sofreram metamorfoses que os levaram a 

comportamentos de autopromoção de suas imagens, cuja sofisticação estaria diretamente ligada 

ao que o indivíduo consome, ou seja, a pessoa é transformada em mercadoria. 

O hábito do consumo impulsivo provavelmente seja uma das principais causas de 

violência. Se ele não é atingido através do acesso livre (condições econômicas para tal) ou se é 

interrompido (crise econômica, por exemplo), é bem provável que seja causa de assaltos para 

adquirir aquilo que “inconscientemente lhe falta”, como aparelhos eletrodomésticos e outros 

artigos. O resultado de todo o processo de estímulo ao consumo desenfreado é a geração 

crescente de resíduos de todos os tipos e classes. 
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5 As diretrizes da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos em países 

desenvolvidos: gênese e evolução 

 

Os Resíduos Sólidos Urbanos representam o conjunto de resíduos gerados em 

domicílios, em pequenos estabelecimentos comerciais e de serviços, somados aos resíduos 

provenientes das atividades de limpeza de vias públicas - varrição, capinas e podas. A geração 

de RSU está diretamente relacionada ao Produto Interno Bruto per capita e ao grau de 

urbanização de uma determinada região ou país. 

Conforme dados do Banco Mundial e da Organização das Nações Unidas (ONU) 

sistematizados na Figura 11, em 2002 a população urbana mundial aproximava-se de três 

bilhões de pessoas, as quais geravam 0,64 kg RSU/hab.dia, ou 680 milhões de toneladas de 

RSU por ano. Em 2012, a geração de RSU era de 1,2 kg RSU/hab.dia (1,3 bilhões de toneladas 

de RSU por ano), o que representa um aumento na geração de 0,8%, ao passo que no mesmo 

período a população urbana mundial havia crescido 0,2%. Em 2025, quando a taxa de 

urbanização aproximar-se dos 60% (4,7 bilhões), a geração de RSU praticamente dobrará (2,2 

bilhões de toneladas por ano) ultrapassando a marca dos 1,5 kg/hab.dia (UN, 2015; WORLD 

BANK, 2012). 

 

Figura 10 - Evolução da população urbana e a geração de RSU no Mundo 

 

 
Fonte: Dados obtidos de UN (2015) e WORLD BANK (2012). 

 

Em termos mundiais, as nações que mais geram RSU por ano são China (300 milhões 

de ton/ano), EUA (228,6 milhões de ton/ano) e Índia (226,5 milhões de ton/ano).  Em relação 

à geração RSU per capita, Bahrein lidera o ranking, (906 kg RSU/hab.ano), seguida por 

Comores (813,3 kg RSU/hab.ano), Canadá (777 kg RSU/hab.ano), Dinamarca (747 kg 

RSU/hab.ano) e USA (733,7 kg RSU/hab.ano). Já em termos de taxas de reciclagem, a liderança 

pertence a Singapura (59%), seguida pela Eslovênia (55%), Coreia do Sul (49%) e Alemanha 

(47%) (WASTE ATLAS, 2017). A Figura 12 ilustra a classificação dos países conforme a 

geração de RSU. 
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Figura 11 – Classificação dos Países conforme a geração de RSU 

 

Fonte: The Economist, 2012. 

 

Apesar do Brasil estar em processo de desenvolvimento econômico, ele já apresenta 

números semelhantes a alguns países desenvolvidos. Conforme o Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, em 2000 era gerado aproximadamente 1 kg de RSU/hab.dia, ao passo que em 2008 a 

geração era 1,2 kg de RSU/hab.dia. Apesar de aparentemente pequeno, esse aumento 

representou 17 milhões de toneladas a mais que no ano de 2000. Em função do atual 

desenvolvimento econômico do Brasil e das atuais taxas de crescimento das cidades, a 

tendência é que em 2025 a geração per capita brasileira esteja próxima de 1,5 kg de RSU/dia 

(BRASIL, 2011). 

Em função dos grandes volumes envolvidos, tornam-se imprescindíveis boas práticas 

de gestão e gerenciamento de RSU. Em relatório da comissão de “Human Settlements 

Programa” da ONU, os organizadores começam com a seguinte analogia: 

 

Um bom sistema de gerenciamento de resíduos sólidos é como um corpo 

saudável: se você é sortudo de tê-lo, você não o percebe; assim sendo, você 

percebe isso como algo garantido. Por outro lado, se as coisas vão mal, isso se 

torna um grande e urgente problema, o qual coloca em segundo plano todas 

as demais atividades (UN-HABITAT, 2010, p. XIX – tradução minha). 

 

Essa afirmativa, apesar de correta do ponto de vista da gestão política dos resíduos, 

não condiz com as diretrizes mais avançadas da gestão e gerenciamento. Como mostrado 
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anteriormente, a PNRS tem como princípio a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, indicando– a partir da definição de rejeito - que a mesma parte do pressuposto de 

que todo resíduo deve ser tratado como um potencial produto para outra finalidade. Como 

explicam Dijkema et. al. (2000), essa premissa tem por base a concepção de que todo resíduo 

sólido se trata de um atributo temporário daquilo que, na verdade, é um recurso cujo processo 

de reaproveitamento está diretamente ligado ao avanço tecnológico e à necessidade 

mercadológica. Ao longo do tempo, muitos materiais, cuja reintrodução no processo produtivo 

era impensável (em função de diversos fatores, como difícil processamento, falta de tecnologia, 

consumo excessivo de energia etc.), passaram, a partir de certo momento, a ser matérias-primas 

cobiçadas pelo mercado.  

Como os próprios autores defenderam, tais mudanças de diretrizes significam quebras 

de paradigmas interpretativos, ou seja, aqueles que são emanados por uma preocupação para 

entender o mundo como ele é, onde o(s) sujeito(s) envolvido(s) age(m) como participante(s) e 

não como mero observador(es), os quais materializam-se nos planos de gestão e gerenciamento 

de RSU (BURREL; MORGAN, 1979). 

Esta seção foi redigida com base na análise crítica e complementar do texto “Systems 

approaches to integrated solid waste management in developing countries8”, de Rachael 

Marshall e Khosrow Farahbakhsh9 (2013). De acordo com esses autores, os países 

desenvolvidos já tiveram seis diretrizes norteadoras, a saber: saúde pública, influência do 

movimento ambientalista, escassez de recursos, mudanças climáticas, conscientização e 

participação pública e, por último, a gestão e gerenciamento integrado. Conforme os autores, 

trata-se de relações interligadas entre o avanço tecnológico, o aumento das capacidades 

produtivas e o aumento da população nas cidades. A seguir, será abordada cada uma delas e, de 

forma complementar, incluir-se-á uma sétima diretriz, intitulada “Sociedade do desperdício 

zero (zero waste society): uma utopia?”. 

 

5.1 Diretriz 1 – Saúde Pública 

 

Com as Revoluções Industriais dos séculos XVIII e XIX, passam a ocorrer o 

crescimento e o adensamento progressivo das cidades. Em sua imensa maioria, essas 

aglomerações cresciam sem planejamento e com péssimas condições sanitárias. As habitações 

                                                 

8 “Abordagens sistêmicas da gestão integrada de resíduos sólidos em países em desenvolvimento” - 

tradução minha. 
9Os quais se basearam nas premissas abordas em WILSON (2007). 
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eram pequenas e geralmente abrigavam muitas pessoas, juntamente com alguns animais 

domésticos. Os banheiros, quando existiam, eram extremamente precários e parte do esgoto 

produzido escorria pelas ruas. 

Da mesma forma, os resíduos sólidos, à época compostos predominantemente de 

restos de alimentos e outros materiais de fácil decomposição, acumulavam-se pelas ruas e/ou 

eram jogados nos rios. A coleta dos resíduos não era realizada de forma regular e contínua, o 

que atraía diversos animais potencialmente vetores de doenças, a exemplo de aves e pequenos 

mamíferos, como roedores, cães e gatos. 

As primeiras concepções sobre a origem das doenças acreditavam que elas estavam 

diretamente relacionadas aos “miasmas”. Ou seja, a todo o ar parado ou fétido proveniente da 

decomposição de matéria orgânica, os quais comprometiam a qualidade do ar e acabavam por 

gerar doenças nos seres humanos. Em função disso, tudo que ficasse muito tempo parado 

representava um perigo à saúde pública. Em princípio, era o ar que não podia ficar parado, o 

qual foi seguido pela água. Não demorou muito e os sanitaristas atentaram que os resíduos e os 

dejetos também deveriam ser removidos constantemente (COSTA, 2013). 

Em 1628, o médico inglês William Harvey publicou seu livro “De motu cordis”, no 

qual explicava, de forma detalhada, o funcionamento da circulação sanguínea a partir do 

coração, artérias e veias. É bem provável que ele nunca tenha imaginado que, um século mais 

tarde, seus estudos seriam utilizados por urbanistas, economistas e militares como metáfora 

para a cidade, surgindo, então, a utilização de “veias” e “artérias” para a descrição de ruas e 

avenidas e seus fluxos (SENNETT, 2003). 

As primeiras reformas sanitaristas ocorreram na Inglaterra, em meados do século XIX. 

A cidade industrial de Londres possuía, à época, mais de 2 milhões de habitantes. Foi neste 

período que, devido a um surto de cólera – que matou mais de 14 mil pessoas – iniciaram-se as 

primeiras obras de grande envergadura. O governo da cidade, influenciado pelos estudos de 

Edwin Chadwick, implantou um grande sistema de coleta e escoamento de esgotos para o Rio 

Tâmisa. O principal objetivo era impedir o acúmulo de detritos nas ruas, de forma a evitar o 

desenvolvimento dos miasmas (HALLIDAY, 2001; KANIKADAN, 2013; LUCKIN, 1984).  

Apesar da urgência, essas reformas na capital inglesa não ocorreram antes em virtude 

do pensamento dominante entre as elites governamentais, que era o “laissez faire”, ou seja, o 

Estado não deve interferir em nada da vida privada. Ademais, tais reformas requeriam custos, 

os quais os pobres não tinham como pagar e os ricos tão pouco queriam patrocinar obras para 

os primeiros (BBC, 2014). A implantação da reforma sanitária também enfrentava problemas 

de ordem cultural. O costume popular da época tratava a ausência de higiene pessoal como fator 



79 

de proteção à saúde – em outras palavras, banhar-se fazia mal à saúde. Apesar de existirem 

muitos mitos e exageros sobre a quase ausência de higiene pessoal durante toda a Idade Média, 

a origem desse costume europeu se deu na Baixa Idade Média. A Igreja Católica, visando 

diminuir a prostituição e outros comportamentos “promíscuos”, associou a prática dos banhos 

como perigosa à saúde, pois, além de atrapalhar no equilíbrio da temperatura corporal, o banho 

também abria os poros e facilitava a entrada de germes (ARAUJO, 2009; CUSTÓDIO, 2011). 

Esse costume ainda estava fortemente enraizado na sociedade europeia do século XIX. 

Na época das primeiras reformas sanitárias, as pessoas acreditavam que o mau odor dos 

excrementos e resíduos tinha o poder de espantar as doenças. Era essa a razão pela qual, em 

épocas de epidemias, a população tinha o hábito de abrir as fossas sépticas e, também, atirar 

fezes e outros detritos nas ruas. Em 1832, Londres foi assolada por uma violenta epidemia de 

cólera. O governo local, após detecção pelas autoridades sanitárias de que a doença se alastrava 

com mais força justamente nestes locais, determinou uma série de medidas para a limpeza 

destes ambientes. Quando os funcionários tentaram iniciar a limpeza, eles foram coibidos pela 

população local, que, num ato de rebelião, impediu a movimentação dos veículos e queimou os 

tonéis destinados à coleta dos detritos (CORBIN, 1986; COSTA, 2013). 

Apesar da grandiosidade das obras empreendidas em Londres, é na Paris Napoleônica 

que a reforma sanitária terá seu maior expoente. Designado prefeito de Paris, por Napoleão III, 

em 1853, George-Eugène Haussmann – o “Barão Haussmann” como ficou conhecido – deu 

início às reformas sanitárias naquela cidade. As obras tinham por objetivo inicial o uso militar: 

dar espaço para que as tropas se locomovessem de forma rápida e, também, evitar que forças 

rebeldes fizessem uso das vielas da cidade para levantar barricadas e fazer armadilhas 

(CLAVAL, 1981). Inspirado na grandeza das obras para coleta de esgoto implantadas em 

Londres, Haussmann, além do aspecto militar, irá “arejar” e “romantizar” a capital francesa, 

dando início ao período conhecido como “Belle Époque” em Paris.  

Com o objetivo de construir uma cidade majestosa, tendo a Roma Clássica como 

inspiração, Haussmann destruiria grande número de casas, cortiços, ruas e vielas estreitas e até 

quarteirões inteiros. Em seus lugares foram construídos boulevards, avenidas, praças e edifícios 

padronizados, com os devidos sistemas de abastecimento de água e de captação subterrânea de 

esgotos. Foi, também, a partir deste período que – com o objetivo de manter os padrões estéticos 

da cidade e livre de doenças – a coleta de resíduos, facilitada pelas vias largas, passa a ser 

realizada com maior intensidade por veículos especialmente designados para isso 

(KIRKLAND, 2013). O modelo de reformas urbanas militares/sanitaristas de Haussmann, que 

marcou a Paris “Belle Époque” inspiraria urbanistas, sanitaristas e militares do mundo inteiro. 
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Ruas e avenidas largas e arejadas foram implantadas nas principais cidades do mundo e, com 

elas, os primeiros sistemas regulares para coleta de resíduos sólidos, uma vez que permitiam a 

livre circulação dos veículos. 

Como mostraram Barles (2005), Melosi (2004) e Louis (2004), as primeiras diretrizes 

da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, após a industrialização, foram motivadas por 

questões sanitárias e estéticas/paisagísticas. Materializava-se, dessa forma, a primeira diretriz 

da gestão de RSU: a saúde pública. Com o incremento dos serviços sanitários, dentre eles a 

gestão de RSU, em associação com os avanços da medicina, houve a diminuição de uma série 

de moléstias, direta e indiretamente ligadas à má gestão de resíduos sólidos (Quadro 2). 

Todavia, os resíduos eram apenas retirados da área urbana, sem qualquer preocupação com o 

local de disposição final, materializando-se a primeira diretriz (Figura 13). 

 

Quadro 2 – Doenças ligadas direta ou indiretamente à má gestão de resíduos sólidos 

Amebíase Escabiose Hepatites Teníase 

Ancilostomose Esquistossomose Leishmaniose Tétano 

Ascaridíase Febre Amarela Leptospirose Tifo Murino 

Cisticercose Febre paratifoide Malária Toxoplasmose 

Cólera Febre tifoide Peste Bubônica Tracoma 

Dengue Filariose Poliomielite Trichiuríase 

Diarreia aguda Gastrenterites Raiva Triquinose 

Disenteria bacilar Giardíase Salmoneloses Tuberculose 

Fonte: Adaptado de LIMA (2004) e FUNASA (2007). 

 

Figura 12 – Diretriz 1: Saúde Pública 

 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Marshall; Farahbakhsh, 2013. 

 

A primeira diretriz guiaria os gestores públicos até o período pós Segunda Guerra. Foi 

quando estudos começaram a mostrar a dimensão dos impactos ambientais causados pela 

sociedade e suas catastróficas consequências, caso nada fosse feito. 

 

5.2 Diretriz 2 – Influência do movimento ambientalista na agenda pública e política 
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Em meados da década de 1950, ocorreu no Japão aquela que seria classificada como a 

primeira catástrofe ambiental. O despejo de mercúrio por uma indústria química – que também 

era uma das pioneiras da produção de plásticos – causava a contaminação da biota marinha, que 

impactou a população local através do consumo de peixes contaminados. Inicialmente, as 

autoridades e os pesquisadores desconheciam as causas da doença, que ficou conhecida 

posteriormente como “Mal de Minamata”. Quando, alguns anos mais tarde, os cientistas 

apontaram as verdadeiras causas da doença, “(...) a problemática dos rejeitos começa a ganhar 

força política” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 67), sendo esse o marco inicial do movimento 

ambientalista, em proporções globais. 

Todavia, foi ao longo das décadas de 1960-70 que a questão ambiental, de fato, passou 

a influenciar a agenda política. A publicação de estudos envolvendo a questão da contaminação 

ambiental e a superexploração dos recursos do planeta – a exemplo do livro “Primavera 

Silenciosa” (1962), de Rachel Carson, e do relatório “Os limites do crescimento” (1972) – 

trouxe à tona uma série de preocupações, que culminaram em uma série de iniciativas de cunho 

preservacionista, cujo clímax foi a Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, 

realizada em Estocolmo pela Organização das Nações Unidas, em 1972.  

Após a Conferência, outros fatos viriam reforçar a tese de que as atividades humanas 

promoviam impactos que ultrapassavam a capacidade de resiliência ambiental. Como 

exemplos, podem ser citados os casos do Mar Aral, na então União Soviética (atuais 

Cazaquistão e Uzbequistão), que foi quase extinto graças ao desvio, para irrigação, de rios que 

o abasteciam (KOSTIANOY; KOSAREV, 2010); e o desastre do “Love Canal”, causado pela 

ocupação urbana sobre uma área de aterro industrial – que foi desapropriada pelo governo, 

mesmo a indústria proprietária tendo alertado sobre os perigos que tal empreitada representaria 

(NEWMAN, 2016). 

Esses acontecimentos estavam ligados, em parte, às grandes transformações sociais da 

época. Em função da expansão dos modelos tayloristas/fordistas e, posteriormente, o modelo 

toyotista, em razão de fatores como a participação dos funcionários nos lucros da empresa, 

houve um aumento da renda média geral – especialmente nos países desenvolvidos. Este fato, 

em associação com o “baby-boom” e as técnicas de persuasão da mídia, criou uma grande 

demanda por produtos industrializados, os quais tornaram-se cada vez mais acessíveis. 

Tanto o despejo de mercúrio na baía de Minamata quanto a contaminação do “Love 

Canal” estavam diretamente ligados à expansão da indústria de plásticos, que se consolidou no 

mercado mundial após a segunda guerra (FREINKEL, 2011). Os plásticos possuem 

características mais atrativas que outros produtos do mercado – a exemplo das embalagens e 
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brinquedos infantis – o que explica seu expressivo crescimento no mercado. Como mostra 

Calderoni (2003): 

 

(....) a sua impermeabilidade, maior resistência à perfuração e transparência 

(em oposição ao papel e papelão); inquebrabilidade e baixo peso (em 

contraposição ao vidro); baixo preço e transparência (em relação ao alumínio); 

indeformabilidade e leveza (em relação à lata de folha de flandres). 

(CALDERONI, 2003, p. 226). 
 

Em virtude dessas características e seu preço acessível, os plásticos permitiram que 

milhares de pessoas de classes mais baixas tivessem acesso a uma grande diversidade de 

produtos. Além disso, os plásticos também possibilitaram o desenvolvimento de uma cultura 

do descartável. Além de embalagens de alimentos, eles também passaram a substituírem 

utensílios domésticos, sendo que até então esses últimos eram usados por longos períodos de 

tempo (às vezes por gerações), tendo a durabilidade como uma característica marcante. São 

exemplos dos produtos que passaram a serem produzidos com plásticos pentes, barbeadores, 

copos, talheres, encanamentos, fraldas descartáveis, peças automotivas, móveis, 

eletrodomésticos, dentre tantos outros (PIATI; RODRIGUES, 2005). 

Como mencionado anteriormente, a expansão da indústria de resinas plásticas coincide 

com um crescimento demográfico atípico que se deu no período pós-guerra. Quando os 

soldados retornaram para os EUA, além de reencontrarem suas namoradas/esposas, foram 

recebidos com incentivos governamentais para a aquisição da casa própria nos subúrbios – os 

quais permitiam que as prestações fossem mais baratas que alugar um imóvel. Esses fatores, 

associados à euforia da campanha vitoriosa, promoveram um vertiginoso aumento da natalidade 

– fenômeno que mais tarde seria denominado “baby-boom” (AMARO, 2017; DOEPKE et. al., 

2015). 

Nesse período também ocorreram mudanças na forma de armazenar os resíduos. Como 

mostra Rodrigues (1998, p. 140), anteriormente à década de 1960, os resíduos eram 

acondicionados em latas metálicas, cujo conteúdo era descarregado no caminhão pelos 

coletores. Com o tempo, essas latas foram substituídas pelas sacolas plásticas. Além de mais 

práticas – uma vez que poderiam ser fechadas para evitar os odores – elas mostravam-se mais 

higiênicas, uma vez que diminuíam drasticamente a necessidade de lavagem das latas de lixo, 

as quais, após certo período, foram praticamente dispensadas, contribuindo para o aumento da 

rapidez da coleta urbana de resíduos e, consequentemente, sua eficiência. Todavia, apesar de 

mais práticas e seguras, as sacolas plásticas terminaram por aumentar o volume e a massa de 
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RSU e, por serem de difícil decomposição, promovem o alongamento dos impactos ambientais 

causados pelos aterros devido ao seu baixo grau de degradação. 

Em função do aumento do mercado há, simultaneamente, uma mudança quanti-

qualitativa dos resíduos produzidos. Como mostra a Tabela 3, elaborada por Mesoli (2005), 

enquanto em 1970 os plásticos representavam apenas 2,5% dos RSU produzidos nos EUA, 

menos de 40 anos depois eles já representavam 10,5%. 

 

Tabela 3 – Composição gravimétrica dos RSU nos EUA entre 1970 – 1999 (%) 

 
Ano 1970 1980 1985 1990 1995 1999 

Papel/Papelão 36,3 36,6 37,4 37,5 38,6 38,1 

Vidro 10,4 10,0 8,0 6,7 6,1 5,5 

Metais 11,6 9,7 8,6 8,3 7,5 7,8 

Plásticos 2,5 5,2 7,1 8,0 8,9 10,5 

Borracha/Couro 2,6 2,9 2,3 2,4 2,9 2,7 

Tecidos 1,6 1,7 1,7 2,9 3,5 3,9 

Madeira 3,3 3,3 5,0 6,3 4,9 5,3 

Restos de refeições 10,5 8,8 8,0 6,7 10,3 10,9 

Resíduos de jardim 19,0 18,4 18,2 17,9 14,0 12,1 

Outros 2,2 3,4 3,6 3,1 3,3 3,2 

Fonte: Melosi, 2004, p. 207 – tradução minha. 

 

O crescimento populacional, a ascensão econômica e a melhoria do poder de compra 

incentivaram, também, a expansão da indústria do agronegócio e seus insumos. Conhecido 

como “Revolução Verde” e tendo como base a monocultura, esse processo resultou em 

melhorias nas técnicas de fertilização e irrigação, no desenvolvimento de plantas geneticamente 

modificadas e no uso intensivo de pesticidas. Na época, o pesticida mais usado era o dicloro-

difenil-tricloroetano – o DDT. Além do combate às pragas agrícolas, ele era usado 

massivamente contra os insetos transmissores de doenças, a exemplo da malária, tifo e febre 

amarela. 

O que muitos não imaginavam àquela época é que o uso massificado do DDT seria 

justamente um dos principais estopins do movimento ambientalista. Fruto de revisões 

bibliográficas e análises de campo, o livro “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, mostraria 

que os malefícios do seu uso eram muito maiores que os benefícios. Caso nada fosse feito, seria 

possível imaginar lugares sem abelhas e outros insetos benéficos, sem pássaros e sem peixes 

nos córregos, resultando em uma primavera sem sons, sem flores e cores, sem vida... uma 

primavera silenciosa (CARSON, 1962). Apesar do combate à credibilidade dos resultados, por 

parte do setor agroquímico, a obra teve como mérito a criação de um movimento popular que 

exigia a proteção ambiental, não só nos EUA, mas, através da mídia, em vários países. 

Ainda na década de 1960, houve a criação do Clube de Roma – um grupo de 

empresários e executivos de corporações transnacionais (Xerox, IBM, Fiat, Remington, Rand, 
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Ollivetti, dentre outras). Liderados pelo italiano Aurelio Peccei e pelo cientista escocês 

Alexander King, os membros perceberam que, da forma como a economia se desenvolvia, as 

ações poderiam levar à destruição do próprio ambiente de reprodução do capital. Considerando 

estas hipóteses iniciais, os membros do Clube encomendaram ao Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) um estudo sobre a temática. A publicação do Relatório “Os Limites do 

Crescimento”, em 1971, veio a confirmar essas hipóteses. 

As previsões do Relatório repercutiram nos setores políticos e econômicos em escala 

global. Tanto que, em 1972 – um ano após sua publicação – ocorreu a Conferência de 

Estocolmo, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU). O Relatório defendia, 

como principal medida para minimizar o problema da exploração e degradação dos recursos 

naturais, a adoção do crescimento econômico zero. Ademais de ser algo inviável para o sistema 

capitalista, os representas dos países em desenvolvimento não aceitaram essas imposições, uma 

vez que consideraram que implicaria na manutenção da condição privilegiada alcançada pelos 

países desenvolvidos e a condenação dos demais países a permanecerem subdesenvolvidos. 

Apesar de não surtir os efeitos políticos desejados por seus propositores, a Conferência 

promoveu uma mudança de comportamento sobre questões relacionadas ao ambiente em escala 

global. Houve, pela primeira vez, o reconhecimento por parte dos representantes políticos 

globais, de que a tecnologia poderia causar sérios problemas para o ambiente e que ações se 

faziam necessárias, colocando a questão ambiental na agenda política. Um exemplo claro disso 

era que nenhum país do mundo tinha um ministério do meio ambiente, mas que, após 1972, 

houve a criação não só de Ministérios, mas também a criação de agências ambientais 

governamentais – ou, como no caso da CETESB, o remodelamento das já existentes – em vários 

lugares do mundo (BLACK, 2012). 

Em função das questões levantadas na Conferência de Estocolmo estarem diretamente 

ligadas ao uso descontrolado dos recursos e das tecnologias empregadas, a primeira premissa 

dos recém-criados órgãos ambientais era a busca pelo estabelecimento de limites à degradação, 

procurando controlar os impactos. Em relação especificamente à gestão e gerenciamento de 

resíduos iniciou-se uma “Fase de Controle”. O objetivo era evitar vazamentos e acúmulo 

inadequado de substâncias que pudessem resultar em problemas – justamente como ocorreu em 

Minamata ou em Love Canal. (WILSON, 2007) 

Na Inglaterra, numa primeira fase, os resíduos sólidos urbanos eram retirados das 

cidades e destinados para lixões ou incinerados. Todavia, a partir da década de 1920, iniciou-

se um processo de mudança dessas práticas. As municipalidades passaram a sofrer pressão para 



85 

trocar os lixões pelos aterros controlados (COOPER, 2010), enquanto os incineradores eram 

cada vez mais condenados, em razão dos poluentes e odores emitidos (THORSHEIM, 2006). 

Já em relação aos EUA, o uso dos aterros controlados se deu a partir da Segunda 

Guerra Mundial. Inicialmente utilizados pelas forças armadas (quartéis e acampamentos), para 

evitar odores e a proliferação de insetos e roedores, e consequentemente doenças, a prática logo 

serviria de base para a criação de parâmetros, os quais resultariam na publicação da primeira 

obra de cunho científico sobre o tema. Publicada em 1941, por uma associação de engenheiros 

municipais, o manual “Refuse Collection Practice” passou a ser usado por agências nacionais 

fiscalizadoras (HICKMAN, 2003). 

Em relação aos aterros sanitários, apesar do termo ter sido cunhado no final da década 

de 1930, as primeiras normas técnicas sobre a temática só viriam a ser publicadas na década de 

1950 (HICKMAN, 2003). Elas objetivavam evitar a contaminação do ar, da água e do solo, 

além de visar também o controle dos efluentes. A partir de então, iniciou-se o processo de 

substituição de lixões e aterros controlados por aterros sanitários, tomando-se, 

simultaneamente, cuidados na escolha da área a ser utilizada para disposição final.  

É nessa época que tem início a utilização de técnicas voltadas à diminuição das 

emissões de dioxinas e outros gases, prejudiciais à saúde e ao ambiente, produzidos por 

incineradores de resíduos – em especial aqueles construídos para a eliminação de resíduos 

industriais e perigosos. Graças a isso, muitos incineradores ou foram modernizados ou tiveram 

suas atividades suspensas (MELOSI, 2004). Apesar de alguns fracassos, a Conferência de 

Estocolmo, incontestavelmente, é considerada um marco para a inclusão da questão ambiental 

na agenda pública internacional (Figura 14). 

 

Figura 13 – Diretriz 2: Influência do movimento ambientalista na agenda pública e política 

 

 
Fonte: Traduzido e adaptado de Marshall; Farahbakhsh (2013) e Wilson (2007). 

 

É também proveniente do movimento ambientalista a preocupação com a finitude e 

escassez de recursos naturais, razão pela qual teve início uma nova diretriz. 
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5.3 Diretriz 3: A escassez de recursos e o valor dos resíduos 

 

Em razão do crescimento populacional e da mudança quali-quantitativa dos resíduos, 

ocorridos a partir dos anos 1960-70, além da necessidade de se estabelecer um local adequado 

para disposição final, ambientalistas e autoridades começaram a preocupar-se com o 

desperdício material e energético promovido pelo descarte em massa de resíduos sólidos. A 

década de 1970 foi marcada por duas crises do petróleo, uma em 1973 e outra em 1979. A falta 

de recursos financeiros, enfrentada pela maioria dos países, em associação com as novas 

dinâmicas de mercado do pós-segunda guerra promoveram uma série de mudanças estruturais 

no modo de produção capitalista. 

O enfraquecimento dos poderes do Estado, aliado ao grande excedente de mão de obra, 

criou uma janela de oportunidade para que empresários e administradores impusessem regimes 

de trabalho mais precarizados, com direitos trabalhistas reduzidos – prática exercida, 

especialmente, mas não apenas, por empresas transnacionais. Provenientes quase 

exclusivamente de países desenvolvidos, as transnacionais do setor alimentício tinham como 

principal característica a padronização de seus produtos. Para isso, elas passaram a vender seus 

produtos em invólucros padronizados, intensificando, como nunca, o uso das embalagens 

(SILVA, 2000). 

É nesta mesma época que são desenvolvidas, com o auxílio da psicologia e do 

marketing, novas técnicas para atração, retenção e fidelização de consumidores. As 

obsolescências planejadas (quando o produto sai da fábrica com uma data de validade) e 

perceptivas (quando o produto, mesmo em perfeitas condições de funcionamento, aparenta ser 

antigo por sua aparência) são bons exemplos de práticas engendradas com esta finalidade 

(PACKARD, 1965; AMARO, 2016).  Elas passaram a realizar a retroalimentação de um 

sistema de produção cuja lógica é produzir conforme a demanda de mercado, eliminando ao 

máximo os estoques – o “Just in time”. Ademais, essas obsolescências forçadas também 

catalisaram o surgimento de novas formas de serviços financeiros, de novos mercados e intensas 

taxas de inovação tecnológica. Em razão dessa flexibilidade de produzir conforme a demanda, 

essas transformações foram denominadas de “modo de produção flexível”, o qual também é 

conhecido como “modo de produção toyotista” (HARVEY, 1992). Em relação à produção de 

RSU, a principal transformação da época foi o vertiginoso incremento em peso e volume, 

especialmente em países desenvolvidos. Essas adições estavam diretamente ligadas ao intenso 

uso de embalagens, as quais já eram compostas por diversos materiais.  
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Com o objetivo de poupar energia e o consumo de combustíveis, uma vez que ambos 

estavam sobrevalorizados (crises do petróleo dos anos 1970), empresas do setor de energia 

passaram a buscar formas alternativas de produção. Eis que os RSU passam a ser considerados 

como potenciais fontes de energia, tanto na forma direta, através de usinas “waste-to-energy” 

– usinas de tratamento térmico de resíduos para geração de energia elétrica –, quanto indireta, 

que se dava por meio da economia promovida pela reciclagem (WILSON, 2007). 

A incineração de RSU teve início no período pós-revolução industrial, quando o 

primeiro incinerador especializado na queima de resíduos urbanos foi construído na Inglaterra 

em 1874. Nos EUA, a primeira planta foi construída em New York, em 1885. Em 1892, em 

virtude de uma epidemia de cólera, a Alemanha também implantou esse equipamento em 

Hamburgo. Em virtude da praticidade e da atratividade econômica, houve uma expansão 

exponencial do número de plantas no continente europeu. Em 1914, somente a Inglaterra 

contava com 200 plantas de incineração, sendo que 65 delas já produziam energia elétrica 

(CHANDLER et. al., 1997; WILSON, 1976). 

Inicialmente, os incineradores foram adotados como medidas de emergência, pois 

objetivavam a eliminação de vetores de doenças que poderiam afetar a saúde pública, sem 

qualquer preocupação ambiental. A partir da década de 1970, passa a ser desenvolvida uma 

série de técnicas e mecanismos para diminuir, ao máximo, a emissão de gases, particulados e 

sólidos prejudiciais à saúde humana (WILSON, 2007). Todavia, na imensa maioria das vezes 

em que é anunciada a construção de um empreendimento dessa natureza, há uma grande 

resistência da população local. Ela se dá justamente por não confiarem na completa eficiência 

dos equipamentos de controle – em especial os filtros –, contra os quais já foram feitas dezenas 

de denúncias por degradarem o ambiente e causarem enfermidades à população do entorno 

(GIRLING, 2011). 

Além disso, o movimento ambientalista também havia pressionado pelo aumento do 

reuso e reciclagem de recursos, uma vez que, como mostrou o relatório “Os Limites do 

Crescimento”, eles eram finitos. A partir das décadas de 1960-70, o mercado da reciclagem de 

resíduos sólidos passou a ocupar maior destaque no setor econômico.  O uso de materiais 

descartados como matéria prima remonta à Inglaterra da primeira Revolução Industrial. Com a 

expansão urbana houve um exponencial aumento da demanda por tijolos e cinzas para a 

fabricação de argamassa. Neste momento, os RSU de Londres tornaram-se uma importante 

fonte desses materiais. Parte dos resíduos eram coletados e separados para a fabricação de 

carvão, tijolos, fertilizantes dentre outros e, posteriormente, vendidos no mercado local, 

havendo, inclusive, registros de exportação dessas mercadorias (WILSON, 2007). 
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Com o avanço nas técnicas de produção, o mercado de reciclagem de resíduos passa 

por transformações e, apesar de manter-se ativo, perde sua importância econômica. Isso se deve 

ao progressivo barateamento da produção a partir de matérias-primas virgens, o que 

desestimula, e até certo ponto inviabiliza, sob o aspecto econômico, o uso de matérias-primas 

provenientes de processos de reciclagem. O mercado de reciclagem de resíduos sofreria duas 

fases de expansão, ao longo do século XX. A primeira delas, durante a Segunda Guerra 

Mundial. Em virtude dos esforços nacionais em prol da guerra, o governo dos EUA incentivou 

a população civil a doar todos os materiais que pudessem ser utilizados como matéria-prima 

para a indústria da guerra (CEMPRE, 2008). 

Passados os esforços da guerra, houve um novo período de desalento no mercado de 

reciclagem. Foi com os esforços dos movimentos ambientalistas e a percepção dos benefícios 

promovidos pela reciclagem que, a partir dos anos 1960, a atividade tornar-se-ia fundamental 

para a gestão e gerenciamento de resíduos em praticamente todos os países do mundo. Isso 

porque a atividade passaria a ser considerada como prioridade na gestão de RSU graças à 

adoção da Hierarquia dos Resíduos. Proveniente de uma adaptação do movimento 

ambientalista, ela foi usada pela primeira vez como documento oficial na Diretiva 75/442, do 

Conselho da Comunidade Europeia (CEE, 1975). Nela consta a ordem das diretrizes que 

aqueles países deveriam adotar para a destinação dos resíduos, a saber: a redução, a reutilização, 

a reciclagem, a incineração e, por último, a disposição final. 

São várias as representações gráficas para a Hierarquia dos Resíduos, todavia, uma das 

mais usadas é uma pirâmide invertida. Isso porque ela tem como base principal (maior 

prioridade) a prevenção e redução da geração de resíduos, seguida pelo reuso dos materiais. 

Uma vez que o resíduo é gerado, ele precisa ser encaminhado para centrais de compostagem e 

reciclagem. Os rejeitos desses processos, ou seja, tudo aquilo que não for 

reciclável/compostável, devem ser utilizados como combustível para usinas termelétricas 

(waste-to-energy). Como última opção, a pirâmide estabelece que os rejeitos dos processos 

anteriores devam ser dispostos em aterros sanitários (Figura 15).  
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Figura 14 – A hierarquia dos resíduos 
 

 
Fonte: Kirklees Concil, 2012 (tradução minha). 

Poucos anos mais tarde, em 1979, essa hierarquia tornar-se-ia lei pelo governo 

Holandês. Entretanto, seu pioneirismo não se deu por uma questão puramente ambiental, mas 

sim, devido à escassez de locais para construção de aterros sanitários que aquele país já 

enfrentava à época (WOLSINK, 2010). 

Nos EUA, a primeira iniciativa de implantação da hierarquia dos resíduos se deu no 

Estado da Califórnia, em 1981, com a publicação de um relatório sobre os resíduos perigosos, 

especialmente os gerados pela indústria, o que motivou a criação de normas específicas nesse 

Estado (OFFICE OF APPROPRIATTE TECHNOLOGY, 1981). Rapidamente vários outros 

estados também tomaram medidas semelhantes. No final da mesma década, já haviam 

legislações com essa finalidade todo o País (WOLF, 1988). 

Foi ao longo da mesma década de 1980 que o Canadá desenvolveu seus primeiros 

estudos, os quais deram base para suas legislações. Elas seguiam, desde o princípio, a hierarquia 

dos resíduos (SAWELL et. al., 1996). Depois desses pioneiros, a maioria dos países 

desenvolvidos adotaram normas legais que buscavam a implantação da gestão de resíduos que 

tivesse como base a hierarquia dos resíduos, caracterizando a terceira diretriz da gestão e 

gerenciamento de RSU (Figura 16).  

 

Figura 15 – Diretriz 3: A escassez de recursos e o valor dos resíduos 

 
Fonte: Traduzido e adaptado de Marshall; Farahbakhsh (2013) e Wilson (2007). 
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Motivada também por questões de limite ambiental, a próxima diretriz seria motivada 

pela constatação de que as forças produtivas humanas estavam afetando gravemente o clima. A 

mesma reforçaria os pressupostos sobre a valorização e aproveitamento dos RSU como 

matérias-primas e também levaria à adoção de medidas em prol de uma geração de energia mais 

limpa. 

 

5.4 Diretriz 4: Mudanças Climáticas 

 

O tema das mudanças climáticas passa a ser de interesse popular a partir da publicação 

do artigo intitulado “Mudanças Climáticas: estamos à beira de um pronunciado aquecimento 

global?” (tradução minha10), de Wallace Broecker na Revista Science em 1975. O texto trouxe 

evidências de que os gases do efeito estufa (GEE), produzidos pelas atividades humanas, 

estavam alterando a dinâmica climática global. Em virtude dos impactos previstos, o tema 

tornou-se importante fonte de discussões entre especialistas na época. Além disso, o texto 

também teve grande repercussão na mídia, o que levou à popularização do assunto – 

especialmente nos países desenvolvidos. 

A problemática sobre mudanças da composição atmosférica não era uma novidade na 

comunidade científica. Crutzen (1970) já havia alertado sobre as influências negativas do 

dióxido de nitrogênio (NO2) na camada de ozônio. Alguns anos mais tarde, Molina & Rowland 

(1974) denunciariam a destruição da camada de ozônio causada pelos clorofluorcarbonos 

(CFCs), fato que seria reforçado pelo resultado das pesquisas de Crutzen et. al. (1978). 

O estudo de Farman et. al. (1985) denunciou uma grande perda da camada de ozônio 

sobre a Antártida. Em razão da gravidade dessa denúncia, ocorreu a Convenção de Viena, na 

qual representantes de várias nações reuniram-se para encontrar soluções para o problema. Em 

1987, em evento coordenado pela ONU, foi firmado o “Protocolo de Montreal sobre as 

substâncias que destroem a camada de ozônio”. Os países que assinaram o protocolo 

comprometiam-se a diminuir, progressivamente, o consumo dessas substâncias até seu total 

desuso (UNEP, 2016; BRASIL, 2016). O Protocolo consolidou-se de forma histórica, visto que 

foi a primeira vez que todas as 197 Nações assumiram o compromisso de proteger a camada de 

ozônio. Esses esforços conjuntos tiveram resultados. As análises de Solomon et. al. (2016) 

demostraram uma recuperação da ozonosfera e a atribuíram aos esforços do Protocolo. 

                                                 

10BROECKER (1975)“Climate Change: Are We on the Brink of a Pronounced Global Warming?” 
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Dando continuidade às ações contra as mudanças climáticas, em 1988 o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA – órgão da ONU) associou-se à Organização 

Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization – WMO), dando origem ao Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate Change 

– IPCC), que assumiu o compromisso de desenvolver e divulgar pesquisas sobre a temática. O 

IPCC possui como órgão supremo a Conferência das Partes (COP), a qual é responsável por 

manter a efetiva implementação das medidas mitigadoras adotadas pelo Painel. A COP reuniu-

se pela primeira vez em Berlim em 1995 (COP-1) e estabeleceu um consenso sobre a 

necessidade de ações enérgicas contra o aquecimento global. A partir dessa conferência, 

surgiriam os primeiros esboços do acordo que seria assinado em 1997: o Protocolo de Kyoto. 

Ao assinarem o Protocolo, os países assumiam o compromisso de reduzir as emissões dos gases 

de efeito estufa (GEE), até 2012, aos níveis da década de 1990. 

Já com apoio do IPCC iniciaram-se pesquisas para estimar a quantidade de GEE 

produzidos por vários setores da economia. Devido à maior participação, os setores de 

transporte, indústrias e energia – este último com maior atenção em países temperados, cujo 

setor está muito ligado à geração térmica – foram os primeiros a serem estimados. Não tardou 

para que os resíduos sólidos também passassem a ser observados como fontes geradoras de 

GEE. Em 1999, a comunidade europeia publicou a Diretiva 1999/31/EC, a qual dispunha sobre 

os aterros sanitários e implantava normas operacionais. Dentre elas, estava a diminuição da 

carga de materiais biodegradáveis que produzissem gases do efeito estufa (EC, 1999).  

Os principais gases do efeito estufa ligados aos RSU são: dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4), e óxido nitroso (N2O). As emissões de dióxidos de carbono se dão em maior 

quantidade por estarem presentes em todo ciclo de vida de um produto que venha a se tornar 

um resíduo – desde a extração da matéria-prima até o transporte para o aterro. Mesmo que se 

estime apenas após o descarte de um determinado resíduo, as emissões de CO2 são 

consideráveis, uma vez que seu transporte – seja para a reciclagem ou para o aterro – assim o 

exige. Ademais, a emissão de gás carbônico também ocorre quando os RSU são destinados ao 

tratamento térmico para obtenção de energia elétrica. 

Já as emissões de metano e óxido nitroso estão ligadas à decomposição dos 

componentes biodegradáveis dos resíduos em ausência oxigênio (degradação anaeróbica), a 

qual ocorre quando os resíduos estão enterrados – seja por uma camada de terra ou outros 

resíduos (LEONARD, 2003). Quando se contabiliza apenas as emissões pós-disposição final 

em aterros, os resíduos, juntamente com o tratamento de esgotos (cujo lodo é depositado em 
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aterros), foram responsáveis, entre 2004-2005, por aproximadamente 3% das emissões de GEE 

de origem antrópica (BOGNER et. al., 2008). 

Apesar de pequenas percentagens, os locais de disposição final de RSU também são 

fontes de substâncias que degradam a camada de ozônio.  HODSON et. al. (2010), ao estudar 

aterros sanitários dos EUA e do Reino Unido, estimaram emissões anuais que podem 

ultrapassar 50 mil toneladas de substâncias que degradam a camada de ozônio. A Figura 17, 

sistematiza, de forma resumida, o desenvolvimento e os resultados da Diretriz 4, Mudanças 

Climáticas. 

Figura 16 – Diretriz 4: Mudanças Climáticas 

Fonte: Traduzido e adaptado de Marshall; Farahbakhsh, 2013. 

 

Paralelamente às mudanças promovidas pelas mudanças climáticas, a gestão de RSU 

também seria pressionada por uma população mais consciente dos riscos que os RSU podem 

promover. Essa participação foi tão significativa a ponto de ser considerada como uma nova 

diretriz sobre a temática. 

 

5.5 Diretriz 5: Conscientização e participação pública  

 

Após o fracasso das negociações da Conferência de Estocolmo, cuja proposta 

dominante foi o “Crescimento Zero”, em meados da década de 1980, o então Secretário Geral 

da ONU, Javier Cuéllar, criou a “Comissão sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”, 

coordenada por Gro Harlem Brundtland, ex-ministra da Noruega. Os trabalhos de pesquisa 

desse grupo resultaram na publicação, quatro anos mais tarde, do relatório “Nosso Futuro 

Comum – Comissão Mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento”, também conhecido 

como Relatório Brundtland. O cerne principal desse documento foi que a proposta serviu como 

alternativa ao radical “Crescimento Zero”. Denominado como Desenvolvimento Sustentável, 

foi definido como “O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras (...)” (UN, 1987). 

Em 1992, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, também conhecida como Rio-92. Ela tinha como objetivo discutir e propor 
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mecanismos de implantação do “Desenvolvimento Sustentável”. A Rio-92 teve importante 

participação internacional, pois reuniu cerca de 180 chefes de Estado e resultados expressivos, 

formalizados em documentos como a Carta da Terra, Agenda 21, Declaração do Rio sobre 

Ambiente e Desenvolvimento, Declaração de Princípios sobre as Florestas, além de três 

convenções: Biodiversidade, Desertificação e Mudanças Climáticas. Foi esta Convenção sobre 

Mudanças Climáticas que instituiu a UNFCCC e as Conferências das Partes (COP), visando ao 

controle nas emissões internacionais de GEE (GODECKE, 2016, p. 121). 

Ao final da Rio-92, foi elaborado o documento denominado “Agenda 21”, no qual 

foram traçadas diretrizes em vias de promover o desenvolvimento sustentável em escala global. 

Essa Agenda possui três capítulos (20, 21 e 22) que se referem diretamente à temática dos 

resíduos sólidos. Destaca-se o Capítulo 21 - “Manejo ambientalmente saudável dos resíduos 

sólidos e questões relacionadas com esgotos”, uma vez que, após discussões na Assembleia 

Geral: 

 

(...) a Assembleia afirmou que o manejo ambientalmente saudável dos 

resíduos se encontrava entre as questões mais importantes para a manutenção 

da qualidade do meio ambiente da Terra e, principalmente, para alcançar um 

desenvolvimento sustentável e ambientalmente saudável em todos os países 

(Agenda 21, Cap. 21, §21.1). 

 

Além da importância do tratamento dos resíduos, a Agenda 21 valoriza as ações 

educativas e/ou de cunho ambiental que são executadas pelos cidadãos no cotidiano. Com o 

slogan "Pensar Globalmente, Agir Localmente", a Agenda destaca a necessidade de 

conscientização do cidadão comum para que este possa ser um agente ambiental e com 

potencial para fazer a diferença. Seguindo essa premissa, há uma expansão de publicações, 

disciplinas, oficinas etc., que envolvem diretamente a educação ambiental e o desenvolvimento 

sustentável. Dentre os agentes propagadores do conceito, encontram-se grupos ambientalistas, 

professores (de todos os níveis de ensino) e os próprios governos nacionais, os quais passam a 

promover investigações em suas agências de pesquisa e a incluir disciplinas/tópicos sobre a 

temática, de caráter obrigatório, nos currículos escolares. 

Em razão dessa conscientização coletiva, há a expansão do número de pessoas 

preocupadas com a destinação dos resíduos sólidos urbanos. É a partir deste momento que 

muitos representantes municipais são pressionados, pelos próprios cidadãos, a elaborarem leis 

e diretrizes que promovam uma gestão e gerenciamento dos RSU de forma ambientalmente 

correta, ou seja, em maior ou menor conformidade com a Hierarquia dos Resíduos. É também 

nesta época que muitas empresas passam a fazer uso de ferramentas do marketing com forte 
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viés ambiental. Em função da maior atenção quanto aos impactos causados por um produto ao 

longo de sua vida útil, empresas que possuíam processos produtivos menos prejudiciais ao 

ambiente passaram a desenvolver uma série de propagandas visando conquistar os 

consumidores mais conscientes. Como resultado praticamente inevitável, a gestão de RSU 

passa a sofrer maior pressão por medidas ambientalmente adequadas na destinação adequada. 

Passa a haver maior participação da população nas audiências públicas sobre a temática e, 

também, um aumento das exigências relacionadas à implantação de coleta seletiva para resíduos 

secos recicláveis, a implantação de usinas para compostagem e o uso de aterros sanitários para 

a disposição final dos resíduos de forma adequada (Figura 18). 

 

Figura 17 – Diretriz 5: Conscientização e participação pública 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Marshall; Farahbakhsh, 2013. 

 

Os gestores, na busca por uma gestão e gerenciamento de RSU que obedecesse ao 

máximo os pressupostos do movimento ambientalista, não tardaram em perceber que era 

necessária uma visão sistêmica da questão em função da complexidade que a tarefa exigia. É 

neste momento que surge a próxima diretriz. 

 

5.6 Diretriz 6: Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

O conceito de gestão de resíduos está ligado ao planejamento de ações estratégicas de 

logística, para que estes sejam coletados e tenham uma destinação adequada. Seguindo essa 

lógica de raciocínio, ações de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos existiram tanto nas 

cidades da Antiguidade quanto da Idade Média (WILSON, 1976). Como se procurou 

demonstrar ao longo deste texto, as ações de planejamento da gestão e gerenciamento de 

resíduos passaram a ser realizadas de forma progressiva e constante a partir das primeiras 

reformas urbano-sanitárias, ocorridas no século XVIII.  
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Todavia, a concepção de que a gestão de resíduos deve ser tratada de uma forma 

holística e sistêmica é algo que só se apresenta a partir da década de 1970. Nos países 

desenvolvidos, o sistema de gestão passa a ser acompanhado, desde os anos 1960, por 

qualificadas equipes técnicas que, com o auxílio de instituições especializadas e computadores, 

desenvolvem plataformas de análise, modelos matemáticos e, também, maquinários 

apropriados para as atividades. Esse conjunto de técnicas serviu tanto para auxiliar as equipes 

em suas decisões quanto para o aperfeiçoamento dos modelos já existentes (CHANG et. al., 

2011; MARSHALL; FARAHBAKHSH, 2013). 

A concepção de gestão e gerenciamento integrado de resíduos é fruto, em grande parte, 

da aplicação dos princípios básicos na obra do biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy, a 

Teoria Geral de Sistemas, elaborada e publicada ao longo das décadas de 1950-60. Originada a 

partir da percepção de que há uma tendência para a integração nas várias ciências naturais e 

sociais, a teoria não buscava solucionar problemas práticos, mas sim as condições teóricas e 

conceituais que pudessem criar condições de aplicação na realidade empírica.  

Buscando complementar a célebre frase de Aristóteles, que afirmava que “O todo é 

maior do que a simples soma das suas partes”, a Teoria Geral de Sistemas tem como objetivo 

analisar as leis fundamentais dos sistemas, a inter-relação entre suas partes (sistema fechado), 

assim como sua inter-relação com outros sistemas (sistema aberto) (VON BERTALANFFY, 

1968). A incorporação da palavra “integrada” é proveniente de uma visão sistêmica na qual se 

separam entidades identificáveis (“itens”, “elementos” ou “unidades”) para descrever relações 

existentes entre elas. Neste caso, há uma combinação de coisas ou elementos que são 

normalmente tratados separadamente, formando um todo coerente (HOUAISS, 2009; WILSON 

et. al., 2013). Robert Clark – um dos pioneiros da análise da gestão de resíduos sólidos como 

um sistema – escreveu que “Sistema é um todo organizado, no qual as partes estão relacionadas 

entre si, o que gera propriedades emergentes e tem algum propósito11” (CLARK, 1978 apud 

SEADON, 2010, p. 1640). Todavia, a palavra “integrada” seria acrescentada à “gestão de 

resíduos” pela primeira vez na década de 1970, como fruto da corrida espacial. Na tentativa de 

desenvolver soluções para a questão dos resíduos e efluentes produzidos pelos astronautas, em 

missões espaciais, MURRAY et. al. (1971) desenvolveram um sistema que, de forma integrada 

– ou seja, combinando processos que normalmente são realizados/vistos de forma 

individualizada –, tratava os resíduos e os efluentes gerados pelos astronautas. Através de um 

                                                 

11Systems is an organized whole in which parts are related together, which generates emergent 

properties and has some purpose. 
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processo radioativo, esse sistema incinerava os resíduos não metálicos, fezes e resíduos de urina 

e, de quebra, purificava, armazenava, aquecia e distribuía a água. 

Ainda na mesma década de 1970, Tobin & Myers (1974) foram pioneiros ao 

publicarem o seu plano de gestão integrada de resíduos sólidos municipais. Desenvolvido nos 

EUA, este modelo considerava, dentre outras variáveis, a possibilidade de utilizar os resíduos 

sólidos como fonte suplementar de energia, através do gás metano e da pirólise de outros 

resíduos orgânicos. Todavia, como demonstraram Wilson et al. (2013), a integração dos 

diferentes elementos e variáveis do sistema de gestão e gerenciamento de resíduos foi sendo 

aperfeiçoado. A título de exemplo Mcquaid-Cook & Simpson (1986) projetaram uma área com 

diferentes tipos de oficinas de tratamento para cada tipo de resíduo, de forma a facilitar e 

aumentar os índices de recuperação. Poucos anos mais tarde, Smith (1990) seria um dos 

pioneiros na construção de um modelo que abordasse sistematicamente a gestão integrada de 

resíduos sólidos, com base na Hierarquia dos Resíduos. 

Abordando a temática específica dos resíduos sólidos, Thyberg & Tonjes (2015) 

explicam que uma análise dos sistemas de gestão de resíduos tem por objetivo proporcionar 

uma visão, a mais completa possível, de todo o sistema, a fim de avaliar as consequências das 

várias decisões que o afetam. Entretanto, um dos fatores que costuma atrapalhar os modelos é 

que, assim como os sistemas ambientais, os sistemas de gestão integrada municipais de resíduos 

sólidos também são sistemas abertos e caracterizados por fluxos de informações, matéria e 

energia (CHANG; PIRES, 2015).  

Ao estudar o estado da arte da modelagem para gestão de resíduos sólidos em meados 

da década de 1970, Marks (1976) demonstrava que os trabalhos de Quon et. al. (1965, 1969) 

são, respectivamente, pioneiros ao construírem modelos que consideravam o local de 

disposição final e os efeitos das alterações das normas trabalhistas nos serviços de coleta de 

RSU. Contudo, em meio à uma extensa revisão bibliográfica, tanto CHANG et al. (2011) 

quanto Revelle & McGarity (1997) demonstram que uma das primeiras publicações a tratar a 

gestão e gerenciamento de resíduos sólidos como sistema passivo de modelagem foi a de Truit 

et. al. (1969), que construíram uma simulação que, dentre outras variáveis, estimava a 

produção, o tempo de coleta e o consumo de combustível.  

Atualmente, nos países desenvolvidos de uma forma geral e em alguns grandes centros 

de países em desenvolvimento, tanto os modelos quanto os planos de gestão integrada de 

resíduos sólidos apresentam significativos avanços. Graças as equipes multidisciplinares que 

os administram, alguns consideram variáveis desde a estação do ano, o mês e até mesmo o dia 

da semana. Existem modelos que já estão considerando o potencial de reciclagem e os 
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benefícios econômicos e ecológicos por ela gerados, a exemplo do “Zero Waste Index” (Índice 

de Desperdício Zero), desenvolvido por Zaman;Lehmann (2013). 

No contexto atual os Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, para serem 

considerados completos, precisam considerar, de forma sistêmica, as variáveis sociais, as 

prioridades da população e, ademais, as peculiaridades locais. A equipe multidisciplinar 

também precisa estar atenta e preparada para as mudanças nessas prioridades e necessidades. 

Conforme Thyberg & Tonjes (2015), esta abordagem possibilita mudanças efetivas dentro de 

um sistema. Ela deve propiciar um panorama, o mais completo possível, sobre a situação dos 

resíduos na área de abordagem para, dessa forma, permitir uma avaliação dos impactos das 

decisões sobre o sistema e sua sustentabilidade. 

A gestão integrada de resíduos consiste em um grande desafio. Isto porque, como 

demonstram as análises de Morrissey & Browne (2004), mesmo em países desenvolvidos que 

dispõem de sistemas mais avançados de gestão e gerenciamento, ela não se materializa de forma 

integral, uma vez que considera apenas questões econômicas e ambientais, ignorando os 

aspectos sociais. Como mostram CHANG et al. (2011), apenas dois países – Canadá e Estados 

Unidos da América – desenvolveram a maioria dos modelos de gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos até agora.  

Além disso, conforme Morrissey; Browne (2004), destes modelos, poucos 

consideravam todo o ciclo de vida de um produto. Eles ignoravam tanto as formas de prevenção 

quanto a influência de outros agentes envolvidos direta e indiretamente na gestão e 

gerenciamento de RSU, como é o caso do comércio formal e informal de resíduos sólidos secos 

recicláveis. A coleta informal de RSU têm se mostrado de suma importância para a 

sustentabilidade dos sistemas, em função dos grandes volumes movimentados em praticamente 

todos os países em desenvolvimento (AMARO, 2016; DURAND et. al. 2016; WILSON et. al., 

2006; LINZNER; SALHOFER, 2014). Em razão disso, esse sistema não pode ser ignorado 

pelos gestores, quando da elaboração do PGIRS. São inúmeras as listas e fluxogramas, 

apresentados por diversos autores, sobre elementos que um sistema de gestão de resíduos sólidos 

deve considerar. Por esta razão, foram selecionadas apenas três duasilustrações. A primeira (Quadro 

3), elaborada por Bergeron (2017) apresenta, de forma resumida, a quantidade de recursos 

mobilizados para a elaboração e execução desses planos. 
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Quadro 3 - Tipos de recursos mobilizados por um sistema de gestão de resíduos 
 

Tipo de recurso Exemplos aplicados à gestão de resíduos 

Recursos legais Leis ambientais, regulamentos e jurisprudência sobre os resíduos, etc. 

Política de recursos  
Plano de gestão de resíduos, diretrizes regionais, responsabilidade 

entendida do produtor, política/estratégica, etc.   

Recursos humanos 
Catadores, coletores, itinerário dos compradores de resíduos, comerciantes 

de resíduos, geradores, empresas especializadas em resíduos, etc. 

Recursos de 

infraestrutura 

Plantas de incineração, centros de triagem/reciclagem, aterros sanitários, 

estação de transbordo, aterros controlados/lixões, veículos de 

compactação, bota-foras, etc. 

Recursos financeiros  

Malas fiscais, taxa sobre incineração, taxa municipal, recursos 

provenientes da venda de energia provenientes de plantas de recuperação 

energética, definição de zonas de abastecimento, etc. 

Recursos cognitivos 
Campanhas de sensibilização, campanhas preventivas, campanhas 

informativas, etc. 

Recursos 

organizacionais 

Serviço municipal para resíduos domésticos e similares, ministério do 

meio ambiente nacional ou regional, empreendimento privado, 

organização não-governamental, etc. 

Recursos de apoio 

social e político 

Petição, manifestação, moção parlamentar, voto num conselho municipal, 

etc. 

Recursos de 

conhecimentos 

Expertise, pesquisa científica, análise estratégica, treinamento, formação 

profissional, etc. 

Recursos temporais 
Atraso administrativo ou período para construção de uma nova instalação, 

período de funcionamento de uma instalação, etc. 

Fonte: BERGERON, 2017, p. 38 – Tradução minha. 

 

Para Marshall; Farahbakhsh (2013), as dificuldades para a construção de um modelo 

que considere e contabilize os impactos – positivos ou não – de todas as variáveis a serem 

envolvidas, acabam por tornar a criação de um sistema de gestão integrada de resíduos sólidos 

algo paradigmático. A Figura 19 trata do fluxograma sobre os elementos necessários para um 

plano de gestão integrada de resíduos sólidos, traduzido e adaptado de Dijkema et al. (2000). 

A gestão de resíduos sólidos, quando realizada de forma integrada e bem planejada, deve 

repercutir positivamente na estrutura social e sobre aspectos ambientais.  
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Figura 18 – Diretriz 6: Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (paradigma atual) 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de MARSHALL;FARAHBAKHSH, 2013, p. 996. 

 

Sabe-se que a Diretriz 6 é atual e ainda está longe de concretizar-se completamente em 

muitos lugares. Todavia, observa-se que existem locais cujas equipes técnicas já estão tentando 

elaborar planos com base naquele que, até o momento, constitui-se de um paradigma que ainda 

está em fase de estruturação teórica nas universidades e institutos de pesquisa. Trata-se da 

sociedade do desperdício zero. 

 

5.7 Diretriz 7: Sociedade do desperdício zero (zero waste society): uma utopia? 

 

Uma sociedade de desperdício zero tem como princípio o uso da Lei da Natureza, de 

Lavoisier, para o qual “Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”. Os adeptos 

dessa diretriz utilizam-se de conceitos, como a ecologia industrial, para tentar validar suas 

hipóteses. Como explicam Zaman & Lehmann (2013, p. 14) uma sociedade zero desperdício 

“(...) significa que deve haver resíduos desnecessários e indesejados de um produto em qualquer 

fase do seu ciclo de vida”. 
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Os desafios para a implantação de uma sociedade zero resíduos são enormes. Dentre 

os obstáculos estão os próprios geradores, uma vez que será preciso altas taxas de 

conscientização e participação da população. Outro problema reside na questão da durabilidade 

dos produtos: em sua maioria são programados para durar pouco e, assim, manter as pessoas 

comprando e, consequentemente, gerando mais dividendos. A reciclagem total de resíduos 

sólidos também precisa levar em conta questões econômicas. Conforme BARTL (2014), para 

a reciclagem ser um processo rentável, faz-se necessária a avaliação de três critérios principais: 

 

a) Eficiência material – Está diretamente ligada à quantidade de material que é 

perdido durante o processo de produção. Quanto menores as perdas, mais eficiente 

e, consequentemente, mais atrativo será o processo. 

 

b) Eficiência energética – Ela está ligada ao consumo de energia necessário para 

realizar o processo de reciclagem de determinado material. Caso o consumo seja 

excessivo, o processo pode tornar-se muito caro e, dependendo da situação, tornar 

o produto mais caro que o produzido com matérias-primas virgens. 

 

c) Eficiência de qualidade – O produto originado de material secundário precisa ter 

qualidades mínimas quando comparado com o mesmo produto produzido com 

matéria-prima virgem. 

 

Ademais, para a reciclagem total dos resíduos gerados, também se fará necessária a 

mitigação dos impactos causados pela própria reciclagem (WORRELL; REUTER, 2014). Foi 

com esse objetivo que Zaman & Lehman (2013) criaram uma fórmula matemática denominada 

“índice de resíduo zero”, usado em diversos trabalhos acadêmicos. A diretriz da “sociedade do 

desperdício zero” refere-se, na visão do autor, ao próximo paradigma a ser quebrado pela gestão 

de resíduos. Em função de tamanho desafio para a sociedade capitalista, esta orientação pode 

ser considerada por alguns como utopia. Todavia, este é de fato o objetivo, uma vez que a ficção 

é o motor de novos paradigmas. Como explica o escritor uruguaio, Eduardo Galeno: 

 

A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois 

passos. Caminho dez passos, e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu 

caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que 

eu não deixe de caminhar (GALEANO, Eduardo apud HECK, 2015). 

 

A partir dessas sete diretrizes que nortearam/norteiam a gestão e o gerenciamento de 

RSU em países desenvolvidos, foi possível analisar como o processo se deu no Brasil ao longo 

de sua história. 
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6 As diretrizes da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no Brasil  

 

Da mesma forma que nos países desenvolvidos, para delinear o desenvolvimento das 

diretrizes da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos que ocorreram no Brasil, é 

importante conceber o processo histórico. Neste último é preciso incluir as matrizes coloniais, 

ou seja, a forma como o território serviu para atender aos interesses de Portugal, os quais 

influenciaram nos rumos do desenvolvimento sanitário no país, inclusive políticas públicas 

relacionadas à gestão de resíduos até os dias de hoje. 

Ao longo de seus quase 520 anos de história, o território brasileiro foi uma colônia de 

exploração portuguesa por mais de três quintos desse período. Por ocorrerem apenas quando 

promoviam algum retorno para o governo central português, as preocupações com o 

desenvolvimento social e econômico do Brasil eram praticamente nulas. Em razão disso, 

algumas reformas só aconteceram em períodos bem posteriores àquelas realizadas em países 

desenvolvidos, sendo a questão da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos fortemente 

afetada por isso. 

Apesar de haver pouco material disponível sobre essa temática no Brasil, acredita-se 

que seja possível traçar ao menos quatro diretrizes da gestão e gerenciamento no país. Como 

no caso internacional, muitas vezes elas se sobrepõem ou mesmo se confundem. 

 

6.1 Diretriz brasileira 1 – Saúde Pública 

 

Após o golpe militar que derrubou a monarquia e impôs o sistema republicano no 

Brasil, em 1889, os idealizadores e líderes deste movimento – almejando o ideário positivista 

da “Ordem por base e o progresso por fim” – estavam ávidos por atrair capital estrangeiro e 

imigrantes para a construção de uma nação próspera e soberana nos trópicos. Entretanto, para 

alcançar este objetivo, os republicanos ainda precisariam vencer muitos obstáculos, sendo a 

questão sanitária das cidades brasileiras o principal deles . 

A cidade do Rio de Janeiro tinha grande importância política e econômica: ademais 

ser a sede do distrito federal, ela possuía o terceiro porto mais importante da América (atrás 

apenas de Nova Iorque e Buenos Aires). Entretanto, sua importância econômica pouco 

influenciava o quadro geral de saúde da população. Em razão das condições sanitárias 

extremamente precárias que a população vivia, em associação com as doenças e vetores 

tropicais, a cidade estava sempre sofrendo surtos de doenças. As epidemias eram variadas: 
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tuberculose, lepra, tifo, difteria, rubéola, raiva, verminoses, varíola e a febre amarela – sendo 

estas duas últimas as mais aflitivas (CARVALHO, 1987).  

Por ser a principal porta de entrada, ela se materializava como uma vitrine para o 

restante do País. Justamente por isso, era motivo de vergonha nacional perante outras nações.  

Em 1895, o navio Lombardia, da marinha real italiana, ancorou no Rio de Janeiro. Em janeiro 

do ano seguinte teve início um surto de febre amarela que levou ao óbito 234 dos 340 tripulantes 

– dentre eles o comandante da embarcação. Por conta desse incidente, a cidade passou a ter a 

indesejável reputação de ser o “túmulo dos estrangeiros”. Em razão do acontecido, por vários 

anos os navios que ali atracavam, quando chegavam a outros portos, eram obrigados a 

permanecer em quarentena (SEVCENKO, 1998). 

Com a intenção de mudar radicalmente essa imagem e, dessa forma, atrair capital 

estrangeiro e mão-de-obra qualificada, uma das primeiras bandeiras levantadas, pela recém 

estabelecida ordem republicana, foi a implantação de reformas sanitaristas/paisagísticas não só 

na capital federal, mas por todo o território nacional. Como era de esperar, tais reformas, 

ambicionando o progresso tecnológico, se materializaram através da precisão científica, tendo 

a descoberta dos micróbios por Pasteur, em 1871, um fator determinante na materialização das 

políticas sanitaristas. Para combater a origem das doenças, cristalizaram-se, nas cidades da 

virada do século XIX para o XX, obras que muitas vezes ainda permanecem na paisagem urbana 

brasileira, a exemplo, citam-se as alas isoladas em hospitais, o estabelecimento de normas para 

sistemas de ventilação em obras civis e a construção/reformas de passeios e ruas, de forma a 

tornar essas estruturas mais largas e arejadas (COSTA, 2013).  

Os líderes republicanos tinham como inspiração a reforma urbana de Paris, realizada 

pelo barão de Haussmann. Foi com o intuito de transformar positivamente a imagem do Rio de 

Janeiro, aos moldes parisienses, que o então presidente Rodrigues Alves nomeou o engenheiro 

urbanista Pereira Passos – que morou em Paris, enquanto esta era reformada – para ocupar a 

prefeitura em 1902. No mesmo ano, o médico sanitarista Osvaldo Cruz foi designado para 

realizar o combate às epidemias. 

Este último começou seus trabalhos pelo enfrentamento da febre amarela, tanto através 

do combate ao mosquito, quanto pelo isolamento dos doentes em alas especiais de hospitais. 

Estratégia semelhante foi usada pelo médico e suas equipes no combate à peste bubônica e à 

varíola. Por estar ligada aos ratos e pulgas, automaticamente, além da limpeza de locais públicos 

(ruas, praças etc.) também se fez necessário o adentramento, fiscalização e demolição de muitos 

espaços residenciais.  Os alvos preferidos das visitas sanitaristas eram as áreas mais pobres da 
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cidade e/ou de maior densidade demográfica – originando-se aí a principal causa da revolta 

popular que ficaria conhecida como “Revolta da Vacina” (SEVCENKO, 1998). 

A população mais pobre, da então capital federal, costumava abrigar-se em antigos 

casarões abandonados no centro e na zona portuária, os quais foram os primeiros a serem 

demolidos pelas autoridades para permitir o livre fluxo de pessoas e mercadorias. Expulsos, os 

desabrigados buscaram outros locais como abrigo. Uma parcela, utilizando-se de resíduos de 

madeira, de caixotes de mercadorias descartados no porto, como “parede” e de latões abertos 

como “telhado”, constroem habitações nas encostas íngremes dos morros, dando início às 

primeiras favelas. Outra parcela direcionou-se para cortiços e hotéis baratos, os quais, por 

abrigarem muitas pessoas em condições precárias, não tardaram a serem alvos de fiscais 

sanitaristas, que os expulsaram novamente. Sem opções, esses grupos se veem obrigados a 

expandirem ainda mais as ocupações de encostas e morros. 

Mesmo em meio a esse clima de insatisfação popular, Osvaldo Cruz começa, em 1904, 

o combate à varíola através da imposição da vacinação obrigatória utilizando-se de grupos de 

fiscais acompanhados por policiais – era o início de mais uma leva de expulsões e demolições. 

Dessa vez, porém, houve reação. De forma espontânea, uma massa crescente da população 

revoltou-se contra os fiscais e, posteriormente, contra qualquer força governamental, até que, 

após 10 dias de revolta, foram debelados (CARVALHO, 1987; SEVCENKO, 1998). 

No plano urbanístico, a cidade do Rio de Janeiro passou a contar com um porto 

modernizado. Para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias, cortiços e casas – 

condenados ou não pelas frentes sanitaristas de Osvaldo Cruz – foram demolidos para dar lugar 

a amplas ruas e avenidas. Também foram realizadas obras monumentais, a exemplo do Theatro 

Municipal, o Museu Nacional de Belas Artes e a Biblioteca Nacional (PREFEITURA 

MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2017). 

Apesar da magnificência das reformas ocorridas no Rio de Janeiro, as primeiras 

mudanças de cunho sanitário no Brasil se deram na cidade de São Paulo, a partir do final da 

década de 1850. Ao contrário das republicanas que foram baseadas na transmissão de doenças 

por vetores, essas reformas ainda tinham como principal embasamento a teoria dos miasmas, 

ou seja, a de que as pessoas ficam doentes através do contato do ar contaminado que era 

emanado pela decomposição de seres vivos. Neste sentido, os trabalhos do médico e professor 

da Faculdade de Medicina da Bahia, Manuel Maurício Rebouças tiveram grande influência no 

Brasil. Defendida em 1831, na escola de Medicina de Paris, sua tese de doutoramento condenava 

os enterramentos dentro da cidade, especialmente dentro das igrejas. De acordo com ele, os corpos 
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em decomposição eram vetores de miasmas, sendo necessário o sepultamento dos mortos em locais 

mais distantes das áreas urbanas (JORGE, 2007). 

Não obstante muitos moradores já disporem de informações sobre os riscos do 

sepultamento nas proximidades urbanas, se fez necessária, como de praxe, a consolidação de 

uma tragédia para a quebra deste hábito. Tal conjuntura se  consolidou na década de 1850, com 

uma epidemia de cólera (1855) seguida por outra de varíola (1858), as quais se espalharam por 

várias cidades do Império brasileiro e ceifaram milhares de vidas (JORGE, 2007; SANTOS, 

1994). Movidas pelo medo de um fenômeno desta magnitude na cidade de São Paulo, as elites 

locais pressionaram o governo municipal por melhores condições de salubridade, o qual 

responderia com a construção de cemitérios públicos e a formação de uma comissão sanitária 

municipal – que detinha, inclusive, assistência da polícia caso necessária. Tal acompanhamento 

policial se fez necessário por conta da resistência populacional, uma vez que as autoridades 

temiam uma rebelião, como havia ocorrido em 1836, na cidade de Salvador. Ao intentarem 

modificar o local de sepultamento, as autoridades locais depararam-se com uma revolta popular, 

mais tarde denominada “Cemiterada” (MATOS, 2007; RODRIGUES, 2014; 1997). 

Em razão da grande demanda no mercado internacional, com o passar dos anos a elite 

cafeeira paulista viu suas riquezas aumentarem vertiginosamente. Ademais o envolvimento 

direto com a implantação e manutenção do regime Republicano (1889), essas lideranças 

também ambicionavam a implantação de obras que não só ressaltassem a riqueza local – aos 

mesmos padrões ocorridos na capital federal. Caracterizando-se como uma “Belle Epóque” 

paulista, esse movimento não se restringiu à capital, mas também ao interior, a exemplo de 

Campinas (PAVANAT, 2013), de Franca (FOLLIS, 2004) e a cidade portuária de Santos 

(MELLO, 2007). 

O objetivo final das lideranças republicanas era a construção de uma identidade 

nacionalista, na qual provasse a possibilidade de uma nação rica e soberana em zonas tropicais. 

Contudo, ainda havia outro obstáculo: a falta de trabalhadores. Com o fim do tráfico negreiro, 

passou a existir um grande déficit de mão-de-obra no país. Isso, em associação com as ideias 

correntes de pensamento da época, às quais alegavam que quanto mais “branca” era a população 

de uma nação, mais próspera essa seria, gerou a busca por um “branqueamento” da população 

brasileira (LEITE, 2016; SOUSA, 2008). Neste contexto, as reformas sanitárias do governo 

republicano passaram, também, a ser usadas como propaganda para a atração de imigrantes 

europeus. Tal incentivo aumentou ainda mais quando teve início a industrialização deste estado 

em razão da Primeira Guerra Mundial. Em função do conflito, houve o corte de uma série de 
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canais de importação de produtos industrializados, os quais atendiam às elites brasileiras da 

época, em especial os bens de consumo não duráveis.  

Tanto esse fechamento, quanto a oportunidade de lucrar com o fornecimento de 

produtos necessários às forças armadas em combate (comida enlatada, roupas etc.) levaram ao 

desenvolvimento de indústrias. Estas consolidaram-se como mais uma forma de atrair 

estrangeiros para o Brasil. Como explicam Allonzi et. al. (2002),  

 

Entre 1901 e 1920, entraram no país nada menos que 1,5 milhões de 

estrangeiros, dos quais aproximadamente 60% se fixaram nas áreas urbanas e 

rurais de São Paulo. Melhores condições sanitárias, de um lado, significavam 

uma garantia para o sucesso da política governamental de atração de força de 

trabalho estrangeira e, de outro, impunham-se como uma necessidade de 

preservação do contingente ativo de trabalhadores, em um contexto de relativa 

escassez de oferta de trabalho (Allonzi et. al., 2002, p. 119). 

 

Em sua maioria, eram indústrias voltadas para a substituição de importações de 

produtos manufaturados. Em razão da proximidade com o principal mercado consumidor, 

houve uma grande concentração das fábricas no estado de São Paulo12. (MARSON, 2015; 

VAITKUNAS, 2017). 

Apesar da massiva industrialização do estado de São Paulo, também houve picos de 

industrialização em outras partes do Brasil, especialmente na faixa litorânea que se estende do 

nordeste ao sul do país. Fato de suma importância a ser observado é o crescimento populacional 

e, especialmente, o urbano à época. Apesar de enfatizar a imprecisão dos dados, Santos (1983) 

aponta que em 1872 a população urbana brasileira aproximava-se de 900.000, enquanto em 

1900 ultrapassava 1.200.000 habitantes. “O fato é que a população brasileira subira de 9,9 

milhões para 14,3 milhões, crescendo mais de 40% em apenas quinze anos” (SANTOS, 1983, 

p. 21). Ainda se tratando da população urbana, em 1890 apenas três cidades possuíam mais de 

100 mil habitantes: a então capital da república, São Sebastião do Rio de Janeiro, com 522.651 

moradores; Salvador, com 174.412 e Recife, com 111.556. Após essas, havia mais três cidades 

cuja população era superior a 50.000 pessoas, a saber: São Paulo, com 64.934; Porto Alegre, 

com 52.421 e Belém, com 50.064. Em 1900, a capital federal já possuía mais de 811 mil 

habitantes (IBGE, 2017).  A Tabela 4 sintetiza as informações supracitadas e demonstra a 

situação das principais capitais do Brasil entre 1872 e 2010.

                                                 

12 Como será mostrada na Seção 7, tal concentração exerce grande influência sobre a gestão de 

resíduos sólidos em razão do mercado da reciclagem de RSU. 
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Tabela 4  - O desenvolvimento populacional das principais capitais brasileiras (1872 – 2010) 

 

Ano 
Manaus - 

AM 

% de 

cresc. 

Belém - 

PA 

% de 

cresc. 

Recife - 

PE 

% de 

cresc. 

Salvador 

- BA 

% de 

cresc. 

Rio de 

Janeiro - 

RJ 

% de 

cresc. 

São Paulo 

- SP 

% de 

cresc. 

Porto 

Alegre - 

RS 

% de 

cresc. 

1872 29.334 - 61.997 - 116.671 - 129.109 - 274.972 - 31.385 - 43.998 - 

1890 38.720 32% 50.064 -19% 111.556 -4% 174.412 35% 522.651 90% 64.934 107% 52.421 19% 

1900 50.300 30% 96.560 93% 113.106 1% 205.813 18% 811.443 55% 239.820 269% 73.674 41% 

1920 75.704 51% 236.402 145% 238.843 111% 283.422 38% 1.157.873 43% 579.033 141% 179.263 143% 

1940 106.399 41% 206.331 -13% 348.424 46% 290.443 2% 1.764.141 52% 1.326.261 129% 272.232 52% 

1950 139.620 31% 254.949 24% 524.682 51% 417.235 44% 2.377.451 35% 2.198.096 66% 394.151 45% 

1960 175.343 26% 402.170 58% 797.234 52% 655.735 57% 3.307.163 39% 3.825.351 74% 641.173 63% 

1970 314.197 79% 642.514 60% 1.084.459 36% 1.027.142 57% 4.315.746 30% 5.978.977 56% 903.175 41% 

1980 642.492 104% 949.545 48% 1.240.937 14% 1.531.242 49% 5.183.992 20% 8.587.665 44% 1.158.709 28% 

1991 1.010.544 57% 1.244.688 31% 1.296.995 5% 2.072.058 35% 5.473.909 6% 9.626.894 12% 1.263.239 9% 

2000 1.403.796 39% 1.279.861 3% 1.421.993 10% 2.440.828 18% 5.851.914 7% 10.405.867 8% 1.360.033 8% 

2010 1.802.014 28% 1.393.399 9% 1.537.704 8% 2.675.656 10% 6.320.446 8% 11.253.503 8% 1.409.351 4% 

Fonte: Organizado pelo autor com base em IBGE, 2010. 
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Em geral, as reformas sanitárias ocorridas no território brasileiro, ao longo das 

primeiras décadas do século XX, acompanharam os ciclos de industrialização e crescimento 

populacional das cidades. Da mesma forma que no Rio de Janeiro e em São Paulo, ocorreram 

reformas semelhantes em Porto Alegre, Manaus, Belém, Salvador, dentre outras. Essas 

empreitadas costumavam ir bem além do alargamento de ruas ou campanhas compulsórias de 

vacinação em massa. Na maioria das vezes, elas também foram acompanhadas pela implantação 

de sistemas de tratamento e distribuição de água e/ou coleta de esgoto. Também houve a 

implantação dos primeiros serviços regulares de coleta de resíduos e limpeza urbana. 

Como mostram diversos trabalhos, as referidas reformas foram um ideário 

fundamental para o processo de consolidação do estado nacional brasileiro com as metas 

republicanas, estando elas presentes já nas primeiras décadas da Primeira República (1889 – 

1930). (CASTRO SANTOS, 1985; HOCHMAN, 2012; HOCHMAN; FARIA, 2013; 

PEREIRA, 2009). 

Abordando especificamente a questão dos resíduos sólidos, já se sabia, à época, que 

os micróbios não resistiam às altas temperaturas. Por estarem atrelados a doenças, prezava-se 

pela máxima eliminação do lixo gerado nas cidades. As principais cidades europeias geralmente 

tinham a prática de queimar os resíduos em incineradores. Seguindo essa tendência, os 

sanitaristas brasileiros, em conformidade com os recursos financeiros disponíveis, buscaram 

implantar a tecnologia. 

É também durante a Primeira República que são materializadas as primeiras reformas 

sanitárias na Amazônia (SCHWEICKARDT, 2009) e no Nordeste brasileiro (CASTRO 

SANTOS, 1998). Movida pelo ciclo da borracha, Manaus foi uma das primeiras cidades a 

realizar reformas de cunho sanitário no Brasil. Influenciada pelo grande número de companhias 

inglesas que atuavam na exploração do látex e em outras atividades de suporte para a 

exportação, a exemplo da companhia de iluminação, telégrafos, bondes, entre outras. Em 

função do resultado da expansão dos serviços e das reformas urbanísticas, paisagísticas e 

sanitárias, que a cidade passou entre as últimas décadas do século XIX e o início do século XX, 

convencionou-se denominar a “Manaus Belle Époque” (DIAS, 1999; PINHEIRO, 2012; 

SILVA FILHO, 2013; TELES, 2011). 

Foi neste ambiente de reformas inspiradas, tanto nos ideais franceses, quanto ingleses, 

que foi instalado, em 1896, o primeiro incinerador municipal de resíduos do Brasil. Construído 

no então bairro dos Tocos, em Manaus, o incinerador tinha capacidade para processar 60 
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toneladas de resíduos domésticos por dia. Ele foi desativado somente em fins da década de 

1950, por questões de manutenção e não mais atender às necessidades locais (LIMA, 2004). 

Similarmente a Manaus, Belém também se beneficiou do Ciclo da Borracha, no final 

do século XIX e início do século XX, materializando-se seu período Belle Époque (COELHO, 

2011). Foi em meio às reformas urbanístico-sanitárias concretizadas durante o período, que foi 

implantado o segundo incinerador de resíduos em solo brasileiro. Também construído por 

ingleses, ele foi inaugurado na primeira década do século XX e sua desativação só se deu em 

1978, por questões de manutenção (LIMA, 2004; SOARES, 2008). 

Na primeira década de 1900, sob o governo de Sousa Aguiar (1906 – 1909), foi a vez 

da implantação de incinerador na ilha Sapucaia, local usado para a destinação do lixo da então 

capital nacional, Rio de Janeiro (ABREU, 2015). A capital destaca-se por ter sido a primeira a 

assinar um contrato de limpeza pública com uma empresa privada. Pertencente ao francês Pedro 

Aleixo Gary, suas equipes eram constantemente requisitadas para realizar a limpeza na cidade 

– residindo aí a gênese do nome do profissional ligado à atividade (gari). Anteriormente à 

implantação do serviço de coleta de resíduos e do sistema de esgotamento sanitário, ambas eram 

realizadas por escravos afro-descendentes denominados de “tigres” (MARQUES, 1995). 

De acordo com Moreira (2005) e Sousa (2009)  , a cidade de Natal da Primeira 

República resolveu em grande parte seus problemas com a coleta e tratamento de resíduos, após 

a implantação de um forno incinerador, em 1912. Tal empreendimento, conforme registros 

históricos, funcionou até o início da década de 1940 (NATAL, 2017). 

Inicialmente planejada e com o objetivo de manter as características pensadas pelos 

planejadores, o governo republicano de Belo Horizonte, em 1914, instalou um incinerador para 

a eliminação dos resíduos produzidos na cidade. Primeiramente instalado no Parque Municipal, 

em 1928 ele foi transferido para um local mais afastado, onde funcionou até o ano de 1930 

(BELO HORIZONTE, 2015). 

A cidade de Porto Alegre, aparentemente, também resolveu seus problemas de 

destinação final de lixo (ao menos nas primeiras décadas do século XX) com o uso de 

incinerador. Construído em meados de 1910, duas décadas depois ele seria desativado, tanto 

por questões técnicas, quanto pela reclamação dos moradores (ÁVILA, 2010). Ainda no mesmo 

estado do Rio Grande do Sul, antes mesmo da capital gaúcha, a cidade de Pelotas, ademais uma 

pulsante indústria cuja mão-de-obra era predominantemente estrangeira, já contava com forno 

de incineração para solucionar a questão da destinação final de seus resíduos, no início da 

década de 1910 (GOUVÊA, 2015; SOARES, 2015). 
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Em 1914, foi a vez de Florianópolis inaugurar seu forno incinerador. Localizado 

próximo à ponte Hercílio Luz (provavelmente o maior símbolo da cidade), ele queimou os 

resíduos da cidade por 40 anos. Com o crescimento populacional e a expansão urbana, a fumaça 

e os odores passaram a perturbar os moradores, os quais pressionaram pelo seu encerramento 

(SOUZA, 2013). 

Por já se configurar como um grande conglomerado urbano para a época, a 

implantação de medidas sanitárias de incineração foi relativamente tardia na cidade de São 

Paulo. Seu primeiro forno foi implantado no bairro Araçá, ano de 1913, sendo o principal 

destino do lixo da cidade por décadas. Quando desativado, em 1948, São Paulo já havia 

inaugurado, em 1944, seu segundo forno, localizado no bairro Pinheiros. Além deste, mais dois 

seriam construídos: um na Ponte Pequena (1959) e outro no bairro Vergueiros (1966), os quais 

operaram, respectivamente, até o ano de 1990 e 2002.  

Benvenitti (2004) mostra que, apesar dos esforços das autoridades municipais para a 

implantação de forno incinerador na cidade de Curitiba, as iniciativas acabaram falhando em 

função da Primeira Guerra Mundial. O conflito terminou por impedir o transporte do forno até 

o Brasil. Uma vez finalizado, as autoridades aparentaram perder o interesse no mecanismo. 

Como mostrado, as autoridades republicanas empenharam-se em implantar esse tipo 

específico de tratamento para a destinação final dos resíduos – sendo estes percebidos como 

sinônimo de doença e a incineração como a melhor solução – em prol da saúde pública. Ao 

realizarem a retirada periódica dos resíduos das ruas e vielas, as autoridades cumpriram seu 

dever em promover ambientes urbanos mais saudáveis para a população. Os municípios que 

não conseguiram implantar fornos incineradores – ou quando esses não eram suficientes para o 

processamento de resíduos – adotaram, como prática, a disposição final em lixões a céu aberto. 

Outro ponto relevante a ser mencionado refere-se às empresas privadas. Como 

mostram Eigenheer (2009) e Marques (2005), o estado republicano contratou muitas empresas 

– especialmente de capital estrangeiro – para a construção e implantação de obras e/ou serviços 

sanitários. Apesar de relevante, essas terceirizações não constituem uma diretriz em si, por dois 

motivos: primeiro, a administração municipal tinha por finalidade maior a saúde pública; 

segundo, tão logo houve a implantação dos sistemas, eles foram estatizados.   

Ao sintetizar essas informações, pode-se concluir que, da mesma forma que no 

continente europeu e em outros países desenvolvidos, a primeira diretriz brasileira de gestão de 

resíduos sólidos foi a saúde pública (Figura 20). 
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Figura 19 - Diretriz 1: Saúde pública 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Também, da mesma forma que nos países desenvolvidos, durante a maior parte do 

tempo, a diretriz da saúde pública consolidou-se como o único propósito a ser obedecido pelos 

gestores municipais, sendo que, no caso brasileiro, parcela considerável a segue até hoje. No 

Brasil, essa diretriz seria mantida até o final da década de 1980, quando, em razão de reformas 

econômicas de cunho neoliberal, promoveriam o surgimento de uma nova diretriz, tema da 

próxima subsecção. 

 

6.2 Diretriz brasileira 2 – Reformas neoliberais 

 

Tendo como principal base filosófica os trabalhos do austríaco Ludwig von Mises – 

originalmente publicados na década de 1970 e 1980 –, as ideias neoliberais seguem princípios 

do liberalismo econômico clássico (laissez-faire), entretanto, defendem que as atividades 

econômicas sejam orientadas por um poder estatal forte. Elas defendem que o estado retire-se 

ao máximo das atividades econômicas, mas – ao contrário do laissez-faire, em que o estado 

deveria ter papel mínimo –, que o Estado assuma o papel de orientador e regulador, detendo 

este último poder e, consequentemente, papel fundamental no desenvolvimento 

socioeconômico de uma nação (VON MISES, 2010; 2015; 1985). 

Por outro lado, Santos (2000) alerta que, por questões políticas e conjecturas 

socioeconômicas, muitas vezes esse sistema termina por configurar-se como aquele no qual os 

lucros são privatizados por um seleto grupo de indivíduos, enquanto os prejuízos são 

socializados para toda a sociedade. 

As reformas neoliberais começam a sair do plano teórico, de forma mais efetiva, a 

partir dos anos 1970-80, período em que ocorreram, de forma quase concomitante, reformas 

econômicas no Chile, durante a ditadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990); na Inglaterra 

de Margaret Thatcher (1979-1990) e nos Estados Unidos da América, ao longo do governo de 

Ronald Reagan (1981-1989). Em todas elas há um aspecto comum: as empresas estatais mais 
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lucrativas foram vendidas para a iniciativa privada. Quando não houve a total privatização, os 

capitais foram abertos para a formação de sociedades mistas. 

No Brasil, a pressão por reformas de cunho neoliberal teve início nos anos 1980. Após 

um período de significativo crescimento e manutenção de empresas estatais, durante o governo 

militar (1964-1985), o avanço da implantação da democracia no Brasil foi acompanhado por 

uma série de privatizações, desmonte e/ou fusões de empresas estatais. Iniciadas no Governo 

Sarney (1985-1990), elas ganham mais força durante o Governo Collor (1990-1992), e 

alcançam seu auge ao longo dos dois mandatos do Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002). Ao longo dos períodos supracitados, foram privatizadas empresas do setor de papel e 

celulose, mineração e metalurgia, petroquímicas e de telecomunicações. 

Em meio a essas reformas estruturais, também houve mudanças na gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Foi no final da década de 1980 que empresas – 

especialmente empreiteiras – começaram a perceber os serviços de limpeza urbana como fonte 

garantida de recursos financeiros, ajudando na sustentabilidade econômica dessas firmas. Como 

pode ser claramente observado na entrevista de Tadayuki Yoshimura, funcionário de uma das 

empresas que foram primeiramente contratadas para prestar serviços de limpeza urbana no 

município de São Paulo: 

 

O que nós levamos à Vega Sopave foi o argumento de que o serviço de coleta 

de lixo gerava estabilidade, em termos de receita, ao longo de cinco anos – 

prazo do contrato – ao passo que a construção é uma curva senoidal, de altos 

e baixos. Então, isso ajuda a organizar qualquer empresa (CYTRYNOWICZ; 

CAODAGLIO, 2012, p. 136).  
 

É preciso elucidar que muitas cidades que realizaram reformas sanitárias durante a 

Primeira República, muitas vezes as fizeram por meio da terceirização dos serviços para 

empresas estrangeiras. Todavia, o fizeram por disporem de mão de obra qualificada para sua 

implantação. Ademais, não foram todas as cidades e, houve casos em que as empresas não 

conseguiram cumprir com o estabelecido, o que levou à estatização dos serviços. Por fim, com 

a crise financeira de 1929 e a implantação do Estado Novo (ou era Vargas), os serviços são 

estatizados, permanecendo assim por mais de quatro décadas (MARQUES, 2005). 

Diferentemente, no período das reformas liberais, a ordem era a diminuição da 

presença do Estado na economia e, simultaneamente, o corte de recursos para setores 

administrativos. Com isso, as autoridades locais se viam obrigadas a planejar e direcionar suas 

ações para a terceirização dos serviços de limpeza urbana, especialmente aqueles de coleta de 

resíduos. 
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As reformas neoliberais foram favorecidas pela crise econômica que o governo central 

se encontrava. Originária tanto de empréstimos – realizados pelo próprio governo militar para 

um ambicioso plano nacional de desenvolvimento – quanto pela tomada de débitos de empresas 

privadas, a dívida estatal brasileira alcançaria vultosos valores ao longo da década de 1970. 

Como explana Cruz (1984), ao longo deste período, o governo viu sua dívida crescer 

assombrosamente em termos de valores, graças à sua política de tomar para si as dívidas 

privadas. Enquanto em 1972 a dívida do setor público era de US$ 623,1 milhões, a dívida do 

setor privado era de US$ 1,8 bilhão (75% do total); em 1980 a dívida do setor público era de 

US$ 3,6 bilhões, enquanto a iniciativa privada respondia por US$ 1,1 bilhão de dólares – pouco 

mais que 23% do total. 

Como explica Niemeyer Neto (2003), essa troca foi legalizada através de uma 

Resolução do Banco Central do Brasil, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. 

 

(...) elemento importante no processo de “estatização” da dívida externa foi a 

introdução, em setembro de 1977, da Resolução n° 432, que basicamente 

estabelecia o dispositivo de socialização das perdas em relação a uma 

desvalorização mais acentuada da taxa de câmbio. (...) Em 1982, quando a 

crise da dívida externa irrompeu, o setor público era responsável por mais de 

70% dessa dívida: a ideia de socializar as perdas e privatizar os lucros, 

inaugurada com o esquema de valorização do café, em 1906, estava 

novamente presente (NIEMEYER NETO, 2003, p. 188-190). 

 

Em meio a este ambiente de crise fiscal, a busca foi pela dinamização da economia 

dada pela quebra do monopólio estatal. Os defensores das privatizações e terceirizações 

argumentavam que o Estado não deve se comprometer em arcar sozinho com tudo o que ele se 

comprometeu em proporcionar à população. Nas palavras de Barroso (2013), o Estado deve 

respeitar o princípio da livre iniciativa e, por meio de legislação, “(...) fiscalizar o regular 

atendimento, pela iniciativa privada, dos princípios de funcionamento da ordem econômica. 

(...) coibindo abusos contra o consumidor, prevenindo danos à natureza, ou sancionando 

condutas (BARROSO, 2013, p. 13). Ainda sobre os objetivos do governo central brasileiro com 

as privatizações e terceirizações, Souto (2001) explana que o Estado buscava a colaboração, a 

economicidade, ao buscar prestadores de serviços especializados e redução de custos, com a 

gestão dos serviços executados. 

Importante salientar que a redemocratização também deu liberdade para as pessoas 

expressarem suas desavenças contra entidades controladas pelo governo. É a partir da década 

de 1980, que ocorre o encerramento de uma série de fornos incineradores de resíduos por 

pressão de seus vizinhos – movimentos locais do tipo “não no meu quintal”. Contudo, devido 
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à conjuntura política e econômica do país, o movimento não chegaria a se consolidar como uma 

diretriz. 

A crise financeira estatal e a pressão popular por serviços de melhor qualidade 

facilitaram a terceirização dos serviços de coleta e destinação final para aterros, por meio de 

empresas privadas. Por fim, ao elucidar esses fatos, têm-se, na Figura 21, o fluxograma de como 

ocorreu a materialização da Diretriz 2: Reforma Neoliberais. 

 

Figura 20 - Diretriz 2: reformas neoliberais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Ainda em compasso com as privatizações e terceirizações, despontam na sociedade 

brasileira iniciativas comerciais e institucionais que tinham em comum o uso de resíduos 

sólidos urbanos como matéria-prima. 

 

6.3 Diretriz brasileira 3 – Resíduos sólidos como recurso 

 

Da mesma forma que nos países desenvolvidos, no Brasil o uso de resíduos sólidos 

como matéria-prima para fabricação de novas mercadorias acompanha a industrialização. 

Como mostra Fisher (2012), “A história da catação no Brasil remonta aos anos 30, quando os 

materiais que tinham mercado eram o ferro e os ossos desprezados por frigoríficos e açougues” 

(FISHER, 2012, p. 1). Todavia, a atividade de catação de resíduos para a reciclagem 

permaneceria marginalizada e praticamente sem qualquer regulamentação estatal, até o final da 

década de 1980 e início da década de 1990. É a partir deste período que ocorrem iniciativas de 

empresas privadas, de organizações não-governamentais (ONGs) e, posteriormente, de 

políticas governamentais municipais que marcariam o princípio da terceira diretriz brasileira, 

qual seja, dos resíduos sólidos como recursos. 
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O tratamento dos resíduos sólidos como recursos, no Brasil, está diretamente ligado 

ao processo de urbanização vivido pelo país, a partir da década de 1950 e intensificado nas 

décadas de 1970-80. Ele promoveu a formação simultânea do mercado consumidor e do 

excedente de mão-de-obra barata – como será mostrado, ambos são essenciais para a terceira 

diretriz brasileira de gestão de resíduos sólidos. 

Até meados da década de 1980, havia três materiais que dominavam o mercado 

brasileiro de embalagens: as feitas de vidros, de aço e derivadas de fibra vegetal (celulose). Os 

vasilhames de vidro, especialmente no setor de bebidas, eram retornáveis, ao passo que as 

embalagens feitas com aço eram utilizadas, principalmente, no setor de alimentos. O papel era 

usado como invólucro e papelão era o principal material de apoio no transporte de mercadorias. 

A partir de meados da década 1980, as embalagens de aço e vidro passaram, gradativamente, a 

ser substituídas por invólucros feitos de plástico e/ou alumínio, estando este processo ligado 

tanto às vantagens técnicas dos mesmos materiais quanto às reformas neoliberais. 

Juntamente com as privatizações, o Brasil passava por um processo de reestruturação 

produtiva, tanto nas áreas urbanas quanto rurais. As transformações urbanas serviram como 

coordenadoras e, simultaneamente, catalizadoras do processo de transformação em ambientes 

rurais. Em sua maioria, essas transformações caracterizavam-se pela adoção do modelo de 

produção flexível, o qual foi acompanhado pela incorporação de algumas técnicas de produção 

mais modernas, trazidas pelas transnacionais que compraram as estatais brasileiras. 

Exemplo disso pode ser citado com a indústria de plásticos. Criadas na década de 1950, 

as primeiras indústrias de plástico tiveram seu primeiro impulso com a construção da refinaria 

Presidente Bernardes, em Cubatão-SP, pela Petróleo Brasileiro S.A – a Petrobrás. Detentora do 

monopólio estatal de exploração, produção, refino e transporte de petróleo e seus derivados, a 

Petrobrás iniciou suas atividades em 1954. Apesar de algumas flexibilizações dadas pelo 

governo militar, na década de 1960, o grande salto na produção de plásticos se daria com a 

expansão dos polos petroquímicos por outras partes do Brasil, fora da região sudeste 

(BIGNETTI; LUIS KUPSINSKÜ, 2010; TORRES, 1997). 

Os choques do petróleo dos anos 1970, em associação com a crise da dívida brasileira, 

foram responsáveis por uma forte recessão no mercado brasileiro e, consequentemente, à 

diminuição da demanda por produtos plásticos. A economia daria sinais de recuperação a partir 

do final dos anos 1980, quando, devido aos planos de recuperação econômica do governo 

central – a exemplo do Plano Cruzado (1986) e o Plano Collor (1990). A recuperação efetiva 

da economia brasileira se daria em meados de 1990, com a implantação do Plano Real (1994), 

pelo governo Fernando Henrique Cardoso. 
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Os Planos de recuperação supracitados foram acompanhados pela implantação das 

reformas neoliberais, que resultaram na privatização de uma série de empresas. Apesar de 

representarem uma série de problemas quanto à garantia de direitos trabalhistas para os 

funcionários (ANTUNES, 1995; CARVALHAL, 2001; THOMAZ JUNIOR, 2002), as 

privatizações promoveram a dinamização do setor petroquímico, o que proporcionou a 

diminuição dos preços. Além disso, o uso desses polímeros sintéticos em grande escala está 

diretamente associado às suas vantagens práticas: 

  

Algumas características do plástico, em contraposição às de outros 

concorrentes, em muitas aplicações, são as responsáveis por tão elevado 

crescimento de seu mercado, como a sua impermeabilidade, maior resistência 

à perfuração e transparência (em oposição ao papel e papelão); 

inquebrabilidade e baixo peso (em contraposição ao vidro); baixo preço e 

transparência (em relação ao alumínio); indeformabilidade e leveza (em 

relação à lata de folha de flandres). (CALDERONI, 2003, p. 226).  
 

Além das indústrias de plásticos, o setor de alumínio também sofreu intensas 

transformações que resultaram no aumento de seu mercado. Foi em 1982 que o Brasil tornou-

se autossuficiente em alumínio primário, graças, em grande parte, ao descobrimento e a 

exploração de bauxita na região amazônica (MACHADO; LIMA, 2008). Em 1986, a Alcan 

Alumínio do Brasil Ltda., empresa transnacional de origem canadense, instalou, em sua unidade 

de Pindamonhangaba-SP, maquinário necessário para a fabricação de chapas de alumínio. Três 

anos mais tarde, a empresa Latas de Alumínio S.A. foi pioneira na produção de latas de alumínio 

para bebidas no Brasil. Localizada em Pouso Alegre (MG), essa indústria foi a pioneira no 

fornecimento da embalagem para as principais fabricantes de bebidas do país, as quais as 

adotaram espontaneamente (ABRALATAS, 2017; AMBEV, 2017). 

O tratamento dos resíduos como recursos também está relacionado ao crescimento 

urbano brasileiro. Como demonstrado anteriormente, na Tabela 4 (p. 98), foi também nas 

décadas de 1980-1990 que se registrou significativo crescimento populacional das principais 

capitais brasileiras. O processo de urbanização significa a impossibilidade da produção de 

mantimentos (algo possível em zonas rurais), inevitavelmente, há o aumento da demanda por 

produtos industrializados. 

O crescimento dos mercados consumidores, em associação com o incremento da 

produção, consumo e descarte de materiais sintéticos no mercado brasileiro, levou o setor 

industrial a despertar seu interesse pela utilização em massa de produtos secundários – neste 

caso, os resíduos – para a produção de novas mercadorias. Eles foram atraídos pelas economias 

geradas e, também, pelos baixos preços a serem pagos pelos materiais. Fator de suma 
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importância para o início da implantação da diretriz dos resíduos sólidos como recurso foi o 

processo de urbanização em si, afinal, ele contribuiu imensamente para a construção das 

desigualdades sociais existentes no Brasil – uma das piores da América Latina e Caribe (ONU-

HABITAT, 2012). Como explana DUPAS (1999), entre 1950 e o final da década de 1990,  

 

(...) as cidades brasileiras passaram de 12 milhões para 130 milhões de 

pessoas, constituindo-se em um dos mais maciços processos de deslocamento 

populacional da história mundial. Esse processo deu origem aos cinturões de 

pobreza urbanos – especialmente metropolitanos –, formando um intenso 

estoque de reserva de mão-de-obra não qualificada, mal acomodada no 

subemprego (DUPAS, 1999, p. 124). 

 

O êxodo rural, em associação com as reformas estruturais das empresas – as quais 

obrigaram uma maior qualificação de seus funcionários –, levou muitos brasileiros ao 

desemprego. Sem opções, estes passaram a buscar na informalidade o sustento de suas famílias.  

 
A concorrência, mesmo nesses extratos, levou muitos à catação de materiais 

recicláveis, num processo totalmente informal e exploratório. Além das ruas, 

os catadores passaram a ocupar lixões e aterros sanitários, onde havia 

abundância de materiais, uma vez que não havia coleta seletiva no Brasil 

(FISHER, 2013, p. 1). 

 

A reciclagem de resíduos promove um corte na cadeia produtiva. Isso significa 

economia de matéria-prima e insumos. A vantagem econômica da reciclagem, em associação 

com um grande exército de mão-de-obra barata, favoreceu o crescente incremento das taxas de 

reciclagem no País. 

O processo de coleta e triagem dos resíduos sólidos urbanos no Brasil permaneceu, 

por muitos anos, sem qualquer regulamentação estatal. Este último começaria, timidamente, a 

regularizar a situação, a partir do final da década de 1980 com a implantação e/ou auxílio às 

cooperativas/associações de catadores. A primeira iniciativa de coleta seletiva foi implantada 

no Brasil, a partir de 1985, em Niterói-RJ. Tratava-se de uma iniciativa do Centro Comunitário 

de São Francisco (associação de moradores) e da Universidade Federal Fluminense. Em 1988, 

Curitiba se torna a primeira cidade a ter o sistema. Em 1990 foi a vez de Porto Alegre implantar 

a coleta diferenciada, seguida por São Paulo, em 1991 (CALDERONI, 2003; EIGENHEER, 

2009). 

O aumento da oferta de materiais recicláveis levou ao aumento das indústrias 

recicladoras. Aos poucos também ocorreu o aumento das iniciativas formais de coleta seletiva, 

em outras palavras, as prefeituras municipais começaram a implantar a coleta diferenciada. A 



117 

Figura 22 sistematiza o desenvolvimento da terceira diretriz a ser consolidada no território 

brasileiro.  

 

Figura 21 - Diretriz 3: Resíduos sólidos como recursos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

A implantação de programas municipais de coleta seletiva levou o governo federal a 

ser pressionado, pelas prefeituras e entidades não-governamentais, para a elaboração de uma 

política nacional de resíduos sólidos. O protótipo do que se tornaria a Lei Federal n° 

12.305/2010 começou a ser debatido em 1989. Quando aprovada, mais de 20 anos depois, ela 

não regulamentou apenas a coleta seletiva, mas sim, todo o sistema de planejamento, coleta e 

destinação de resíduos. Ao ter como um de seus princípios a Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a quarta diretriz brasileira. 

 

6.4 Diretriz brasileira 4 – Gestão e gerenciamento integrado de RSU 

 

A quarta diretriz brasileira tem início com a aprovação da Lei Federal n° 12.305, de 

02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Apesar de já estar 

em processo de implantação em alguns municípios brasileiros – especialmente grandes centros 

e algumas cidades da região centro-sul, a exemplo de Porto Alegre-RS, Curitiba-PR e Belo 

Horizonte-MG –, é a partir de 2010 que ela é estabelecida pelo governo central como a diretriz 

a ser adotada em todo o território nacional. 

Ao ter entre seus princípios e objetivos o “Desenvolvimento Sustentável”, a PNRS 

quando aprovada, em 2010, já estava com mais de 18 anos de atraso em termos políticos. Isso 

porque a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, quando o Desenvolvimento 

Sustentável foi globalmente divulgado e discutido, ocorreu em 1992, no próprio território 

brasileiro. Ao longo dessas duas décadas em que o projeto de lei foi discutido, houve uma série 

de discussões e amadurecimentos, o que tornou parte de seu texto muito semelhante a legislação 

de países desenvolvidos e que possuem índices modelares de gestão, à exemplo da Alemanha 

e do Canadá (JURAS, 2012). 
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A PNRS, juntamente com seus decretos regulamentadores nº 7.404/2010 e nº 

7.405/2010, passou a ser a principal referência normativa brasileira, entrando para o rol das 

legislações sobre o assunto. Antes dela havia, na esfera federal, uma série de leis, decretos, 

resoluções, deliberações e instruções normativas que regulamentavam o setor. Graças a essa 

dispersão deliberativa – e em alguns casos, sobreposições e/ou contradições – havia brechas 

que foram utilizadas, tanto pelo setor público, quanto pela iniciativa privada, para não 

cumprirem com uma série de obrigações legais. 

Como mostrou Juras (2012), ela incorporou e adaptou premissas semelhantes a muitos 

países desenvolvidos, cujas formas de gestão e gerenciamento são consideradas modelares, 

como a União Europeia, a Alemanha e o Canadá. Um dos pressupostos da PNRS, e que se 

assemelha aos países supracitados, refere-se à impossibilidade da execução de boas práticas, 

sem que haja o planejamento sistematizado do processo. Por conta disso, a Lei incumbe à União 

a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos; os Estados devem elaborar seus Planos 

Estaduais de Resíduos Sólidos, ao passo que os municípios devem elaborar o Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

Como exposto na PNRS, os referidos planos devem considerar todos os pressupostos 

das diretrizes anteriores, sejam elas nacionais ou internacionais, de forma integrada e 

sistematizada. Dessa forma, eles precisam contemplar a saúde pública, a execução dos serviços, 

tratar os resíduos como recursos e como fontes de gases responsáveis pelas mudanças 

climáticas. Em vias de atender os pressupostos, para a correta execução do Plano, as autoridades 

locais devem implantar coletas diferenciadas para resíduos úmidos e secos e implantar usinas 

de triagem e tratamento de resíduos, preferencialmente geridas por EES de catadores; encerrar 

(caso existam) lixões e/ou outros locais que não sejam aterros sanitários e estudar a viabilidade 

da recuperação energética tanto através da incineração quanto do gás metano de aterros. 

Como será mostrado nas próximas seções, em razão da complexidade, e/ou falta de 

recursos humanos e/ou questões econômicas, a tendência de terceirização dos serviços 

continua. Ela se materializa na elaboração dos PMGIRS e/ou na contratação de empresas para 

a execução das coletas municipais de resíduos. Enquanto, em 2010, nenhum estado possuía 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos, no começo de 2017 seis o haviam aprovado, enquanto 

outros estavam elaborando os seus. 

A obrigatoriedade da implantação de mecanismos, que tratem os resíduos como 

recursos, tem resultado em algumas melhorias nos índices de gestão e gerenciamento no Brasil. 

Enquanto, em 2010, apenas 443 (8%) municípios haviam implantado programas de coleta 

seletiva de resíduos sólidos secos; em 2016 já havia mais de mil (18%). Em razão dessa 
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expansão, a população contemplada também cresceu: de 12%, em 2010, para 15% em 2016. 

Ainda sobre a temática da recuperação dos resíduos, existem três acordos setoriais assinados e 

um em negociação (BRASIL, 2016a). 

Ainda nesta temática, observa-se o princípio da implantação de sistemas de logística 

reversa para vários tipos de resíduos. Após a Lei Federal n° 12.305/2010, foram assinados três 

acordos setoriais, a saber: a) embalagens plásticas de óleos lubrificantes (2013); b) lâmpadas 

fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista (2015); c) embalagens em geral 

(2015). Ademais, ainda encontra-se em negociação o acordo setorial sobre Produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

Apesar da obrigatoriedade da disposição ambientalmente adequada, muitas 

prefeituras, ao encerrarem seus lixões, adotaram aterros controlados como locais de disposição 

final. Apesar de ambientalmente menos agressivos, essa não é a solução requerida pela PNRS. 

Isso, em associação com a instabilidade política e econômica vivenciada pelo País nos últimos 

quatro anos, levou os números a permaneceram praticamente estáveis. Enquanto em 2010, cerca 

de 42% dos RSU produzidos eram depositados em locais inapropriados (lixões ou aterros 

controlados); em 2016, esse índice permaneceu praticamente estável: 41,6%. (ABRELPE, 

2011, 2017) 

A terceirização da execução desses serviços continua em ascensão, o que indica a 

manutenção e expansão das diretrizes neoliberais no País. Os dados mais recentes, apontam 

que, em 2015, havia 950 municípios com contratos de terceirização da coleta, ao passo que, em 

2010, eram 872 municipalidades (BRASIL, 2010; 2017). Se por um lado, ela é benéfica por 

tornar o serviço mais dinâmico e, na maioria das vezes, mais eficientes, por outro, em geral os 

salários pagos aos trabalhadores são mais baixos e possuem menores garantias trabalhistas, ou 

seja, a garantia por parte da empresa de que os direitos dos trabalhadores serão respeitados 

(DAU, RODRIGUES, CONCEIÇÃO, 2009; IPEA, 2016). 

Por outro lado, observa-se uma forte oposição social à implantação de incineradores 

de RSU. Esses movimentos, que costumam possuir considerável adesão popular, geralmente 

são liderados por organizações não-governamentais, com destaque para o Movimento Nacional 

de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). 
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Figura 22 - Diretriz 4: Gestão e gerenciamento integrado de RSU 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

6.5 Diretriz brasileira 5: Sociedade do desperdício zero (zero waste society): uma utopia? 

 

Apesar das dificuldades estruturais enfrentadas pela sociedade brasileira, defende-se 

que sempre se faz necessário o planejamento, gestão e gerenciamento dos RSU, com foco 

naquilo que seria o ideal: neste caso, uma sociedade sem desperdícios. Apesar de algo utópico 

dentro de um sistema econômico capitalista, cuja engrenagem se dá por via do crescimento 

econômico desenfreado e ilimitado, em razão da finitude de nosso planeta, existe a necessidade 

urgente de pensar soluções para a questão dos resíduos sólidos. 

Todavia, para a implantação de uma sociedade zero desperdício, se faz necessária, de 

forma primordial, a gestão e gerenciamento de RSU de forma integrada – o que é um enorme 

desafio. Como será mostrado, através de estudo de caso dos municípios do oeste paulista 

beneficiados por um Acordo Judicial, os quais, mesmo após a contemplação com recursos 

financeiros e auxílio técnico, não integralizaram a implantação das diretrizes básicas da PNRS. 

Defende-se que eles servem como parâmetro para as imensas dificuldades que o País terá para 

a implantação integral da PNRS, devido à suas características econômicas, políticas, culturais 

e geográficas.  
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7 A Usina Hidrelétrica (UHE) Porto Primavera e a Rede de Reciclagem do Oeste 

Paulista: uma amostra dos desafios para a implantação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos no Brasil 

 

Desde o início de suas obras, as grandes usinas hidrelétricas promovem uma série de 

impactos ambientais, muitas vezes irreversíveis (SOUZA, 2000; FLEURY; ALMEIDA, 2013). 

Dentre os mais evidentes pode-se citar a destruição de áreas de ecossistemas originais e 

alterações na flora e fauna ao longo das margens da barragem, alteração da qualidade da água 

e diversos impactos socioeconômicos causados pelo lago, como supressão de terras agrícolas 

por inundação, a extinção dos meios de subsistência de populações ribeirinhas em associação 

com a necessidade de realocação das mesmas.  

A unidade objeto desse texto é a Usina Hidrelétrica Engenheiro (UHE) Sérgio Motta 

(também conhecida como Porto Primavera), localizada no Rio Paraná, próxima da tríplice 

fronteira dos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Essa UHE possui a barragem 

mais extensa e, também, um dos maiores lagos do Brasil (PASSOS, 2006), transformando todo 

o território e criando novas paisagens, ao passo que modificou não apenas os aspectos 

econômicos da região, mas também seus processos naturais (SOUZA FILHO, 2011; PIROLI; 

PASSOS, 2011).  

Em função dos diversos impactos ambientais causados pela Usina ao longo de sua 

construção e devido ao não cumprimento de medidas mitigadoras definidas no Estudo de 

Impacto Ambiental e no Relatório de Impacto Ambiental – EIA-RIMA, o Ministério Público 

Federal (MPF) em litisconsórcio com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE) 

moveram ação civil pública contra a Companhia Energética de São Paulo (CESP) – que havia 

construído a hidrelétrica e a administrado no período anterior à sua privatização.  

Em vias de fazer cumprir com o estabelecido, em 1998, após processo judicial, foi 

homologado um acordo judicial no qual CESP se comprometia a efetuar uma série de ações 

mitigadoras, dentre elas a criação do Parque Estadual do Aguapeí e do Parque Estadual do Rio 

do Peixe. Todavia, em razão da demora da concessionária na implantação do último Parque, foi 

ajuizada ação do MPF e do MPSP que previa a execução de uma multa. Em novo acordo 

judicial, homologado na 2ª Vara Federal de Presidente Prudente em abril de 2009, além da 

exigência do o cumprimento da obrigação original (implantação do parque), ficou definido que 

a CESP seria autuada em R$ 119 milhões. Em decisão inédita no Brasil, os Ministérios Públicos 

Federal e Estadual e, com a anuência da própria Companhia, estabeleceram que o valor não foi 

direcionado para o Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos, como prevê a 
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legislação, mas sim, no patrocínio de projetos ambientais e socioeconômicos na própria região 

impactada pelo empreendimento (BRASIL; SÃO PAULO, 1998). 

Dentre as iniciativas que foram contempladas com os recursos, está a “Coleta seletiva 

de resíduos sólidos urbanos e rede regional de reciclagem solidária no Oeste Paulista”, que 

tem como finalidade principal auxiliar as prefeituras da região afetada, no cumprimento de 

diretrizes impostas pela Lei Federal 12.305/2010 e pela Lei Estadual Paulista 12.300/2006, as 

quais instituíram, respectivamente, a Política Nacional e a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos. Através dessa iniciativa, as prefeituras foram contempladas com recursos para a 

implantação/melhoria dos meios técnicos necessários para a coleta seletiva.  

Como será mostrado ao longo do texto, afora as prefeituras que não desejaram assinar 

o acordo para a captação dos recursos, devido a diversos fatores de ordem social e política, 

muitas Prefeituras tiveram uma série de dificuldades para a execução dos projetos e, 

consequentemente, o recebimento dos recursos – os quais são feitos conforme o andamento das 

obras. Esta seção tem por objetivo realizar um resgate histórico sobre o Acordo Judicial, o 

desenvolvimento do projeto da Rede de Reciclagem do Oeste Paulista e, por fim, elucidar as 

dificuldades que os municípios, em especial os de pequeno porte, possuem frente às demandas 

impostas pelas legislações que envolvem a temática dos resíduos sólidos. 

 

7.1 A UHE Sérgio Motta: um breve histórico da construção 

 

O Rio Paraná, em razão de sua grande vazão em associação com seus desníveis 

ocasionados por suas características geológicas, apresenta grande potencial para a geração de 

energia elétrica através de grandes barragens. Os primeiros projetos datam das décadas de 1950-

60 em função dos planos estatais de desenvolvimento econômico da época. A Usina 

Hidrelétrica Sérgio Motta está localizada no Rio Paraná, à altura dos municípios de Rosana-SP 

e Anaurilândia-MS e próxima à tríplice fronteira dos estados de São Paulo, Paraná e Mato 

Grosso do Sul. Ela fazia parte de uma série de obras projetadas, e mais tarde implantadas, tanto 

pelo governo Federal quanto pelo Estado de São Paulo para aproveitamento energético da 

região do alto Rio Paraná (PASSOS, 2006; SOUZA FILHO, 2011). 

Em 1974 a Eletrobrás elaborou aquele que seria o primeiro planejamento do setor 

elétrico a longo prazo. Denominado “Plano de Expansão para as Regiões Sul e Sudeste até 

1990”, mas conhecido como “Plano 90”, o relatório projetou a expansão da demanda de energia 

no Brasil, a qual deveria beirar 400 mil GW. Em função disso, os técnicos também planejaram 

a expansão do sistema interligado de geração das regiões sul e sudeste. Em 1979 a mesma 
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Eletrobrás apresentou o “Plano 95”, no qual previa o consumo de energia de 500 GWh para o 

ano de 1995 (SCARPIEL, 1999).  

Para atender à grande demanda projetada, já em 1979 a CESP, durante a gestão do 

governador Paulo Maluf, deu início simultâneo às obras das hidrelétricas de Rosana, 

Taquaruçu, Três Irmãs e Sergio Motta (BRASIL; SÃO PAULO, 1998). Todavia, neste mesmo 

ano ocorreu a revolução que instalou o governo islâmico antiocidental no Irã, que paralisou a 

produção de petróleo do País – um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A partir disso 

instaura-se a segunda crise do petróleo que, em associação com a moratória mexicana de 1982, 

traria efeitos devastadores para a economia brasileira e inicia-se àquela que seria conhecida 

como “década perdida”.  

 
Das taxas de crescimento do PIB à aceleração da inflação, passando pela 

produção industrial, poder de compra dos salários, nível de emprego, balanço 

de pagamentos e inúmeros outros indicadores, o resultado do período é 

medíocre. No Brasil, a desaceleração representou uma queda vertiginosa nas 

médias históricas se de crescimento dos cinqüenta anos anteriores (IPEA, 

2012). 

 

Em função da recessão, as previsões de demanda energética brasileira foram revistas 

para baixo. Em 1982 a mesma estatal publicou o “Plano 2000”, o qual mantêm a mesma 

previsão de consumo energético que o “Plano 95”. Com a queda drástica da arrecadação em 

decorrência da crise, já em 1983 a CESP teve de dar prioridade apenas às UHEs de Rosana e 

Taquaruçu – de portes menores. Em função da crise, as obras da usina Sérgio Motta passaram 

por seguidos adiamentos de sua inauguração – inicialmente prevista para 1985. Primeiramente, 

em 1983, a diretoria adiou para 1991. Em 1984, a obra foi postergada para 1989. Em 1989, após 

nova revisão, a CESP previa sua finalização em 1994. Sob o Governo Fleury, em 1991, houve 

novo adiamento para 1996. Por fim, em 1995, durante o Governo Covas, a inauguração é revista 

para 1999 (DIAS, 2003).  

Após finalização da construção da barragem em abril de 1998, a CESP havia marcado 

o fechamento das comportas para enchimento no mês seguinte. Para diminuir os fluxos de 

desembolso com obras de compensação, ficou estabelecido que a UHE operaria em três etapas. 

Na primeira, a barragem geraria energia na cota 253 m. Posteriormente, conforme a recuperação 

dos investimentos, o lago da usina atingiria a cota 257 m e, finalmente, na cota 259 m – 

totalizando sua capacidade máxima de geração. Durante a primeira etapa de enchimento, apenas 

as obras de mitigação – ambiental e social – seriam mantidas pela CESP (SCARPIELLA, 1999). 

À época do início da construção de Porto Primavera, não havia legislação ou aparato 

institucional que permitisse a não aprovação de projetos de grandes hidrelétricas. Uma vez 
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proposto pelas empresas de energia, o projeto era avaliado pelo quadro técnico do 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – órgão responsável pela regulamentação 

do setor elétrico à época – podendo ser rejeitado apenas se houvessem outras alternativas locais 

de maior viabilidade. Na época, as preocupações de cunho ambiental 

preservacionista/protecionista eram quase nulas, liberando a implantação de empreendimentos 

econômicos com potencial para geração de impactos ambientais. 

Apesar de já existir a Lei Federal n° 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional 

de Meio Ambiente, ela previa – mas não regulamentava – estudos e compensações ambientais. 

A primeira legislação específica sobre a temática só seria publicada pelo Conselho Nacional de 

Meio Ambiente, denominada Resolução CONAMA 01/1986. Após sua publicação, ela passou 

a ser base regulatória sobre os critérios básicos e as diretrizes gerais para implementação e 

aplicação do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) 

como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Obrigada por Lei a elaborar 

o EIA/RIMA. A partir deste momento que a CESP passa a ser obrigada avaliar a magnitude dos 

impactos casados ao ambiente pela construção da UHE. 

 

7.2 A situação socioambiental após a implantação da UHE Sérgio Motta  

 

Á fragilidade natural da área somada à implantação da UHE, apresenta um quadro 

ambiental crítico, relacionado à retirada de matas ciliares, a poluição, erosão do solo, 

contaminação de lençol freático e assoreamento de rios e lagos, causando extinção de espécies 

vegetais e animais (PIROLI; PASSOS, 2011).  

A região onde a UHE foi construída faz parte do Planalto Centro Ocidental Paulista, 

cujas altitudes situam-se entre 300 e 600 metros e declividades inferiores a 20% (ROSS; 

MOROZ, 1997). Outra característica do relevo diz respeito ao próprio Vale do Rio Paraná, que 

devido às condições geomorfológicas e geológicas da região, produziu no lado sul-mato-

grossense uma larga e extensa faixa de planície aluvial – este fenômeno não é observado nas 

margens paulistanas e paranaenses (DIAS, 2003). 

A extensão da planície sul-mato-grossense fez com que a barragem da hidrelétrica 

produzisse um lago pouco profundo e com 2.250 km2 de área – o quarto mais extenso do Brasil 

(DIAS, 2003)13. Ademais, graças às características do relevo, a superfície do lago ficou 

distribuída da seguinte maneira: 406 km2 (18%) já pertenciam ao leito do Rio Paraná; 271 km2 

                                                 

13 Atrás apenas das UHE Sobradinho (4.214 km2), UHE Balbina (2.360 km2) e da UHE Tucuruí (2.850 

km2). 
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(12%) inundaram o lado paulistano; os 1.753 km2 restantes (78%) inundaram áreas sul-mato-

grossenses (CESP, 1994). Outro aspecto a destacar é que devido à pequena força gravitacional 

– ocasionada pela pequena altura de queda –, o rendimento da Usina é pífio se comparado com 

outras UHE. A título de exemplo, a UHE Itaipu inundou área de 1.350 km2 e produz o 

equivalente à 9,3 MW/km2, ao passo que a mesma relação na UHE Porto Primavera é de meros 

0,8 MW/km2, sendo considerada a terceira pior do mundo em termos de custo/benefício 

(BRASIL; SÃO PAULO, 1998), como elucida a Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Comparação entre a potência instalada e a área inundada de algumas UHEs 
Usina Hidrelétrica (UHE) Área Inundada Potência instalada 

Jupiá 330 km2 1.551 MW 

Ilha Solteira 1.195 km2 3.444 MW 

Itaipu 1.350 km² 14.000 MW 

Porto Primavera 2.250 km² 1.540 MW 

Fonte: Adaptado de BRASIL; SÃO PAULO, 1998, p. 201. 

 

Além da maior reserva de argila da América do Sul e quase 120 sítios arqueológicos, 

a represa também inundou dezenas de ilhas e um dos mais importantes ecossistemas da região. 

A biodiversidade desses ambientes era equivalente à do bioma Pantanal. Com sua formação, o 

lago destruiu o hábitat de pelo menos catorze espécies de animais ameaçados de extinção, 

dentre eles a onça pintada e o jacaré do papo amarelo (RAMOS, 2008). Por fim, a CESP também 

precisou fazer o realocamento de mais de 1.700 famílias ribeirinhas. Destaca-se que muitas 

delas ainda enfrentaram problemas de inserção socioeconômica devido à mudança radical nas 

opções de emprego – os quais não tinham relação alguma com as atividades ribeirinhas 

(SOUZA; HESPANHOL, 2006).  

É preciso atentar-se, também, que os impactos não foram apenas socioambientais, mas 

também econômicos. Em razão de diversas paralisações nas obras e devido à instabilidade 

econômica que marcou a época – inflação avassaladora, câmbio de moeda nacional etc. – e, 

ainda com os “(...) desvios generalizados, o orçamento sofreu várias alterações, e seu preço 

final é, com certeza, um dos maiores dentre as hidrelétricas já construídas. Calcula-se que o 

valor já ultrapassou a cifra de 9 bilhões de dólares” (BRASIL; SÃO PAULO, 1998, p. 200). 

O fechamento das comportas a para formação do lago e início da operacionalização 

estavam previstos para maio de 1998. Entretanto, o ministério público e os municípios afetados, 

temendo o não cumprimento das obras de compensação, propuseram várias ações judiciais 

visando o embargo ao início das atividades. Uma delas, movida pelas Promotorias dos 

Ministério Público Federal e Estadual de Presidente Prudente, embargou o início das atividades. 

Como resultado houve um acordo judicial no qual, dentre outras obrigações, a CESP se 
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comprometeu a criar e implementar duas Unidades de Conservação e de Proteção Integral, o 

Parque Estadual do Rio Aguapeí e o Parque Estadual do Rio do Peixe. O primeiro deles foi 

criado pelo Decreto Estadual 43.269/1998. Sua área é de 9.043,970 hectares, abrangendo os 

municípios de Castilho, São João do Pau D'Alho, Nova Independência, Monte Castelo, 

Guaraçaí e Junqueirópolis. Sua área se sobrepõe a um trecho do Rio Aguapeí e de sua mata 

ciliar correspondente (SÃO PAULO, 2016). 

Em março de 2008 a CESP ainda não havia implantado o Parque Estadual do Rio do 

Peixe. Apesar de criado pelo Decreto Estadual 47.095/200214, a CESP além disso não tinha 

executado as desapropriações necessárias para a materialização do mesmo, quiçá as obras civis, 

à exemplo da sede administrativa e das cercas de isolamento. Isso levou os mesmos Ministérios 

Públicos, a moverem nova ação judicial – desta vez com a finalidade de penalizá-la 

financeiramente. Como já estava previsto no acordo judicial de 1998, como forma de coagir a 

CESP a executar as ações, ficou estabelecido que ao final do prazo de 120 dias, no caso de 

qualquer dos parques ainda não estivesse implantado, a Companhia deveria pagar multa diária 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até que a situação estivesse resolvida. Com base no valor 

previamente ajuizado e devido ao tempo gasto para o cumprimento das medidas, foi estipulado 

que a CESP deveria pagar o montante de R$ 479.848.551,70 (quatrocentos e setenta e nove 

milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), 

valor que compreendia o período de 21 de agosto de 2000 até o dia 17 de março de 2008 – data 

em que foi homologada Ação Civil Pública. Importante salientar que essa sanção penal teve, 

segundo a lei, caráter cominatório, ou seja, seu objetivo era penalizar a companhia, e não se 

caracterizar como uma ação compensatória (MPF/MPSP, 2009). 

Como determina a Lei Federal n° 7.347/1985, que “Disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente (...) dá outras providências”, o 

montante proveniente da multa deveria ser remetido ao Fundo Estadual de Reparação de 

Interesses Difusos. Todavia, era de conhecimento dos relatores do processo e da própria CESP 

que tal fundo encontrava-se em situação precária. Até aquele momento, nenhum projeto havia 

                                                 

14O Parque do rio do Peixe “abrange quatro municípios que possuem o Rio do Peixe como limite 

territorial em comum, sendo eles: Outro verde, Dracena, Presidente Venceslau, Piquerobi. Criado pelo 

Decreto 47.095/2002, com área de 7.720 hectares. Rio de Planície com leito sinuoso e extensa área de 

várzea entremeadas de lagoas marginais permanentes ou temporárias. Essas características são muito 

semelhantes ao tipo de ambiente que compõe o Pantanal, motivo pelo qual esse trecho do Rio do Peixe 

é comumente conhecido como: ‘Pantaninho Paulista’. (...) A avifauna do Parque é muito rica, 

existindo várias espécies ameaçadas de extinção. O destaque vai para a Anhuma, que cientificamente é 

muito pouco estudada”. (SÃO PAULO, 2017). 
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sido aprovado e, caso fosse, as ações seriam difusas no Estado de São Paulo, com grandes 

chances de não proporcionarem quaisquer benefícios aos municípios afetados pela barragem. 

Ademais, a própria CESP, fazendo valer o Princípio Constitucional da livre iniciativa e 

negociação, já havia deixado bem claro que não faria qualquer acordo que previsse a destinação 

da multa ao Fundo. Ou seja, sendo obrigada a pagar, exigiu que os recursos fossem integralmente 

revertidos para a região que sofreu os impactos com a formação do reservatório (GOMES, 2016). 

A esse respeito, Akaoui (2010) e Steigleder (2011), argumentam em prol da possibilidade de 

compensação no local do dano, ao invés de remessa ao Fundo Estadual, onde os promotores 

também se utilizaram do art. 13 e inciso 1 da Lei Federal n° 7.347/1985, o qual determina:   

 
Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado 

reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos 

Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e 

representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à 

reconstituição dos bens lesados. 

§ 1o. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado 

em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária único 

pela Lei nº 12.288, de 2010) 

 

Foi com base nesses argumentos jurídicos que os relatores da Ação Civil Pública 

deliberaram que o montante da multa deveria atender aos municípios afetados direta ou 

indiretamente pela barragem. Após novo acordo judicial homologado na 2ª Vara Federal de 

Presidente Prudente em abril de 2009, ficou estabelecido que a indiciada seria multada em R$ 

119 milhões, os quais seriam usados na própria região afetada (BRASIL; SÃO PAULO, 2009). 

Alguns meses após o acordo judicial, a comissão composta por membros do MPF, MPSP, Caixa 

Econômica Federal publicou documento denominado “Diretrizes Gerais para a Análise de 

Projetos – MPF e MPSP”. 

Em tal documento, ficou decidido que os recursos provenientes de cada ação seriam 

destinados para financiar três categorias de projetos: a) projetos de interesse socioeconômico – 

R$ 50 milhões; b) projetos de interesse ambiental – R$ 49 milhões; e c) projeto de interesse 

regional – Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente (20 milhões). Tal divisão se deu 

considerando as variáveis enumeradas no Quadro 4, e suas respectivas medidas mitigadoras e 

compensatórias referentes a cada fator ambiental e econômico causado pela UHE. 

 

 

 

 

 

 

 



128 

Quadro 4 - Destino dos recursos provenientes do Acordo MPF/MPSP x CESP 
Natureza dos Projetos 

Socioeconômicos 

(R$ 50 milhões) 

Ambientais 

(R$ 49 milhões) 

Socioeconômicos de interesse 

Regional 

(R$ 20 milhões) 

1º) questões de saúde pública e 

educação; 

2º) políticas públicas em favor 

de idosos, crianças, adolescentes 

e portadores de deficiência;  

3º) desenvolvimento do 

desporto da cultura e do lazer;  

4º) saneamento básico e gestão 

de resíduos sólidos;  

5º) desenvolvimento do 

ecoturismo. 

1º) recuperação e proteção das matas 

ciliares e de outros espaços territoriais 

especialmente protegidos, e de domínio 

público; 

2º) arborização urbana;  

3º) proteção da fauna e da ictiofauna;  

4º) proteção dos recursos hídricos e uso 

da água;  

5º) educação ambiental;  

6º) patrimônio cultural (arqueológico);  

7º) tratamento de esgoto e gestão de 

resíduos sólidos 

1º) Hospital Regional do Câncer 

de Presidente Prudente 

Fonte: Adaptado de GOMES (2016). 
 

Tratando especificamente sobre a coleta e destinação final de resíduos sólidos, como 

presenciado no Quadro 4, os representantes dos Ministérios Públicos não tardaram a perceber 

os problemas estruturais que os municípios abrangidos enfrentavam. Dentre eles, é possível 

citar a coleta de resíduos sendo realizada com veículos inadequados, a disposição final dos 

resíduos em lixões, a presença de catadores nestes locais etc (BRASIL; SÃO PAULO, 2009).  

Na época em que o acordo foi homologado, os projetos relativos à gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos deveriam ser elaborados conforme a legislação do Estado de 

São Paulo, ou seja, a Lei 12.300/2006, que instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Todavia, devido aos encargos burocráticos e aos prazos para a CESP realizar os depósitos, 

passaram-se quase dois anos para que os projetos começassem a ser implantados. Neste período, 

o Congresso Nacional já havia aprovado a Lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos assim, como o Decreto 7.404/2010, que regulamenta a referida Lei, e o 

Decreto 7.405/2010, que, entre outras providências, instituiu o Programa Pró-Catador. Em 

outras palavras, havia uma maior pressão institucional e os projetos deveriam obedecer tanto às 

diretrizes estaduais quanto federais, tornando-os mais abrangentes e complexos. 

É neste momento que membros do Ministério Público confiam ao Grupo de Pesquisa 

Gestão Ambiental e Dinâmica Socioespacial (GADIS) da Faculdade de Ciência e Tecnologia 

da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP-FCT), coordenado pelo 

Prof. Dr. Antonio Cezar Leal (Departamento de Geografia), a elaboração de diagnóstico e plano 

de ações para auxiliar os municípios afetados pela UHE Sérgio Motta, com o objetivo de 

sanarem problemas que enfrentavam em relação à gestão e gerenciamento de RSU. Dessa 

forma, uma rede regional de reciclagem se mostrou como a melhor alternativa para o aumento 

da renda e qualidade de vida de catadores de materiais recicláveis, como suscitado no tópico 

seguinte. 
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7.3 A Rede Regional de Reciclagem Solidária do Oeste Paulista 

 

Em meados de 2011, quase dois anos após a decisão judicial, os pesquisadores do 

GADIS iniciaram o diagnóstico sobre a destinação final dos RSU nos 55 municípios afetados 

direta e indiretamente pela barragem. O primeiro passo foi a formação de equipe 

multidisciplinar de trabalho, a qual era composta por professores e alunos dos cursos de 

Geografia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental e Física da UNESP-FCT; 

professores e alunos da UNOESTE; técnicos da Caixa Econômica Federal e dos Ministérios 

Públicos Estadual e Federal, além de representantes dos catadores de materiais recicláveis da 

região. 

A primeira atividade da equipe supracitada foi o levantamento dos instrumentos legais 

que deveriam ser obedecidos pelos municípios do âmbito do Acordo. No Brasil, as leis, normas 

e resoluções federais apresentam sempre as diretrizes mínimas que os estados e municípios 

devem seguir. No entanto, essas últimas esferas podem criar leis próprias sobre uma 

determinada temática regulamentada na esfera federal, entretanto, elas devem seguir as mesmas 

diretrizes e os mesmos padrões de restrições, não havendo a possibilidade de serem menos 

restritivas, apenas o contrário. Naturalmente, os pesquisadores iniciaram pela análise da PNRS, 

que em seu Artigo 3º, inciso XII, regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 

2010, consta como instrumento dessa política a destinação final ambientalmente adequada, 

definida como: 

 

Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a 

compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras 

destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do 

Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 

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

a minimizar os impactos ambientais adversos;  

 

Ainda a PNRS, seu Art. 6º prevê a integração dos catadores de materiais reutilizáveis 

e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos. Ademais, essas operações têm crescido em função da tomada de consciência e/ou 

visando o marketing verde por empresas, o que terminam por gerar benefícios ao ambiente 

(RAZOLLINI FILHO; 2013). 

O segundo passo da equipe foi a realização de levantamento bibliográfico sobre a 

geração e destinação de resíduos sólidos nestes municípios. Com base nos dados fornecidos 

pela CETESB (2010), os pesquisadores verificaram que em alguns municípios as quantidades 

mensais geradas de resíduos sólidos secos passivos de serem reciclados eram inexpressivas. 
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Isso significaria a insustentabilidade financeira para a implantação de programas de coleta 

seletiva da fração seca, uma vez que os recursos que seriam obtidos com a venda dos materiais 

não compensariam os recursos investidos. 

Em visitas técnicas aos municípios, os pesquisadores também se depararam com 

dificuldades de ordem estrutural. Dentre as elas, pode-se destacar: a) falta de corpo técnico 

qualificado; b) falta de estrutura física (galpão de triagem e maquinários) na maioria das 

prefeituras; c) a inexistência de convênios entre a prefeitura com Empreendimentos 

Econômicos Solidários15 (EES) de catadores, mostrando desamparo legal da atividade por parte 

do poder público; d) municípios pequenos, cuja geração de resíduos não permite a venda em 

escala; e) a particularidade geográfica da região afetada, uma vez que está cerca de 500 km de 

distância das Regiões Metropolitanas de São Paulo e de Campinas – regiões que concentram o 

maior número de indústrias recicladoras – acarretando em altos custos no frete dos materiais 

recicláveis. 

Como resultado destas variáveis, por mais que fossem implantados programas de 

coleta seletiva nos municípios, os EES de catadores ainda estariam altamente dependentes dos 

intermediários para a venda dos materiais, os quais sempre pagam preços mais baixos pelos 

mesmos. Isso porque, dentre os requisitos geralmente exigidos pelas indústrias, três são 

classificados como os mais relevantes: a) produção em média ou grande escala para atender às 

demandas da indústria; b) qualidade e pureza do material triado e c) transporte dos materiais 

até a indústria, ou seja, dispor de caminhão ou terceirizar a entrega. Este último, como será 

mostrado com mais detalhes na Seção 9, apresentava-se como um dos maiores desafios, uma 

vez que boa parte das indústrias recicladoras se concentram nas Regiões Metropolitanas citadas 

(cerca de 500 km de distância da região) o que inviabiliza o frete de pequenas quantidades. Na 

impossibilidade de atender a esses três requisitos, as chances das associações ou cooperativas 

de pequeno e médio porte conseguirem efetivar a venda diretamente para as indústrias e, 

consequentemente, disporem de maior aporte financeiro, são praticamente nulas, como também 

evidenciado por IPEA (2012) e Amaro (2016). 

Em função disso, a equipe apresentou uma proposta inédita para a região: a criação de 

uma rede regional de reciclagem. De acordo com Andriani et. al. (2005), as redes são 

constituídas por empresas que estão em uma determinada região e cujas atividades produtivas 

                                                 

15Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) “são organizações coletivas, supra familiares, cujos 

participantes ou sócios (as) são trabalhadores (as) dos meios urbano e rural que exercem coletivamente 

a gestão das atividades assim como a distribuição dos resultados, incluindo empreendimentos que 

estão em processo de implantação, e com diversos graus de formalização, prevalecendo a existência 

real ao registro legal. ” Definição dada pela Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES). 
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são interdependentes – neste caso, a triagem e venda de materiais secos recicláveis. Essa 

interdependência pode gerar oportunidades de aprendizado e aprimoramento das técnicas que 

melhoram todo o processo produtivo. Outra característica das redes diz respeito à 

administração, na qual não há uma centralização das decisões apenas na presidência, mas um 

processo de tomadas de decisões conjuntas entre as partes – prática com a qual muitas 

cooperativas e associações de catadores já estão familiarizadas. 

Além disso, conforme Porter (1988), o sucesso de uma rede organizacional (também 

conhecida como cluster) está no equilíbrio entre a competição e a cooperação. Em outras 

palavras, uma vez que os empreendimentos passam a fazer parte de uma rede, eles são 

incentivados a aumentar sua produção para ocuparem papel de destaque dentro da rede, 

havendo, simultaneamente, uma melhora nas condições de trabalho e renda dos trabalhadores. 

No Brasil ainda são poucas as iniciativas deste tipo na área de reciclagem de resíduos, 

como exemplo tem-se a Rede CATASAMPA que reúne Empreendimentos de Economia 

Solidária (EES) da região metropolitana de São Paulo-SP e do litoral paulista; a Rede CATA-

VIDA, que engloba EES da região de Sorocaba; a Rede CATA-UNIDOS, que congrega EES 

da região metropolitana de Belo Horizonte-MG e a Rede CATA-BAHIA, constituída por EES 

da região metropolitana de Salvador-BH. Inspirados por essas iniciativas, os pesquisadores do 

GADIS projetaram a Rede Regional de Reciclagem Solidária do Oeste Paulista, fruto da 

união dos 55 municípios a serem beneficiados pelos recursos do acordo judicial e através de 

criação de polos regionais que atuariam como centros intermediários (pontos de transbordo) 

dos resíduos triados nas cidades circunvizinhas, viabilizando o transporte das mercadorias até 

a central.  

Para a criação dos polos que receberiam os materiais recicláveis, levou-se em 

consideração a distância entre os municípios, a geração de RSU à época, os espaços físicos para 

armazenamento das cargas e a situação geográfica de cada um deles (Tabelas 6 – 13). Com base 

na produção potencial diária de cada município, foram projetados sete polos regionais (Mapa 

5) – Adamantina, Dracena, Osvaldo Cruz, Pres. Epitácio, Presidente Venceslau, Rancharia e 

Teodoro Sampaio – e, por fim, o polo central, localizado em Presidente Prudente. Este último 

foi projetado para receber todo o material produzido e, também, seria responsável pelo 

beneficiamento industrial de alguns materiais. 
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Mapa 5 – Rede Regional de Empreendimentos Econômicos Solidários para Reciclagem. 

 

Fonte: GADIS, 2011. 



133 

O polo de Adamantina foi projetado para ser o resultado do agrupamento de mais cinco 

cidades vizinhas a ela – Flórida Paulista, Lucélia, Mariápolis, Pacaembu e Pracinha. Ao total, 

a CETESB estima que juntos eles produziam um total de 885 toneladas de RSU por mês, onde 

destes, ao menos 172 toneladas seriam de materiais secos potencialmente recicláveis, com 

destaque ao plástico que apresenta 105,32 toneladas (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Geração de Resíduos Sólidos – Polo Adamantina 
     Estimativa Fração Seca 

Núcleo Pop. 

Geração 

RSU 

Fração 

úmida: 

68,6% 

Rejeito: 

11,9% 

Plástico: 

9,8% 

Papel: 

5,6% 

Vidro: 

1,2% 

Metal: 

2,9% 

Fração 

seca total: 

19,5% 

t/mês 

Adamantina 33.797 384 263,42 45,7 37,63 21,5 4,61 11,14 74,88 

Florida Paulista 12.849 123 84,38 14,64 12,05 6,89 1,48 3,57 23,99 

Lucélia 19.885 207 142 24,63 20,29 11,59 2,48 6 40,37 

Mariápolis 3.916 39 26,75 4,64 3,82 2,18 0,47 1,13 7,61 

Pacaembu 12.934 117 80,26 13,92 11,47 6,55 1,4 3,39 22,82 

Pracinha 2.863 15 10,29 1,79 1,47 0,84 0,18 0,44 2,93 

TOTAL 86.244 885 607,11 105,32 86,73 49,56 10,62 25,67 172,58 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2010. 

 

Por agrupar uma série de municípios de pequeno porte populacional, para o Polo 

Dracena projetou-se a junção dos materiais coletados e triados por 13 municípios. Como elucida 

a Tabela 7, com pouco mais de 140 mil habitantes, conforme as estatísticas oficiais, eram 

produzidas 290 toneladas de resíduos secos mensalmente. 

 

Tabela 7 – Geração de Resíduos Sólidos – Polo Dracena 
     Estimativa Fração Seca 

Núcleo Pop. 

Geração 

RSU 

Fração 

úmida: 

68,6% 

Rejeito: 

11,9% 

Plástico: 

9,8% 

Papel: 

5,6% 

Vidro: 

1,2% 

Metal: 

2,9% 

Fração 

seca total: 

19,5% 

t/mês 

Dracena 43.263 480 329,28 57,12 47,04 26,88 5,76 13,92 93,6 

Flora Rica 1.752 18 12,35 2,14 1,76 1,01 0,22 0,52 3,51 

Irapuru 7.787 66 45,28 7,85 6,47 3,7 0,79 1,91 12,87 

Junqueirópolis 18.726 186 127,6 22,13 18,23 10,42 2,23 5,39 36,27 

Monte Castelo 4.063 39 26,75 4,64 3,82 2,18 0,47 1,13 7,61 

Nova Guataporanga 2.178 24 16,46 2,86 2,35 1,34 0,29 0,7 4,68 

Ouro Verde 7.794 87 59,68 10,35 8,53 4,87 1,04 2,52 16,97 

Panorama 14.603 171 117,31 20,35 16,76 9,58 2,05 4,96 33,35 

Pauliceia 6.342 63 43,22 7,5 6,17 3,53 0,76 1,83 12,29 

Santa Mercedes 2.831 30 20,58 3,57 2,94 1,68 0,36 0,87 5,85 

S. J. do Pau D'Alho 2.103 21 14,41 2,5 2,06 1,18 0,25 0,61 4,1 

Tupi Paulista 14.262 135 92,61 16,07 13,23 7,56 1,62 3,92 26,33 

Castilho 18.006 162 111,13 19,28 15,88 9,07 1,94 4,7 31,59 

TOTAL 143.710 1.482,00 1.016,65 176,36 145,24 82,99 17,78 42,98 288,99 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2010 
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As Tabelas 8 e 9 demonstram os Polos Osvaldo Cruz e Presidente Epitácio, 

respectivamente. Por questões geográficas, os técnicos projetaram que o primeiro seria 

composto por quatro municípios – totalizando 86 toneladas de resíduos secos ao mês –, 

enquanto o polo de Presidente Epitácio seria composto por apenas dois, os quais, por possuírem 

maior contingente populacional, geram 95 toneladas mensais de RSU secos, segundo dados 

recuperados junto à CETESB, referente ao ano de 2010. 

 

Tabela 8 – Geração de Resíduos Sólidos – Polo Osvaldo Cruz 

     Estimativa Fração Seca 

Núcleo Pop. 

Geração 

RSU 

Fração 

úmida: 

68,6% 

Rejeito: 

11,9% 

Plástico: 

9,8% 

Papel: 

5,6% 

Vidro: 

1,2% 

Metal: 

2,9% 

Fração 

seca 

total: 

19,5% 

t/mês 

Osvaldo Cruz 30.917 333 228,44 39,63 32,63 18,65 4,00 9,66 64,94 

Inúbia Paulista 3.630 39 26,75 4,64 3,82 2,18 0,47 1,13 7,61 

Sagres 2.395 21 14,41 2,5 2,06 1,18 0,25 0,61 4,1 

Salmourão 4.818 51 34,99 6,07 5 2,86 0,61 1,48 9,95 

TOTAL 41.760 444 304,58 52,84 43,51 24,86 5,33 12,88 86,58 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2010 

 

Observa-se, a partir da Tabela 8 que Osvaldo Cruz, de fato assume relevância em seu 

polo, visto que em todos os itens abordados, destacando uma geração cerca de 10 vezes maior 

que os outros municípios, sobretudo, em relação à Sagres, que possui menor relevância no polo. 

Tal fato, apesar de ser também apresentado em outros polos, é neste mais gritante, algo parecido 

ocorre no polo de Presidente Epitácio. 

 

Tabela 9 – Geração de Resíduos Sólidos Urbanos – Polo Presidente Epitácio 
     Estimativa Fração Seca 

Núcleo Pop. 

Geração 

RSU 

Fração 

úmida: 

68,6% 

Rejeito: 

11,9% 

Plástico: 

9,8% 

Papel: 

5,6% 

Vidro: 

1,2% 

Metal: 

2,9% 

Fração 

seca 

total: 

19,5% 

t/mês 

Presidente Epitácio 41.324 462 316,93 54,98 45,28 25,87 5,54 13,4 90,09 

Caiuá 5.039 24 16,46 2,86 2,35 1,34 0,29 0,7 4,68 

TOTAL 46.363 486 333,4 57,83 47,63 27,22 5,83 14,09 94,77 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2010. 

 

Totalizando população quase 70 mil, e gerando aproximadamente 145 toneladas 

mensais de resíduos potencialmente recicláveis, o polo de Presidente Venceslau agruparia cinco 

municípios – Presidente Venceslau, Marabá Paulista, Piquerobi, Ribeirão dos Índios e Santo 

Anastácio. A Tabela 10 detalha a estimativa do quanto e dos tipos de resíduos descartados 

mensalmente em cada um dos municípios supracitados. Observa-se neste polo, além da grande 
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importância de Presidente Venceslau, a relevância da população abrangida e do montante 

gerado em Santo Anastácio, que indica cerca da metade do que é visto em Presidente Venceslau. 

 

Tabela 10 – Geração de Resíduos Sólidos Urbanos – Polo Presidente Venceslau. 
     Estimativa Fração Seca 

Núcleo Pop. 

Geração 

RSU   

Fração 

úmida: 

68,6%  

Rejeito: 

11,9% 

Plástico: 

9,8%  

Papel: 

5,6% 

Vidro: 

1,2%  

Metal: 

2,9% 

Fração 

seca total: 

19,5%  

t/mês 

Presidente Venceslau 37.915 435 298,41 51,77 42,63 24,36 5,22 12,62 84,83 

Marabá Paulista 4.812 27 18,52 3,21 2,65 1,51 0,32 0,78 5,27 

Piquerobi 3.541 33 22,64 3,93 3,23 1,85 0,4 0,96 6,44 

Ribeirão dos Índios 2.187 21 14,41 2,5 2,06 1,18 0,25 0,61 4,1 

Santo Anastácio 20.498 228 156,41 27,13 22,34 12,77 2,74 6,61 44,46 

TOTAL 68.953 744 510,38 88,54 72,91 41,66 8,93 21,58 145,08 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2010. 

Como ilustra a Tabela 11, os municípios de Rancharia, Iepê, João Ramalho, Nantes 

constituiriam mais um Polo. Ao total, em 2010, eles geravam em torno de 460 toneladas 

mensais de RSU, sendo que destes, por volta de 90 toneladas mensais seriam de resíduos secos, 

inferior em cerca de 50 toneladas de resíduos secos avistados no Polo de Presidente Venceslau, 

especialmente ligado ao fator populacional do segundo Polo que é menor em cerca de 30%. 

 

Tabela 11 – Geração de Resíduos Sólidos Urbanos – Polo Rancharia 
     Estimativa Fração Seca 

Núcleo Pop. 

Geração 

RSU 

Fração 

úmida: 

68,6% 

Rejeito: 

11,9% 

Plástico: 

9,8% 

Papel: 

5,6% 

Vidro: 

1,2% 

Metal: 

2,9% 

Fração seca 

total: 19,5% 

t/mês 

Rancharia 28.773 309 211,97 36,77 30,28 17,3 3,71 8,96 60,26 

Iepê 7.627 81 55,57 9,64 7,94 4,54 0,97 2,35 15,8 

João Ramalho 4.150 42 28,81 5 4,12 2,35 0,5 1,22 8,19 

Nantes 2.707 30 20,58 3,57 2,94 1,68 0,36 0,87 5,85 

TOTAL 43.257 462 316,93 54,98 45,28 25,87 5,54 13,4 90,09 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2010 

 

Gerando 120 toneladas mensais de RSU secos, o polo Teodoro Sampaio foi projetado 

para integrar a produção de EES de catadores de mais quatro municípios, são eles: Euclides da 

Cunha Paulista, Mirante do Paranapanema, Rosana e Sandovalina. A Tabela 12 demonstra os 

dados de forma detalhada. Demonstra-se que a população desse polo é menos desigual do que 

os outros, o que permite gerar proporcionalmente uma quantidade parecida de resíduos, com 

destaque a proximidade entre os dados de Rosana e os encontrados para Teodoro Sampaio. 

Onde Mirante do Paranapanema, apesar de destacar uma quantidade próxima à Rosana, possui 

uma quantidade evidentemente inferior. 
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Tabela 12 – Geração de Resíduos Sólidos Urbanos – Polo Teodoro Sampaio 
     Estimativa Fração Seca 

Núcleo Pop. 

Geração 

RSU   

Fração 

úmida: 

68,6%  

Rejeito: 

11,9% 

Plástico: 

9,8%  

Papel: 

5,6% 

Vidro: 

1,2%  

Metal: 

2,9% 

Fração 

seca total: 

19,5%  

t/mês 

Teodoro Sampaio 21.389 207 142,00 24,63 20,29 11,59 2,48 6 40,37 

Euclides da Cunha 

Paulista 
9.585 72 49,39 8,57 7,06 4,03 0,86 2,09 14,04 

Mirante do 

Paranapanema 
17.064 120 82,32 14,28 11,76 6,72 1,44 3,48 23,4 

Rosana 19.691 189 129,65 22,49 18,52 10,58 2,27 5,48 36,86 

Sandovalina 3.699 30 20,58 3,57 2,94 1,68 0,36 0,87 5,85 

TOTAL 71.428 618 423,95 73,54 60,56 34,61 7,42 17,92 120,51 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2010. 

 

Por fim, programado para ser o principal Polo da Rede, Presidente Prudente foi 

escolhida por questões populacionais e estratégicas, as quais indicam acessos privilegiados em 

relação as rodovias e maior produtor de resíduos, entre outros. Ao conglomerar EES de outras 

15 municipalidades e mais de 350 mil habitantes/geradores, calculou-se um potencial de coleta 

e triagem de resíduos superior à mil toneladas mensais.  

A Tabela 13 fornece os detalhes sobre a geração de RSU no Polo de Presidente 

Prudente e indicam que o município, ao possuir uma população cerca de 10 vezes superior as 

cidades subsequentes do Polo, que são Martinópolis e Pirapozinho e apresentar uma economia 

mais dinâmica situada próxima à um entroncamento rodoviário estratégico. O município de 

Presidente Prudente concentra ainda 58.68% da população do Polo, por isso, foi eleito para ser 

a sede da Rede, ao passo que indica 70.56% dos RSU gerados, porcentagem semelhante ao que 

é visto para fração úmida, rejeito, plástico, papel, vidro, metal e fração seca total. Ele não só 

exerceria a função de administrador geral dos estoques, mas também seria responsável pelo 

gerenciamento de uma unidade industrial de recuperação de plásticos. 

Possuindo a economia mais dinâmica da região e situada próxima à um entroncamento 

rodoviário estratégico, o município de Presidente Prudente, que apresenta 58.68% da população 

do Polo, foi eleito para ser a sede da Rede, ao passo que indica 70.56% dos RSU gerados, 

porcentagem semelhante ao que é visto para fração úmida, rejeito, plástico, papel, vidro, metal 

e fração seca total. Ele não só exerceria a função de administrador geral dos estoques, além de 

ser responsável pelo gerenciamento de uma unidade industrial de recuperação de plásticos. 
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Tabela 13 – Geração de Resíduos Sólidos Urbanos – Polo Presidente Prudente 

     Estimativa Fração Seca 

Núcleo Pop. 

Geração 

RSU   

Fração 

úmida: 

68,6%  

Rejeito: 

11,9% 

Plástico: 

9,8%  

Papel: 

5,6% 

Vidro: 

1,2%  

Metal: 

2,9% 

Fração 

seca total: 

19,5%  

t/mês 

Presidente Prudente 207.625 3.660 2.510,76 435,54 358,68 204,96 43,92 106,14 713,7 

Alfredo Marcondes 3.891 39 26,75 4,64 3,82 2,18 0,47 1,13 7,61 

Alvares Machado 23.506 255 174,93 30,35 24,99 14,28 3,06 7,4 49,73 

Anhumas 3.738 36 24,7 4,28 3,53 2,02 0,43 1,04 7,02 

Caiabu 4.072 39 26,75 4,64 3,82 2,18 0,47 1,13 7,61 

Emilianópolis 3.024 30 20,58 3,57 2,94 1,68 0,36 0,87 5,85 

Estrela do Norte 2.661 24 16,46 2,86 2,35 1,34 0,29 0,7 4,68 

Indiana 4.828 51 34,99 6,07 5,00 2,86 0,61 1,48 9,95 

Martinópolis 24.260 246 168,76 29,27 24,11 13,78 2,95 7,13 47,97 

Narandiba 4.289 36 24,7 4,28 3,53 2,02 0,43 1,04 7,02 

Pres. Bernardes 13.544 126 86,44 14,99 12,35 7,06 1,51 3,65 24,57 

Pirapozinho 24.718 282 193,45 33,56 27,64 15,79 3,38 8,18 54,99 

Regente Feijó 18.496 204 139,94 24,28 19,99 11,42 2,45 5,92 39,78 

Santo Expedito 2.806 30 20,58 3,57 2,94 1,68 0,36 0,87 5,85 

Taciba 5.714 57 39,1 6,78 5,59 3,19 0,68 1,65 11,12 

Tarabai 
6.605 72 49,39 8,57 7,06 4,03 0,86 2,09 14,04 

TOTAL 353.777 5.187 3.558,3 617,2 508,4 290,5 62,3 150,4 1.011,5 

Fonte: Adaptado da CETESB, 2010. 

 

Para que a Rede Regional de Reciclagem Solidária do Oeste Paulista se concretizasse 

seria preciso, em primeiro lugar, equipar os municípios com as estruturas físicas e técnicas 

necessárias para a correta coleta e triagem dos materiais pelas EES de catadores. Em visitas 

técnicas realizadas por pesquisadores e colaboradores do GADIS aos municípios 

potencialmente cotados para atuarem como polos da rede, comprovou-se a necessidade de 

investimentos para a melhoria da gestão e gerenciamento de RSU. Em sua maioria não havia 

estrutura alguma para a implantação dos centros receptores/distribuidores. Nos poucos 

municípios que apresentavam iniciativas de coleta seletiva e EES, suas condições estruturais 

estavam longe de serem adequadas para atender as demandas projetadas pela Rede. Foi possível 

verificar que, sem auxílios financeiros, as prefeituras não teriam condições de montarem as 

estruturas adequadas, justificando-se ainda mais a necessidade da alocação de recursos 

provenientes do Acordo MPF/MPSP x CESP para a implantação/ampliação e/ou melhoraria da 

estrutura dos EES dos municípios afetados.  

Com base nos dados da CETESB (2010) e no Manual Técnico “Elementos para a 

Organização da Coleta Seletiva e Projeto dos Galpões de Triagem” (BRASIL, 2008), os 

pesquisadores elaboraram os requisitos mínimos e os custos para que as centrais de triagem 

deveriam conter para torná-las aptas para o processamento da fração seca dos RSU produzidos 

nos municípios da Rede. Como mostra a Tabela 14 – à exceção de Presidente Prudente –, os 
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municípios foram divididos em quatro classes: municípios com população até 5 mil habitantes; 

entre 5.001 a 10.000 habitantes; entre 10.001 a 20.000 habitantes e entre 20.001 a 50.000, sendo 

definido um valor fixo para cada faixa populacional. 

 

Tabela 14 – Previsão dos Investimentos para os Municípios do Acordo. 
Municípios – classificação 

populacional 

Número de 

Municípios 

Central de 

triagem 

Investimentos Total 

Até 5.000 hab.  25 Tipo 1 116.244,00 2.906.100,00 

Entre 5.001 a 10.000 hab.  8 Tipo 2 214.449,00 1.715.592,00 

Entre 10.001 a 20.000 hab.  11 Tipo 3 288.211,00 3.170.321,00 

Entre 20.001 a 50.000 hab.  11 Tipo 4 574.901,00 6.323.911,00 

Total 55  14.115.924,00 

Fonte: Adaptado de BRASIL; SÃO PAULO, 2011, p. 13 

 

Para cada uma dessas classes foi projetado um tipo de central de triagem dos resíduos 

da coleta seletiva municipal, as quais tinham por objetivo a construção de barracão e a aquisição 

de equipamentos (prensas, empilhadeiras, tambores tipo bombona, “Big Bags”, entre outros) 

em conformidade com a quantidade de resíduos a serem processados em cada um dos 

municípios. O Quadro 5, lista os municípios conforme o tipo de Central de Triagem (CT). Ele 

é seguido pelas Tabelas 14, 15, 16 e 17, as quais elucidam os equipamentos e os recursos 

financeiros estimados para cada tipo de central de triagem de resíduos projetada. 

 

Quadro 5 - Lista de municípios por tipo de Central de Triagem 
CT tipo I - Municípios com população até 5.000 habitantes 

Alfredo Marcondes  Inúbia Paulista Nova Guataporanga  Sandovalina  

Anhumas  João Ramalho Piquerobi Santa Mercedes  

Caiabu  Marabá Paulista  Pracinha Santo Expedito  

Emilianópolis  Mariápolis  Nova Independência São João do Pau D’Alho  

Estrela do Norte  Monte Castelo  Ribeirão dos Índios   

Flora Rica  Nantes  Sagres   

Indiana  Narandiba  Salmourão    

CT tipo II - Municípios com população entre 5.001 e 10.000 habitantes 

Caiuá  Taciba Irapuru Euclides da Cunha  

Iepê Ouro Verde  Tarabai Paulicéia 

CT tipo III - Municípios com população entre 10.001 e 20.000 habitantes 

Castilho  Lucélia Panorama  Rosana  

Florida Paulista  Mirante Paranapanema  Presidente Bernardes Tupi Paulista  

Junqueirópolis  Pacaembu  Regente Feijó   

CT tipo IV - Municípios com população entre 20.001 e 50.000 habitantes  

Adamantina  Martinópolis Presidente Epitácio  Santo Anastácio  

Álvares Machado  Osvaldo Cruz  Presidente Venceslau Teodoro Sampaio  

Dracena  Pirapozinho  Rancharia   

Fonte: Adaptado de: BRASIL; SÃO PAULO, 2011. 
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Tabela 15 - Plano de Investimentos - Centro de Triagem - Tipo I. 
Municípios com população até 5.000 hab. (25 municípios) 

Obras civis R$ (m2) R$ total 

130  Galpão 130 m² (Escrit., Refeit., Sanit./vest.) - custo m²  600,00  78.000,00  

Equipamentos R$ (um.) R$ total 

1  Prensa enfardadeira vert. 25 ton.  19.400,00  19.400,00  

1  Carrinho Bombona  320,00  320,00  

1  Transpallet hidráulico 2.200 kg.  745,00  745,00  

5  Pallets plásticos 1,20 x 1,00 x 13  134,00  670,00  

1  Balança Transpaleteira eletrônica 2000 kg.  4.180,00  4.180,00  

2  Mesa de triagem 3,00 x 1,20 m  1.500,00  3.000,00  

1  Empilhadeira Hidráulica Manual 500 kg  1.980,00  1.980,00  

2  Carrinho do tipo carriola  169,00  338,00  

2  Enxadas  15,00  30,00  

4  Vassourões  19,00  76,00  

4  Vassouras  9,50  38,00  

15  Tambores tipo bombonas (triagem primária)  45,00  675,00  

1  Fogão 4 bocas  420,00  420,00  

1  Refrigerador 1 porta  999,00  999,00  

1  Mesa para escritório  230,00  230,00  

4  Cadeiras  90,00  360,00  

1  Computador  1.520,00  1.520,00  

1  Impressora laser  499,00  499,00  

1  Armário para escritório  529,00  529,00  

40  Big bag’s  15,00  600,00  

1  Roupeiro de aço 08 portas grandes - 1,98 X 1,23 X 0,42cm  535,00  535,00  

Equipamentos de proteção Individual (diversos)  1.100,00  

TOTAL  116.244,00  

Fonte: Adaptado de BRASIL; SÃO PAULO, 2011. 

 

Tabela 16 - Plano de Investimentos - Centro de Triagem - Tipo II 
Municípios com população entre 5.001 até 10.000 hab. (08 municípios) 

Obras civis R$ (m2) R$ total 

260  Galpão 260 m² (Esc. Refeit.. sanitário/Vest.) - custo m².  600,00  156.000,00  

Equipamentos (R$) 

Equipamentos R$ (um.) R$ total 

1  Prensa enfardadeira vert. 25 ton.  19.400,00 19.400,00 

1  Carrinho Bombona  320,00 320,00 

1  Transpallet hidráulico 2.200 kg.  745,00 745,00 

5  Pallets plásticos 1,20 x 1,00 x 13  134,00 670,00 

1  Balança Transpaleteira eletrônica 2000 kg.  4.180,00 4.180,00 

1  Esteira transportadora 10,00 x 1,00 m  16.800,00 16.800,00 

1  Silos de recepção  3.500,00 3.500,00 

1  Empilhadeira Hidráulica Manual 500 kg  1.980,00 1.980,00 

2  Carrinho do tipo carriola  169,00 338,00 

3  Enxadas  15,00 45,00 

4  Vassourões  19,00 76,00 

4  Vassouras  9,50 38,00 

20  Tambores tipo bombonas (triagem primária)  45,00 900,00 

1  Fogão 4 bocas  420,00 420,00 

1  Refrigerador 1 porta  999,00 999,00 

1  Mesa para escritório  230,00 230,00 

4  Cadeiras  90,00 360,00 

1  Computador  1.520,00 1.520,00 

1  Impressora laser  499,00 499,00 

1  Armário para escritório  529,00 529,00 

1  Bebedouro Mod. 100L no reservatório- c/ 03 torneira  1.630,00 1.630,00 

2  Roupeiro de aço 08 portas grandes - 1,98 X 1,23 X 0,42cm  535,00 1.070,00 

40  Big bag's  15,00 600,00 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI's - (diversos)  1.600,00 

TOTAL  214.449,00 

Fonte: Adaptado de BRASIL; SÃO PAULO, 2011. 
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Tabela 17 - Plano de Investimentos - Centro de Triagem - Tipo III 
Municípios com população entre 10.001 a 20.000 hab. (11 municípios) 

Obras civis R$ (m2) R$ total 

350  Galpão 350 m2 (Escrit.,Refeit.,Sanitário/Vest.) - custo m2  600,00  210.000,00  

Equipamentos R$ (um.) R$ total 

1  Prensa enfardadeira vert. 25 ton.  19.400,00  19.400,00  

2  Carrinho Bombona  320,00  640,00  

2  Transpallet hidráulico 2.200 kg.  745,00  1.490,00  

10  Pallets plásticos 1,20 x 1,00 x 13  134,00  1.340,00  

1  Balança Transpaleteira eletrônica 2000 kg.  4.180,00  4.180,00  

1  Esteira transportadora 15 x 0,80 m  23.400,00  23.400,00  

1  Silos de recepção  3.500,00  3.500,00  

1  Empilhadeira Hidráulica Manual 500 kg  1.980,00  1.980,00  

2  Carrinho do tipo carriola  169,00  338,00  

3  Enxadas  15,00  45,00  

6  Vassourões  19,00  114,00  

6  Vassouras  9,50  57,00  

30  Tambores tipo bombonas (triagem primária)  445,00  13.350,00  

1  Fogão 4 bocas  420,00  420,00  

1  Refrigerador 1 porta  999,00  999,00  

1  Mesas para escritório  230,00  230,00  

4  Cadeiras  90,00  360,00  

1  Computador  1.520,00  1.520,00  

1 Impressora laser  499,00  499,00  

1  Armário para escritório  529,00  529,00  

50  Big bags  15,00  750,00  

2  Roupeiro de aço 08 portas grandes - 1,98 X 1,23 X 0,42cm  535,00  1.070,00  

Equipamentos de Proteção Individual - EPI's - (diversos)  2.000,00  

TOTAL  288.211,00  

Fonte: Adaptado de: BRASIL; SÃO PAULO, 2011 

 

Tabela 18 - Plano de Investimentos - Centro de Triagem - Tipo IV 
Municípios com população entre 20.001 a 50.000 hab. (11 municípios) 

Obras civis R$ (m2) R$ total 

600  Galpão 600 m2 (Escritório,Refeitório,Sanitário/Vest.) - custo m2 600,00  360.000,00  

Equipamentos R$ (um.) R$ total 

2  Prensa enfardadeira vert. 25 ton.  19.400,00  38.800,00  

3  Carrinho Bombona  320,00  960,00  

2  Transpallet hidráulico 2.200 kg.  745,00  1.490,00  

15  Pallets plásticos 1,20 x 1,00 x 13  134,00  2.010,00  

1  Balança Transpaleteira eletrônica 2000 kg.  4.180,00  4.180,00  

2  Esteira transportadora 15 x 0,80 m  23.400,00  46.800,00  

1  Silos de recepção  3.500,00  3.500,00  

1  Empilhadeira motorizada  90.000,00  90.000,00  

2  Carrinho do tipo carriola  169,00  338,00  

3  Enxadas  15,00  45,00  

6  Vassourões  19,00  114,00  

6  Vassouras  9,50  57,00  

30  Tambores tipo bombonas (triagem primária)  445,00  13.350,00  

1  Fogão industrial 6 bocas  1.400,00  1.400,00  

1  Refrigerador 1 porta  999,00  999,00  

2  Mesas para escritório  230,00  460,00  

6  Cadeiras  90,00  540,00  

1  Computador  1.520,00  1.520,00  

1  Impressora laser  499,00  499,00  

1  Armário para escritório  529,00  529,00  

1  Bebedouro Mod. 100L no reservatório- c/ 03 torneira  1.630,00  1.630,00  

3  Roupeiro de aço 08 portas grandes - 1,98 X 1,23 X 0,42cm  535,00  1.605,00  

85  Big bag's  15,00  1.275,00  

Equipamentos de proteção Individual-EPI's - (diversos)  2.800,00  

TOTAL  574.901,00  

Fonte: Adaptado de: BRASIL; SÃO PAULO, 2011. 
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Os pesquisadores também estabeleceram que caso os municípios já dispuserem de 

estrutura prévia para essa finalidade, os recursos deveriam ser usados para ampliação dos 

galpões, compra de equipamentos ou aquisição de caminhões para a coleta seletiva. A partir de 

então iniciaram-se uma série de encontros que visavam a discussão e aperfeiçoamento das 

propostas. Tais reuniões, que contaram com a participação de representantes do MPF, MPSP, 

CESP, UNESP, UNOESTE, CAIXA e, posteriormente, do Movimento Nacional dos Catadores 

de Materiais Recicláveis (MNCR), resultaram na elaboração das "Diretrizes básicas para 

projetos de coleta seletiva e educação ambiental no âmbito do acordo MP/CESP". O 

documento visou orientar a elaboração de propostas a serem apresentadas à Comissão de 

Seleção de Projetos, sob o amparo do Acordo Judicial de Compensação entre o MPF, MPSP e 

A CESP. 

Outrossim, o documento também continha planos de investimentos detalhados para 

cada tipo de Central de Triagem, constando a área necessária, os equipamentos que precisavam 

ser adquiridos e um orçamento prévio dos respectivos intens. Neste mesmo documento ficou 

estabelecido que o município de Presidente Prudente, por ser o maior da região, teria a 

disposição recursos na ordem de R$ 8,3 milhões para a construção de um Polo Central de 

Triagem e Beneficiamento de Resíduos. Tal central irá receber os materiais provenientes dos 

demais polos.  

Todavia, mesmo com a insistência da equipe técnica da Caixa e dos Ministérios 

Públicos, 14 prefeituras – listadas no Quadro 6 – se quer apresentaram projetos para a captação 

de recursos para auxiliar na implantação da coleta seletiva do município. Dentre os motivos 

apresentados por ambos lados (prefeituras e Caixa Econômica Federal) observou-se problemas 

de ordem burocrática (documentação muito complexa exigida pela Caixa), falta de estrutura 

técnica das prefeituras e/ou falta de iniciativa política. 

  

Quadro 6 - Municípios que não assinaram acordo para captação de recursos do acordo 

MPF/MPSP x CESP 

Caiabu Marabá Paulista Regente Feijó 

Estrela do Norte Nantes Salmourão 

Iepê Nova Independência Sandovalina 

Indiana Piquerobi Santa Mercedes 

João Ramalho Presidente Bernardes  

Fonte: Planilha cedida pela Procuradoria da República de Presidente Prudente em set. de 2017. 

 

Com o passar dos anos e o não uso dos recursos por parte desses municípios, o 

conselho gestor resolveu incluir e contemplar o município de Quatá com a oportunidade de usar 

os recursos para a implantação da coleta seletiva. Ao todo foram 57 municípios que tiveram a 
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oportunidade de captar recursos para o auxílio na implantação das diretrizes de políticas de 

resíduos sólidos, tanto a nacional quanto a estadual. 

Em termos de avanço das obras das centrais de triagem, o quadro mais atual (primeiro 

semestre de 2018) se mostra bem diversificado. Diversos municípios (mais precisamente 12) 

estão em estado avançado (acima de 75%), sendo que Álvares Machado, Pacaembu, Monte 

Castelo, Martinópolis e Inúbia Paulista destacam-se por estarem com mais de 90% das obras 

das centrais concluídas. Esse primeiro grupo é seguido pelos grupos intermediários A (entre 

50% e 74,9%) e B (entre 25% e 49,9%), os quais, juntos, destacam 12 municípios, com destaque 

para Rancharia que apresenta 73,89% da obra concluída nesse segundo grupo seguido de 

Presidente Epitácio com 72,92% das obras concluídas. Por fim, há o grupo composto de 12 

prefeituras cujas obras estão em fase inicial (entre 0% e 24,9%), com destaque para a não 

iniciação das obras pelos municípios de Pracinha Mirante do Paranapanema, Dracena, Caiuá, 

Adamantina, Taciba e Quatá, o que representa problemas burocráticos relacionados a licitações 

e falta de recursos para o início das obras, por exemplo. Existe ainda um outro conjunto de 

quatro prefeituras cujos projetos ainda estão sob análise dos técnicos da Caixa Econômica 

Federal para aprovação dos repasses de recursos. Enquanto as Tabelas 19 elucida as 

informações discutidas e também os valores de contrapartida, o Mapa 6 apenas espacializa o 

andamento das obras no primeiro trimestre de 2018, sendo assim, produtos complementares, 

que apontam, apesar dos atrasos na execução da empreitada, avista um avanço nas atividades 

de gestão e gerenciamento de RSU na região. 

Assim, em razão do ineditismo desse acordo, das características político-

administrativas em que a região está inserida e, como será mostrado posteriormente, as grandes 

dificuldades para implantar a coleta seletiva, acredita-se que o caso demonstrado na Tabela 19 

e no Mapa 6 sirva de exemplo das conquistas, mas acima de tudo, dos desafios para a 

consolidação das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil,  

Afim de elucidar os desafios que a PNRS representa para a realidade brasileira, as 

próximas seções buscaram – partindo da escala do âmbito do acordo e chegando à nacional – 

demonstrar que, apesar de uma série de descumprimentos, eles são, em grande parte, resultados 

de uma série de decisões políticas que interferem diretamente na esfera político-administrativa 

municipal, mas que as mesmas praticamente não possuem influência. 
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Tabela 19 – Situação dos municípios contemplados com recursos do acordo MPF/MPSP x CESP para coleta seletiva – Março de 2018 

 

Município 
Data da assinatura 

do contrato 
Repasse Contrapartida Valor total % executado Situação 

Adamantina 04/09/2015 R$      632.391,10 R$       80.747,10 R$      713.138,20 0,00% Assinados e em execução 

Alfredo Marcondes 27/07/2015 R$      174.366,00 R$       34.946,22 R$      209.312,22 70,13% Assinados e em execução 

Álvares Machado 28/09/2015 R$      632.391,10 R$       58.053,47 R$      690.444,57 99,04% Assinados e em execução 

Anhumas 15/06/2015 R$      154.807,08 R$            154,96 R$      154.962,04 89,29% Assinados e em execução 

Caiuá 27/08/2015 R$      257.338,80 R$         4.282,03 R$      261.620,83 0,00% Assinados e em execução 

Castilho 22/04/2014 R$      283.065,39 R$         5.776,84 R$      288.842,23 82,84% Assinados e em execução 

Dracena 05/0216 R$      622.368,86 R$            622,99 R$      622.991,85 0,00% Assinados e em execução 

Emilianópolis 30/06/2015 R$      174.366,00 R$       11.629,76 R$      185.995,76 59,36% Assinados e em execução 

Flora Rica 07/03/2016 R$      174.366,00 R$       41.308,47 R$      215.674,47 9,55% Assinados e em execução 

Flórida Paulista 24/08/2015 R$      331.442,65 R$     132.776,51 R$      464.219,16 81,26% Assinados e em execução 

Inúbia Paulisa 30/06/2015 R$      174.366,00 R$       53.759,35 R$      228.125,35 92,51% Assinados e em execução 

Irapuru 29/07/2015 R$      257.338,80 R$       19.508,84 R$      276.847,64 50,59% Assinados e em execução 

Junqueirópolis 24/08/2015 R$      331.442,65 R$     144.954,82 R$      476.397,47 100,00% Assinados e concluídos 

Lucélia 23/06/2015 R$      331.442,65 R$     148.142,86 R$      479.585,51 82,10% Assinados e em execução 

Mariápolis 10/11/2015 R$      174.366,00 R$       48.506,70 R$      222.872,70 49,23% Assinados e em execução 

Martinópolis 28/09/2015 R$      632.391,10 R$     151.067,88 R$      783.458,98 93,34% Assinados e em execução 

Mirante do Paranapanema 28/09/2015 R$      331.442,65 R$       69.941,72 R$      401.384,37 0,00% Assinados e em execução 

Monte Castelo 28/10/2015 R$      174.366,00 R$         5.287,22 R$      179.653,22 93,03% Assinados e em execução 

Naranbiba 30/06/2015 R$      174.366,00 R$       61.532,51 R$      235.898,51 66,29% Assinados e em execução 

Nova Guataporanga 24/07/2015 R$      174.366,00 R$       35.669,60 R$      210.035,60 86,95% Assinados e em execução 

Ouro Verde 23/07/2015 R$      257.338,80 R$       27.209,05 R$      284.547,85 66,42% Assinados e em execução 

Pacaembú 30/06/2015 R$      331.442,65 R$       67.429,29 R$      398.871,94 100,00% Assinados e concluídos 

Panorama 10/12/2015 R$      331.442,65 R$       45.458,94 R$      376.901,59 68,16% Assinados e em execução 

Paulicéia 08/04/2016 R$      257.338,80 R$       54.431,48 R$      311.770,28 15,95% Assinados e em execução 

Pirapozinho 21/08/2015 R$      632.391,10 R$       94.012,97 R$      726.404,07 48,11% Assinados e em execução 

Pracinha 24/08/2015 R$      174.366,00 R$       47.188,84 R$      221.554,84 31,97% Assinados e em execução 

(continua) 
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Município 
Data da assinatura 

do contrato 
Repasse Contrapartida Valor total % executado Situação 

Presidente Epitácio 10/06/2015 R$      618.050,45 R$              618,68 R$      618.669,13 72,92% Assinados e em execução 

Presidente Prudente 06/11/2014 R$   6.773.746,00 R$       566.022,59 R$   7.339.768,59 72,87% Assinados e em execução 

Presidente Venceslau 21/08/2015 R$      632.391,10 R$       146.529,28 R$      778.920,38 30,32% Assinados e em execução 

Quatá 05/08/2016 R$      331.442,65 R$         57.093,43 R$      388.536,08 0,00% Assinados e em execução 

Rancharia 26/06/2015 R$      632.391,10 R$       129.523,67 R$      761.914,77 94,94% Assinados e em execução 

Ribeirão dos Índios 18/08/2015 R$      174.366,00 R$           8.256,76 R$      182.622,76 74,23% Assinados e em execução 

Sagres 01/08/2017 R$      174.366,00 R$         71.089,24 R$      245.455,24 0,00% Assinados e em execução 

Santo Anastácio 29/06/2015 R$      632.391,10 R$       142.104,46 R$      774.495,56 3,71% Assinados e em execução 

Santo Expedito 27/07/2015 R$      174.366,00 R$         27.872,84 R$      202.238,84 67,19% Assinados e em execução 

São João do Pau D´Alho 24/07/2015 R$      174.366,00 R$         32.076,73 R$      206.442,73 89,06% Assinados e em execução 

Taciba 03/11/2015 R$      357.338,80 R$         57.493,82 R$      414.832,62 37,54% Assinados e em execução 

Tarabai 30/06/2015 R$      257.318,80 R$         45.475,84 R$      302.794,64 45,35% Assinados e em execução 

Teodoro Sampaio 25/06/2015 R$      632.391,10 R$       156.338,35 R$      788.729,45 26,81% Assinados e em execução 

Tupi Paulista 27/04/2015 R$      331.442,65 R$           1.993,47 R$      333.436,12 99,58% Assinados e em execução 

Fonte: Planilha cedida pela Procuradoria da República de Presidente Prudente em abril de 2018. 
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Mapa 6 - Estado de execução das obras com recursos do Acordo MPF/MPE x CESP -  Março de 2018 
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8 Planejar para executar: a problemática dos Planos Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) 

 

“Estratégia é a arte ou ciência de saber identificar e empregar meios 

disponíveis para atingir determinados fins, apesar de a eles se oporem 

obstáculos e/ou antagonismos conhecidos”- Sun Tzu, A arte da guerra. 

 

Como mostrado anteriormente, o conceito de gestão e gerenciamento integrado é 

derivado da aplicação dos princípios básicos da Teoria Geral de Sistemas, criada pelo austríaco 

Ludwig Von Bertalanffy, ao longo das décadas de 1950-1960, a partir de um longo acúmulo de 

proposições científicas sobre sistemas. Essa teoria, ao buscar complementar a célebre frase de 

Aristóteles, que afirmava que “o todo é maior do que a simples soma das suas partes”, tem 

como objetivo analisar as leis fundamentais dos sistemas, a inter-relação entre suas partes – 

sistema fechado –, assim como sua inter-relação com outros sistemas – sistema aberto 

(BERTALANFFY, 1968). 

Assim, a incorporação da palavra “integrada” é proveniente de uma visão sistêmica, na 

qual se separam entidades identificáveis (“itens”, “elementos” ou “unidades”) para descrever 

relações existentes entre elas. Neste caso, há uma combinação de coisas ou elementos que são 

normalmente tratados separadamente, formando um todo coerente. Aplicando-se essa proposta 

à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, procura-se, através de planejamentos e 

reformulações constantes, considerar todos os atores e variáveis envolvidos na geração de 

resíduos. Dessa forma, os planejadores buscam soluções integradas, sistematizadas, para cada 

tipo de resíduo gerado (HOUAISS, 2009; WILSON et. al., 2013). 

Como mostrou Fleck (2016), historicamente predominou no Brasil a ideia de que a 

gestão de resíduo estava atrelada somente a necessidade de retirar os resíduos da vista dos 

cidadãos, de forma a evitar degradações paisagísticas associadas à insalubridade das ruas e que 

atrapalhavam o fluxo de pessoas e veículos. Para cumprir com essas obrigações, os 

administradores municipais acreditavam que eram necessários apenas os cuidados com o 

andamento da coleta e a manutenção dos veículos, ou então, para o caso de cidades maiores, 

elaborar e monitorar o cumprimento dos contratos firmados com as empresas terceirizadas, para 

a realização dos serviços de limpeza urbana. 

Em conformidade com o Art. 19 da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 

Federal n° 11.445/2007), o qual no §5° de seu inciso V, assegura a ampla divulgação das 

propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as fundamentem (sendo os 

PMGIRS incluídos nestes estudos), inclusive com a realização de audiências ou consultas 
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públicas. Após essas etapas, a prática adotada tem sido a contemplação pela Câmara Municipal 

de Vereadores e, posteriormente, transformado em projeto de lei para aprovação pelo Poder 

Executivo municipal. Uma vez que publicada a Lei Municipal de aprovação, o Plano passa a 

ter valor legal, devendo servir de base para as ações municipais. 

Ferramentas indispensáveis para o planejamento, execução e acompanhamento da 

implantação da PNRS, em escala tanto micro quanto macro territorial, esses Planos já deveriam 

(ênfase no “iam”) estar em vigor, em todas as esferas do Estado, desde que o prazo dado pela 

Lei começou a se extinguir, em agosto de 2012. 

No Brasil, o Governo Federal detém significativa parcela da arrecadação dos tributos 

gerados no país, estando muitos municípios – especialmente os pequenos – dependentes do 

repasse de verbas federais para seu sustento socioeconômico. Periodicamente são abertos 

editais ministeriais, com destaque para o Ministério das Cidades e o Ministério da Saúde, cuja 

finalidade é patrocinar obras e/ou doar equipamentos fundamentais para a execução dos 

serviços de saneamento urbano. São exemplos disso, editais para patrocínio de obras de 

saneamento e/ou infraestrutura urbana ou a compra/doação de veículos automotores 

(caminhões, tratores, retroescavadeiras, entre outros). 

Conforme a Lei nº 12.305/2010, a União (Art. 15º), os Estados (Art. 16º e 17º), os 

Municípios e o Distrito Federal (Art. 18º e 19º) devem elaborar Planos de Gestão de Resíduos 

Sólidos, os quais devem seguir os princípios da gestão integrada como base para o planejamento 

e execução. A obrigatoriedade da elaboração do PMGIRS para o acesso aos recursos federais 

apresenta – ao menos em nível teórico – uma quebra de paradigma de gestão para a imensa 

maioria dos municípios brasileiros. Isso porque, a partir de agora, os gestores municipais 

deverão considerar os resíduos sólidos como fontes de recursos naturais. Será necessário o 

máximo esforço para a recuperação desses e, ao final de tudo, deverão dispor apenas os rejeitos, 

ou seja, aquilo que não é economicamente reaproveitável, em aterros sanitários. 

Entretanto, devido a questões de ordem político-institucionais, a elaboração do 

planejamento e coordenação da gestão integrada de resíduos – um dos pilares fundamentais da 

PNRS – não está atendendo aos pré-requisitos básicos. A partir de tais prerrogativas, 

demonstra-se ao longo desse debate realizado a seguir, uma série de tópicos relacionados aos 

planos de gestão; a elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS); as contradições legislativas e a necessidade de ir além da PNRS; discute-se ainda 

distintas legislações acerca do RSU e a questão da defasagem tanto do Plano Nacional quanto 

dos Estaduais; bem como realiza-se análises sobre tais temáticas junto à área do Acordo 

MPF/MPSP x CESP, destacando ainda a falta do conteúdo mínimo referente ao PMGIRS para 



149 

a região. Assim, em um primeiro momento apresenta-se os tipos de PMGIRS para auxiliar a 

discussão acerca dos demais conteúdos. 

 

8.1 Os tipos de PMGIRS 

 

Indispensável para o planejamento e tomada de decisões estratégicas sobre a temática 

dos resíduos de um município, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) se constitui em um diagnóstico qualitativo e quantitativo, tanto sobre a situação em 

que se encontra a geração e a caracterização dos resíduos sólidos quanto os serviços municipais 

de limpeza pública – inclusive quando esses serviços são terceirizados – para, a partir disso, 

estabelecer as diretrizes, as estratégias e as metas a serem alcançadas. Como complementa 

Fleck (2016): 

Diagnóstico: o primeiro passo para planejar-se, constitui em vislumbrar-se a 

situacionalidade da gestão. Isso requer o mapeamento da totalidade dos serviços e 

ações que se encontram em prática pelos órgãos executores, gestores e até mesmo 

geradores, coletando-se informações sobre quantitativos, qualidade e custos dos 

serviços, bem como mapeando-se lacunas e oportunidades de melhorias (FLECK, 

2016, p. 72 – grifos no original). 

 

Apesar da elaboração do PMGIRS ser condição para o acesso a recursos federais, há, 

entretanto, uma diferenciação. De acordo com a PNRS, os municípios com menos de 20 mil 

habitantes e que não sejam integrantes de áreas de especial interesse turístico (Estâncias 

Turísticas), que não estejam inseridos em área de influência de empreendimentos ou atividades 

de significativo impacto ambiental, de âmbito regional ou nacional, ou cujo território não 

abranja, total ou parcialmente, unidades de conservação (UC), podem elaborar seus planos de 

forma simplificada.  

Com base nos dados da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), foi elaborado o mapeamento das 

unidades que integram a área de estudo. Conforme o Mapa 7, as quatro UCs da região se 

inserem em 13 municípios, passando os mesmos a terem de apresentar PMGIRS com seu 

conteúdo completo, ainda que alguns tenham população inferior a 20 mil habitantes. O Quadro 

7 destaca as UC’s e seus respectivos municípios limítrofes, enquanto o Mapa 4 espacializa as 

UC’s, servindo para indicar os municípios que devem elaborar o PMGIRS de forma integral ou 

simplificada. 

Atenta-se ao fato do município de Presidente Epitácio ser Estância Turística, mas que, 

devido a sua situação com a UC, também foi incluído.  
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Quadro 7 - Unidades de Conservação e municípios limítrofes do Âmbito do Acordo 

MPF/MPSP x CESP 

Unidade de Conservação Área (ha) Municípios limítrofes da UC 

Parque Estadual do Aguapeí 9.043,97 
Castilho, Junqueirópolis, Monte Castelo, São J. do Pau 

D´Álho. 

Parque Estadual do Rio do Peixe 7.720,00 Ouro Verde, Dracena, Presidente Venceslau e Piquerobi 

Parque Estadual do Morro do Diabo 33.845,33 Teodoro Sampaio 

Estação Ecológica Mico-Leão-Preto 6.680,62 
Marabá Paulista, Presidente Epitácio, Teodoro Sampaio, 

Euclides da Cunha Paulista 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em SÃO PAULO (2017a). 

 

O mapeamento das UC’s, das zonas de especial interesse turístico e dos empreendimentos 

de significativo impacto ambiental, é passo fundamental para a fiscalização do cumprimento 

dos requisitos mínimos dos municípios que pleiteiam recursos federais. Juntamente com os 

dados populacionais, eles fornecem o conhecimento necessário sobre o tipo de PMGIRS que 

cada município deverá elaborar. 
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Mapa 7 -  As Unidades de Conservação e suas zonas de amortecimento no âmbito do acordo MPF/MPSP x CESP. 
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8.2 Os Planos e a legislação sobre Resíduos Sólidos 

 

Como forma de pressionar o cumprimento dessa etapa, o art. 18 da PNRS estabeleceu 

que, a partir de 2012, a elaboração do PMGIRS seria 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 ou financiamentos de entidades federais de crédito ou 

fomento para tal finalidade. Neste tópico será avaliada a questão da elaboração dos Planos e 

responsabilidades no tocante aos prazos na região do Acordo, no Estado de São Paulo e, em 

seguida, em nível Nacional. 

 

8.2.1 A elaboração dos PMGIRS nos municípios do âmbito do Acordo MPF/MPSP x 

CESP 

 

Como exposto na Seção anterior, para a captação dos recursos do Acordo MPF/MPSP 

x CESP, os municípios não precisaram necessariamente elaborar o PMGIRS. Todavia, como 

consta no documento “Diretrizes básicas para projetos de coleta seletiva e educação ambiental 

no âmbito do Acordo MP/CESP", as prefeituras que desejassem captar os recursos deveriam 

elaborar e implementar Programa Municipal de Coleta Seletiva e Educação Ambiental 

indicando as ações, quantificações e custos claros e mensuráveis/comprováveis conforme a 

legislação vigente, acompanhado por convênio ou contrato com Empreendimento de Economia 

Solidaria (EES) de catadores.  

Apesar de não ter sido um pré-requisito, a elaboração deste Programa serviu como 

incentivo para a elaboração do PMGIRS, na medida em que mobilizava (ou contratava-se) a 

equipe responsável apenas uma vez. Isso ficou evidente quando na apresentação dos 

documentos necessários perante a Caixa Econômica Federal. Na região do Acordo, a maioria 

das prefeituras (29) que assinou contrato para captação dos recursos para coleta seletiva já 

possuíam PMGIRS, além disso, todas as quatro proponentes (cujos processos ainda estão em 

análise) também já elaboraram os seus planos. Daquelas que captaram recursos, apenas 10 ainda 

não elaboraram seus planos. Das 14 que não captaram recursos, 09 possuem PMGIRS, enquanto 

as 05 restantes ainda não o fizeram. 

Em relação à elaboração, 43 prefeituras haviam elaborado seus planos até o final do 

ano de 2017. No Quadro 8 podem ser visualizados os municípios que receberam os recursos, 

os quais elaboraram o Plano e em qual ano foram apresentados, o Mapa 8 espacializa a situação 

dos PMGIRS no âmbito do Acordo.  
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Quadro 8 - Situação do PMGIRS nos municípios do âmbito do Acordo MPF/MPSP x CESP 

Município 
Recurso 

CESP 
PMGIRS 

Ano de 

aprovação 

Terceirizou a 

elaboração 
Empresa responsável Consórcio Sigla 

Adamantina Sim Sim 2012 Não  Não  

Alfredo Marcondes                            Sim Sim 2012 Não  Não  

Álvares Machado Sim Não    Não  

Anhumas Sim Sim 2015 Não  Não  

Caiabu Não Não    Não  

Caiuá Sim Sim 2012 Não  Não  

Castilho Sim Sim 2014  Sim Projecta Assessoria e Consultoria Não  

Dracena Sim Sim 2013 Sim EcosBio - Projetos Agroindustriais e Ambientais – LTDA Não  

Emilianópolis Sim Não    Não  

Estrela do Norte Não Sim 2013 Não  Não  

Euclides da Cunha Paulista Em análise Sim 2014 Não  Não  

Flora Rica Sim Sim 2013 Não  Não  

Florida Paulista Sim Sim 2012 Sim Projecta Assessoria e Consultoria Não  

Iepê Não Sim 2014 Sim CIVAP - Consórcio intermunicipal do Vale do Paranapanema Sim CIVAP 

Indiana Não Não    Não  

Inúbia Paulista Sim Não    Não  

Irapuru Sim Sim 2013 Sim Projecta Assessoria e Consultoria Não  

João Ramalho Não Sim 2013 Sim Novaes – Engenharia e Construções Ltda Sim CIVAP 

Junqueirópolis Sim Sim 2014 Sim Dal Más - Assessoria e Consultoria em Administração Pública e Privada Ltda. Não  

Lucélia Sim Não    Não  

Marabá Paulista Não Não    Não  

Mariápolis Sim Não    Não  

Martinópolis Sim Sim 2014 Sim SEQUOIA Engenharia Ambiental Sim  

Mirante do Paranapanema Sim Não    Não  

Monte Castelo Sim Sim 2013 Sim ECO-VITA Consultoria e Planejamento Ambiental Não  

Nantes Não Sim 2014 Sim CIVAP - Consórcio intermunicipal do Vale do Paranapanema Sim CIVAP 

Narandiba Sim Sim 2014 Sim Consórcio Intermunicipal do Pontal do Paranapanema - CIIP Sim CIIP 

Nova Guataporanga Sim Sim 2013 Não  Não  

Nova Independência Não Sim 2012 Sim Projecta Assessoria e Consultoria Não  

(Continua) 
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Município 
Recurso 

CESP 
PMGIRS 

Ano de 

aprovação 

Terceirizou a 

elaboração 
Empresa responsável Consórcio Sigla 

Osvaldo Cruz Em análise Sim 2012 Sim Projecta Assessoria e Consultoria Não  

Ouro Verde Sim Não    Não  

Pacaembu Sim Sim 2013 Sim Projecta Assessoria e Consultoria Não  

Panorama Sim Sim 2015 Sim Dal Más - Assessoria e Consultoria em Administração Pública e Privada Ltda. Não  

Paulicéia Sim Não    Não  

Piquerobi Não Não    Não  

Pirapozinho Sim Sim 2014 Sim ELI Engenharia Ltda Sim CIIP 

Pracinha Sim Não    Não  

Presidente Bernardes Não Sim 2012 Sim Projecta Assessoria e Consultoria Não  

Presidente Epitácio Sim Sim 2014 Não  Não  

Presidente Prudente Sim Sim 2012 Sim Geres Ambiental (Fantasia) SMMS ENGENHARIA LTDA Não  

Presidente Venceslau Sim Sim 2012 Não  Não  

Quatá Sim Sim 2014 Sim CIVAP - Consórcio intermunicipal do Vale do Paranapanema Sim CIVAP 

Rancharia Sim Sim 2014 Sim CIVAP - Consórcio intermunicipal do Vale do Paranapanema Sim CIVAP 

Regente Feijó Não Sim 2012 Não  Não  

Ribeirão dos Índios Sim Não    Não  

Rosana Em análise Sim 2015 Sim Ampla Consulturia e Planejamento Não  

Sagres Em análise Sim 2014 Não  Não  

Salmourão Não Não      

Sandovalina Não Sim 2012 Sim Consórcio Intermunicipal do Pontal do Paranapanema - CIIP Sim CIIP 

Santa Mercedes Não Sim 2016 Não  Não  

Santo Anastácio Sim Sim 2014 Sim Reciplan Consultoria Não  

Santo Expedito Sim Sim 2015 Sim Eco-Soluções  Ambientais Não  

São João do Pau D'Alho Sim Sim 2012 Sim ECO-VITA Consultoria e Planejamento Ambiental Não  

Taciba Sim Sim 2014 Sim CIVAP - Consórcio intermunicipal do Vale do Paranapanema Sim CIVAP 

Tarabai Sim Sim 2013 Sim Consórcio Intermunicipal do Pontal do Paranapanema - CIIP Sim  

Teodoro Sampaio Sim Sim 2012 Sim Dal Más - Assessoria e Consultoria em Administração Pública e Privada Ltda. Não  

Tupi Paulista Sim Sim 2012 Não  Não  

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em São Paulo (2017)  
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Mapa 8 - Situação da elaboração do PMGIRS no âmbito do acordo MPF/MPSP x CESP 
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Ainda conforme o Quadro 8, verifica-se que mesmo com a imposição da PNRS e, 

ademais, o incentivo gerado pela captação dos recursos, das 57 municipalidades potencialmente 

contempladas, 42 elaboraram seus planos até o final do primeiro semestre de 2017. Deste 

universo, apenas 14 prefeituras cumpriram o prazo legal de elaboração do PMGIRS até 2012. 

Outras nove (09) os publicaram em 2013, seguidas de outras 14 que o fizeram no ano seguinte. 

Já em 2015, outras quatro o fizeram, ainda faltando uma dezena de municípios.  

Em síntese, tem-se, em termos percentuais, que o índice total é de 75% de municípios 

com PMGIRS. Quando se realiza a divisão por faixas populacionais, é possível observar o 

aumento dos índices conforme aumenta a população. Como ilustra a Tabela 20, dentre os 25 

municípios de menor porte, 64% elaboraram o documento, o índice é de 91% em relação 

àqueles com população entre 20 e 50 mil habitantes e 100% quando considerado o município 

com mais de 100 mil habitantes.  

 

Tabela 20 - Elaboração do PMGRIS por faixa populacional no âmbito do Acordo 

MPF/MPSP x CESP 

Faixa populacional 
Número de 

município PMGIRS 

Representação municípios 

com PMGIRS 

Sim Não (%) 

Até 5.000 25 16 09 64% 

Entre 5.001 e 10.000 08 06 02 75% 

Entre 10.001 e 20.000 12 10 02 76% 

Entre 20.001 e 50.000 11 10 01 91% 

Acima de 100.001 01 01 00 100% 

Total 57 43 14 75% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em São Paulo, 2017a. 

 

Apesar de 14 municípios ainda não terem apresentado seus Planos, as 43 prefeituras 

que o fizeram representam três quartos do total. Apesar de não se mostrarem ideais, esses dados 

são relativamente animadores quando comparados com o Estado de São Paulo ou mesmo com 

o Brasil, tema do próximo tópico.  

 

8.2.2 A elaboração do PMGIRS no Estado de São Paulo e no Brasil 

 

No Estado de São Paulo vigora, desde 2006, a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Apesar de ter a elaboração de planos municipais de resíduos sólidos como instrumento de gestão 

e, também, de preceder a PNRS em alguns anos os índices de implantação dos PMGIRS, que 

juntos aos índices paulistas apontam que sua implantação não foi totalmente efetiva. Como 
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observado na Tabela 21, o índice total de municípios que possuem PMGIRS no Estado é de 

63%, resultado 12% menor quando comparado à região do Acordo. 

Em termos de faixas populacionais, à exceção dos 145 municípios de menor porte (até 

5 mil habitantes), cuja incidência de PMGIRS é 61%, há uma tendência de crescimento 

escalonar dos municípios com Plano por faixa populacional. Enquanto menos de 50% daqueles 

que possuem entre 5 e 10 mil habitantes declararam o ter elaborado o plano, esse índice chega 

a 86% entre os municípios com mais de 100 mil habitantes.  

 

Tabela 21 - Elaboração do PMGRIS por faixa populacional no Estado de São Paulo 

Faixa populacional 
Nº de 

municípios 

PMGIRS 
Representação municípios 

com PMGIRS 

Sim Não (%) 

Até 5 mil 145 89 56 61% 

Entre 5.001 e 10.000 124 58 66 47% 

Entre 10.001 e 20.000 123 78 45 63% 

Entre 20.001 e 50.000 121 75 46 62% 

Entre 50.001 e 100.000 60 42 18 70% 

Mais que 100.001 78 67 11 86% 

Total 651 409 242 63% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em São Paulo, 2017a. 

 

À exceção das faixas populacionais, não há qualquer outra tendência/critério de ordem 

geográfica que possa ser observada em relação à elaboração dos PMGIRS no território paulista. 

Como mostrado no Mapa 9, os municípios que elaboraram ou não os Planos distribuem-se de 

forma heterogênea pelo Estado. 
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Mapa 9 - Situação da elaboração do PMGIRS no Estado de São Paulo 
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Já quando se compara os dados dos municípios que compõem o Estado de São Paulo 

com o restante do Brasil, observa-se um visível avanço nesta etapa básica de implantação de 

políticas de resíduos sólidos. Os últimos dados disponibilizados pelo IBGE sobre a temática 

indicavam que no ano de 2015, dos 4.915 municípios que participaram do diagnóstico, apenas 

2.010 declararam possuir PMGIRS.  

Da mesma forma que no caso paulista, também se observa no Brasil uma tendência 

crescente no número de municípios que já elaboraram seus planos – à exceção, novamente, dos 

municípios de menor porte. Em 2015 eles estavam distribuídos da seguinte maneira: 

praticamente metade dos municípios menores que 5 mil habitantes possuíam plano; entre 5 e 

10 mil, 41% o possuíam; entre 10 mil e meio milhão, há um escalonamento crescente que 

começa com 36% entre os menores e chega a 54% entre os maiores. Na faixa populacional entre 

500 mil e um milhão, 41% haviam apresentado seus PMGIRS, ao passo que entre os 17 maiores 

municípios brasileiros, apenas seis ainda não haviam aprovado, conforme é apresentado na 

Tabela 22 e a Figura 24, que evidencia a elabora do plano. 

Tabela 22 - PMGIRS nos municípios brasileiros em 2015 

Faixa populacional 
Nº de 

Municípios 

PMGIRS Representação munic. 

com PMGIRS Sim Não 

Até 5.000  1.237 609 628 49% 

Entre 5.001 e 10.000 1.213 496 717 41% 

Entre 10.001 e 20.000 1.374 496 878 36% 

Entre 20.001 e 50.000 1.091 409 682 37% 

Entre 50.001 e 100.000 351 150 201 42% 

Entre 100.001 e 500.000 263 144 119 54% 

Entre 500.000 e 1 milhão 24 10 14 41% 

Acima de 1 milhão 17 11 6 64% 

Total 5.570 2.325 3.245 42% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em BRASIL, MMA, 2016(b). 
 

Da mesma forma que no Estado de São Paulo, constata-se a tendência peculiar dos 

municípios de menor porte (até 5 mil hab.) de possuírem índices, relativamente elevados, de 

elaboração de PMGIRS (Tabela 22).  

Com base nas publicações do IBGE, denominadas “Perfil dos Municípios Brasileiros” 

de 2014 e 2016, montou-se um cenário no qual pode ser observado que, caso essa tendência 

seja mantida, a elaboração dos PMGIRS pela totalidade dos municípios brasileiros ocorrerá 

somente em 2023 – ou seja, com um atraso de 11 anos. 
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Figura 23 - Gráfico da tendëncia de elaboração dos PMGIRS no Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em IBGE (2015, 2016). 

 

De uma forma geral, o não cumprimento da elaboração do PMGIRS – este que é um 

dos itens mais básico da Lei Federal n° 12.305/2010 – não se trata de algo que se restringe à 

essa esfera do Estado, ao contrário. Como será mostrado no próximo subitem, tanto as Unidades 

da Federação quanto a própria União apresentam defasagens. 

 

8.2.3 Muito além da PNRS: a intricada legislação brasileira sobre a temática dos RSU 

 

Anteriormente à aprovação da PNRS, havia – e ainda há –, na esfera federal, uma série 

de leis, decretos, resoluções, deliberações e instruções normativas que regulamentavam o setor. 

Em função dessa dispersão deliberativa – e em alguns casos, sobreposições e/ou contradições 

– haviam brechas e/ou falta de aplicabilidade da lei que foram utilizadas tanto pelo setor 

público, quanto pela iniciativa privada, para não cumprirem com uma série de obrigações. 

Um claro exemplo reside na forma como muitas prefeituras brasileiras faziam a 

destinação final dos RSU. A prática da disposição de resíduos em locais inadequados – os lixões 

ou aterros simples/controlados – deveria caracterizar-se como atividade ilegal desde 1981. 

Neste ano foi aprovada a Lei Federal nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente, a qual fixou vários artigos para proibir os lixões. Dentre os exemplos, cita-se o seu 

Art. 2º, que prevê a proteção dos ecossistemas, bem como a recuperação de áreas degradadas; 

também há o Art. 9º, que prevê penalidades para quem causar a degradação ambiental. Todavia, 

por não se tratar de legislação especializada e em função das dificuldades financeiras vividas 

pelo Brasil na década de 1980, foram poucas as pressões para a adequação ambiental dos locais 

de disposição final. 
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Ademais as prefeituras, a iniciativa privada e os consumidores também se 

aproveitavam das “brechas” legislativas. Um exemplo reside na própria Lei Federal nº 

6.938/1981 que estabeleceu no inciso IV de seu Art. 2º que um poluidor é “(...) a pessoa física 

ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 

causadora de degradação ambiental” – (BRASIL, 1981 - grifo do autor). Ao considerar os 

resíduos sólidos secos – compostos por plásticos, vidros, materiais celulósicos e metais – a 

indústria de embalagens e as empresas que delas fazem uso, poderiam ser enquadradas como 

causadores indiretos de poluição. Esse fato deveria ser motivo para a implantação de 

mecanismos para a compensação e/ou mitigação ambiental – algo que nunca ocorreu.  

Parcela considerável da tímida pressão jurídica se dava em função da complexa 

elaboração de processos pelas promotorias de justiça, em prol do tratamento mais adequado dos 

RSU. Para isso, era preciso cruzar uma série de resoluções e portarias que versassem sobre o 

assunto, encontrar pontos de concordância e, somente a partir desse ponto, montar o processo. 

Este, geralmente, culminava na assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 

com direito a prorrogações de prazos que, muitas vezes, terminavam sem soluções. 

Com a aprovação da PNRS, muitos problemas jurídicos antes dúbios tornaram-se 

claros – com destaque para muitos e não todos os problemas. Isso porque, por caracterizar-se 

como uma legislação de cunho estrutural (estabelece as diretrizes básicas) e não estruturante 

(não estabelece como muitas das diretrizes precisam ser cumpridas), o cumprimento da Lei 

Federal nº 12.305/2010 está atrelado à uma série de outras normas, as quais deveriam ser 

consideradas pelos gestores de todos as esferas do governo quando na elaboração dos Planos 

de Resíduos Sólidos. 

Todavia, tais normas não são poucas. Tratando-se apenas da esfera federal, existem    

11 leis e 17 decretos federais que abordam a questão dos resíduos sólidos, direta ou 

indiretamente. Além disso, ainda fazem parte deste rol jurídico 33 resoluções, 11 deliberações, 

15 instruções normativas, 26 portarias, uma moção e mais 38 normas técnicas16 (Figura 25). 

Além dessas, conforme o Estado e/ou região, a equipe responsável pela elaboração do PMGIRS 

precisa atentar-se para as diretrizes e metas do Plano Nacional, do Plano Estadual e do Plano 

Regional – caso eles já estejam em vigor. 

                                                 

16 A lista completa com o nome de cada um dos itens citados na Figura 25 pode ser consultado no 

Apêndice A. 
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Figura 24 – Resíduos Sólidos no Brasil: legislações e normas vigentes. 

 

 
(Continua) 
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Fonte: Adaptado e atualizado pelo autor com base em Soler et al., 2015. 
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A descentralização e as dificuldades de acesso à essas informações configura-se como 

um empecilho para a implantação das diretrizes da Lei Federal n° 12.305/2010. Um exemplo 

claro reside na disposição final ambientalmente adequada de rejeitos em aterros. Subtraindo-se 

leis cujo conteúdo não aparenta qualquer relação com a gestão de resíduos sólidos, a exemplo 

da Lei Federal n° 12.725/2012, que “Dispõe sobre o controle da fauna nas imediações de 

aeródromos”, a maioria das diretrizes de construção e operacionalização de aterros sanitários 

encontram-se dispersas na forma de Normas Brasileiras (NBR) produzidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Ao contrário das leis e decretos federais que são 

facilmente acessados em sitos eletrônicos oficiais através da rede mundial de computadores 

(internet), o acesso às NBRs – mesmo a ABNT sendo uma entidade sem fins lucrativos – é feito 

por meio da compra das mesmas. Isso, por si só, já se constitui como um fator de inviabilização 

para muitas prefeituras brasileiras, preocupadas em ter recursos suficientes para fornecer os 

serviços mais básicos para a população local. 

 

8.2.4 Planos e Legislações das unidades federativas sobre Resíduos Sólidos 

 

Da mesma forma que os municípios, os Estados precisam elaborar seus Planos 

Estaduais de Resíduos Sólidos e a União precisa organizar o Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos para estarem em conformidade com a PNRS.  Quando finalizados, nesses documentos 

devem constar, dentre outros itens, um diagnóstico sobre a geração de resíduos, metas e 

programas para eliminação de lixões, além de serem apresentadas estratégias para o 

cumprimento das propostas. 

Como mostra o Quadro 9 – cujos dados são especializados no Mapa 7, sendo assim 

produtos complementares –, dos 26 estados, nove (Acre, Alagoas, Amazonas, Maranhão, Pará, 

Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

São Paulo, Sergipe, Tocantins) estão com seus PERS aprovados. Destes, apenas três o 

aprovaram em 2012, são eles o Acre, Maranhão e Pernambuco. O Distrito Federal juntamente 

com mais três estados – Ceará, Goiás e Paraíba – , estão com os Planos disponíveis para consulta 

pública. Há outras nove unidades da federação (Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e Roraima) sobre as quais sequer foram 

encontradas referências à elaboração dos de seus Planos. Dessa forma, o Quadro 9 demonstra 

os estados que precisaram de consultoria a elaboração dos PERS, evidenciando a necessidade 

de equipe técnica necessário no município para sua elaboração.  
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Quadro 9 - Planos Estaduais de Gestão de Resíduos Sólidos e necessidade ou não de consultoria 

Unidade da Federação 
Municípios 

(2016) 

População 

(2016) 

Plano Estadual de 

Resíduos Sólidos 

Ano da 

1ª ed. 

Órgão 

responsável 
Consultoria Empresa 

Acre 22 816.687 Sim 2012 SEMA Sim Ecotécnica – Tecnologia e Consultoria Ltda 

Alagoas 102 3.358.963 Sim 2015 SEMARH Sim FLORAM Engenharia e Meio Ambiente Ltda 

Amapá 16 782.295 Não encontrado  SEMA -  

Amazonas 62 4.001.667 Sim 2017 SEMA - Laghi Engenharia Ltda. 

Bahia 417 15.276.566 Não encontrado  SEUR -  

Ceará 184 8.963.663 Disponível p/ consulta 2015 SEMA 
Sim 

GAIA Engenharia Ambietal & Ecosan Equip. e Solu. 

Amb. 

Distrito Federal 1 2.977.216 Disponível p/ consulta 2017 SINESP Sim SERENCO - Serviços de Engenharia Consultiva 

Espírito Santo 78 3.973.697 Não encontrado  IEMA -  

Goiás 246 6.695.855 Disponível p/ consulta 2017 SECIMA Sim UFG 

Maranhão 217 6.954.036 Sim 2012 SEMA Sim Elabore Assessoria Estratégica em Meio Ambiente 

Mato Grosso 141 3.305.531 Não encontrado  SEMA -  

Mato Grosso do Sul 79 2.682.386 Não encontrado  SEMADE Sim DMTR Engenharia 

Minas Gerais 853 20.997.560 Não encontrado  FEAM -  

Pará 144 8.272.724 
Sim 

2013 SEMA 
Sim 

Brencorp - Consulta, meio ambiente e 

Empreendimentos Ltda 

Paraíba 223 3.999.415 Disponível p/ consulta 2013 SERHMACT Sim GEOTECHNIQUE Consultoria e Engenharia Ltda. 

Paraná 399 11.242.720 Sim 2017 SEMARH Não  

Pernambuco 185 9.410.336 Sim 2012 SEMAS Não  

Piauí 224 3.212.180 Não encontrado  SEMAR -  

Rio de Janeiro 92 16.635.996 Sim 2014 SEA Sim Ecologus Engenharia Consultiva 

Rio Grande do Norte 167 3.474.998 
Sim 

2016 SEMARH 
Sim 

Brencorp - Consulta, meio ambiente e 

Empreendimentos Ltda 

Rio Grande do Sul 497 11.286.500 Sim 2014 SEMA Sim Engebio Engenharia e Meio Ambiente 

Rondônia 52 1.787.279 Não encontrado  SEDAM -  

       Continua 
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Unidade da Federação 
Municípios 

(2016) 

População 

(2016) 

Plano Estadual de 

Resíduos Sólidos 

Ano da 

1ª ed. 

Órgão 

responsável 
Consultoria Empresa 

Roraima 15 514.229 Não encontrado  FEMARCH -  

Santa Catarina 295 6.910.553 Sim 2014 SDS Sim IDP Ingeniería, Medio y Arquitectura (Barcelona) 

São Paulo 645 44.749.699 Sim 2014 SMA Não  

Sergipe 75 2.265.779 Sim 2013 SEMARH Sim M&C Engenharia  

Tocantins 139 1.532.902 Sim 2017 SEMARH Sim ETC - Ecotécnica Tecnologia e Soluções 

BRASIL 5.570 206.081.432      

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Mapa 10 – Situação dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos e do Distrito Federal no Brasil – 2017 
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Quando se analisa o aspecto jurídico dos Estados, ao menos em termos quantitativos, 

a situação mostra-se mais animadora se comparada à elaboração dos planos. Como enumera a 

Tabela 23, até meados de 2017, dos 26 estados, 18 deles (70%) já possuem legislação (lei ou 

decreto) sobre a temática dos resíduos sólidos. Dois Estados, Paraná e Mato Grosso do Sul 

foram os pioneiros na temática – 1999 e 2000, respectivamente. Ao longo da década de 2000, 

outros doze estados aprovaram matéria legislativa sobre o tema. Por fim, as quatro unidades 

federativas restantes elaboraram e aprovaram políticas estaduais após a aprovação da PNRS. 

Seguindo o princípio estabelecido pelo Art. 24º, da Constituição Federal, é permitido 

que União, os Estados e o Distrito Federal legislem concorrentemente sobre diversos assuntos, 

dentre eles, a geração e consumo, a conservação da natureza, a defesa do solo e dos recursos 

naturais, a proteção do ambiente e controle da poluição e a responsabilidade por dano ao meio 

ambiente. Neste caso, cabe a União estabelecer as normas gerais, tendo os Estados competência 

para legislar complementarmente a essa (BRASIL, 1988). 

Todavia é preciso observar que no mesmo Art. 24º consta, em seu §3º, os Estados só 

exercerão a competência plena de legislar somente nos casos de inexistência de lei federal sobre 

normas gerais. Entretanto, conforme o §4º, quando a Lei Federal contempla qualquer tema e 

este estiver em desacordo com a legislação estadual, a primeira suspende a eficácia da lei 

estadual no que lhe for contrária. 

Assunto de controversas jurídicas e sendo responsáveis por inúmeros processos 

judiciais em todo o Brasil, o conflito entre as competências legislativas e a respectiva anulação, 

em função da norma federal, poderá ser mais um empecilho para a implantação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Como mostra Juras (2009), existe muita incompatibilidade entre 

as legislações concorrentes sobre a temática ambiental, sendo que esses casos se expandem para 

outras temáticas, inclusive sobre os resíduos sólidos. 

Outrossim, a análise das legislações federativas permite constatar que são poucas as 

leis que não apresentam estrutura jurídica semelhante à da PNRS. Como exemplos, pode-se 

mencionar o Estado do Amazonas – cuja legislação aborda somente a destinação de embalagens 

de agrotóxicos – ou então, o caso do Distrito Federal, cuja legislação foca nos grandes 

geradores.
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Tabela 23 - Legislações Estaduais sobre Resíduos Sólidos – 2017 

Estado 
Municípios 

(2016) 

População 

Estimada (2016) 

Regiões metropolitanas 

e/ou RIDEs 

Possui legislação sobre 

resíduos sólidos 
Legislação 

Acre 22 816.687 - Não encontrado  

Alagoas 102 3.358.963 2 Disponível p/ consulta  

Amapá 16 782.295 1 Não encontrado  

Amazonas 62 4.001.667 1 Sim Decreto nº 36.107, de 06 de agosto de 2015 

Bahia 417 15.276.566 1 Sim Lei nº 12.932 de 07 de janeiro de 2014 

Ceará 184 8.963.663 2 Sim Lei nº 13.103, de 24 de Janeiro de 2001 

Distrito Federal 1 2.977.216 1 Sim 
Lei nº 5.610, de 16 de fevereiro de 2016 (grandes 

geradores) 

Espírito Santo 78 3.973.697 1 Sim Lei n.º 9.264, 16 de julho de 2009 

Goiás 246 6.695.855 1 Sim Lei nº 14.248, de 29 de julho de 2002 

Maranhão 217 6.954.036 3 Não encontrado  

Mato Grosso 141 3.305.531 1 Sim Lei nº 7.862, de 19 de dezembro de 2002 

Mato Grosso do Sul 79 2.682.386 - Sim Lei nº 2.080, de 13 de janeiro de 2000 

Minas Gerais 853 20.997.560 2 Sim Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009. 

Pará 144 8.272.724 1 Não encontrado  

Paraíba 223 3.999.415 2 Não encontrado  

Paraná 399 11.242.720 3 Sim Lei nº 12493, de 22 de Janeiro de 1999 

Pernambuco 185 9.410.336 1 Sim Lei nº 14. 236, de 13 de dezembro de 2010. 

Piauí 224 3.212.180 1 Não encontrado  

Rio de Janeiro 92 16.635.996 1 Sim Lei nº 4191, de 30 de setembro de 2003. 

Rio Grande do Norte 167 3.474.998 1 Não encontrado  

Rio Grande do Sul 497 11.286.500 1 Sim Lei Estadual nº 14.528, de 16 de abril de 2014 

Rondônia 52 1.787.279 - Sim Lei nº 1145, de 12 de dezembro de 2002 

Roraima 15 514.229 - Sim Lei nº 416 de 14 de janeiro de 2004 

Santa Catarina 295 6.910.553 8 Sim Lei nº 13.557, de 17 de novembro de 2005 

São Paulo 645 44.749.699 6 Sim Lei n° 12.300, de 16 de março de 2006 

Sergipe 75 2.265.779 1 Sim Lei nº 5.857, DE 22 de março de 2006 

Tocantins 139 1.532.902 - Não encontrado  

 BRASIL 5.57 206.081.432 42   

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.
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8.2.5 Plano Nacional de Resíduos Sólidos  

 

Disponibilizado para consulta pública a partir de agosto de 2012, a proposta de Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos traz as diretrizes gerais que devem ser seguidas pelos estados e 

municípios quando na elaboração dos seus. Para sua elaboração, os técnicos do Ministério do 

Meio Ambiente (coordenadores), realizaram parcerias com diversas entidades governamentais, 

dentre elas o IBGE e o IPEA. 

Disponibilizado para consulta pública em setembro de 2011, seu primeiro capítulo 

busca realizar um diagnóstico sobre a geração, gestão, gerenciamento, reciclagem e destinação 

final de todos os tipos de resíduos sólidos produzidos no território nacional. Boa parte das 

informações foram processadas com base no Censo Demográfico de 2010 e da Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico de 2008. 

Na seção seguinte, o Plano aborda a questão da Educação Ambiental voltada para os 

resíduos sólidos. Em seguida, são apresentadas Diretrizes e Estratégias para a implantação das 

metas estabelecidas pelo Plano Nacional. Por fim, são apresentados os Programas e Ações 

existentes/planejados na esfera federal para os resíduos sólidos os meios de participação e 

controle social da implantação do Plano. 

No segundo semestre de 2017, passados seis anos de sua disponibilização, o Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos ainda não havia sido aprovado. Isso ocorre mesmo após o 

Tribunal de Contas de a União emitir o Acórdão 2512, em setembro de 2016. Como elucida o 

próprio documento, o Decreto 7.404/2010, que regulamenta a PNRS, estabeleceu que, uma vez 

elaborada, a proposta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos deve ser apreciada pelos 

Conselhos Nacionais de Meio Ambiente, Cidades, Recursos Hídricos, de Saúde e Política 

Agrícola para, posteriormente, ser encaminhada para aprovação por Decreto do Presidente da 

República. 

Foi apontado aos fiscais do TCU que o gargalo institucional residia no Conselho 

Nacional de Política Agrícola, uma vez que ele ainda não havia apreciado o Plano. Quando 

questionado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), órgão ao qual o 

Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA) está vinculado, havia informado que o referido 

conselho se encontrava desativado desde 2011. Com a emissão do Acórdão 2512/2016, o 

MAPA e o MMA (Ministério do Meio Ambiente) receberam um prazo de 90 dias para a 

aprovação do Plano. Quando questionados, em abril de 2017, os técnicos da Secretaria de 

Políticas Agrícolas informaram que o Conselho continuava desativado (BRASIL, 2016). 
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Todavia, mesmo que o CNPA se reúna e delibera sobre o Plano Nacional, o atraso da 

União não será resolvido de imediato. Como explica o próprio TCU: “(...) mesmo que viesse a 

ser publicado hoje, o Plano Nacional estaria desatualizado, pois, passados quase seis anos da 

edição do Decreto que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Plano não reflete 

mais a atual situação brasileira (BRASIL, 2016, p. 5). 

Para a atualização do Plano, os técnicos do MMA necessitarão de acesso aos dados do 

Banco Secreto do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o que, por si só, já exigirá um 

trâmite burocrático. Ademais, também cabe observar que a manutenção do CNPA tem sido 

problemática. Instituído pela Lei Federal nº 8.171/1991, este conselho permaneceu operante por 

menos de dois anos. Em 2003 ele foi novamente reconstituído, funcionando por menos de oito 

anos. 

Esse atraso da União, esfera do Estado com mais recursos técnico-financeiros e que 

deveria dar exemplo aos demais entes da Federação, termina por desestimular a implementação 

da PNRS. A ausência do Plano permite o questionamento sobre legitimidade das exigências da 

União pela implementação da PNRS por parte dos entes federados. 

Não menos importante que isso, os estados e municípios também são desestimulados 

em função de que, na ausência do Plano, lhes faltam as diretrizes e estratégias com as quais 

basearem-se para a elaboração de seus planos. Se por ventura o Plano Nacional for aprovado 

agora, e suas metas estejam em desacordo com os planos desses entes federados, estes últimos 

terão de refazê-las (BRASIL, 2016).  

  

8.3 Elaboração do PMGIRS no âmbito do Acordo e a necessidade de terceirização 

 

Apesar de clara no momento de estabelecer as informações mínimas que devem 

constar no PMGIRS e, também, ao elucidar as obrigações que os municípios possuem em 

relação à gestão e ao gerenciamento dos resíduos, a PNRS peca ao parecer, em muitos 

momentos, ignorar a realidade da administração pública municipal brasileira. Não raras são as 

prefeituras cujo quadro técnico ambiental (algumas sequer quadro técnico nesse ramo possuem) 

não dispõe de formação em nível superior, tanto menos na área específica de gestão de resíduos, 

que as tornem capacitadas para a elaboração do Plano. 

A terceirização da elaboração dos Planos muitas vezes é o resultado de interesses 

políticos. Todavia, existem outros fatores que contribuem fortemente para isso, a saber: a) as 

reformas neoliberais que alteraram a estrutura do Estado Brasileiro, a partir dos anos 1990; b) 

décadas de distribuição tributária completamente desigual entre os entes federados; c) a baixa 
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qualificação técnica dos servidores especialmente em locais distantes de grandes centros, 

reflexo da ausência de unidades de ensino tecnológico e superior em regiões menos densas e; 

por último, mas não menos importante, d) a gestão pública perniciosa, a exemplo da indicação 

de pessoas para ocuparem a secretaria ambiental com base em acordo político e não em sua 

capacitação técnica e/ou reputação profissional (CARVALHO JR, 2006; ORAIR, 2016; 

MONTEROSSO, 2016) . 

Ao se realizar uma análise por faixa populacional no âmbito do acordo, observa-se que 

dos 25 munícipios que possuem população de até 5 mil habitantes, 16 deles possuem PMGIRS. 

Destes, 50% necessitaram terceirizar sua elaboração. Assim, considerando os municípios com 

população entre 5.001 e 10 mil habitantes (08), seis deles possuem plano e apenas dois o 

elaboraram com pessoal próprio. Dos 12 municípios com população entre 10.001 e 20.000 

habitantes, apenas dois ainda não possuem PMGIRS, sendo que dos 10 que possuem, 80% 

terceirizaram a elaboração do material. Por fim, dos 11 municípios com população entre 20.001 

e 50 mil habitantes, apenas um ainda não elaborou seu plano; dentre os 10 que o fizeram, sete 

contrataram assessoria externa (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Terceirização da elaboração do PMGIRS nos municípios do âmbito do acordo 

MPF/MPSP x CESP 

Faixa populacional 
Nº de 

munic. PMGIRS 

Representação 

municípios com 

PMGIRS 

Necessidade de 

assessoria 

Sim Não (%) Sim Não Repres. 

Até 5.000 25 16 09 64% 08 08 50% 

Entre 5.001 e 10.000 08 06 02 75% 04 02 66% 

Entre 10.001 e 20.000 12 10 02 76% 08 02 80% 

Entre 20.001 e 50.000 11 10 01 91% 07 03 70% 

Acima de 100.001 01 01 - 100% 01 - 100% 

Total 57 43 14 75% 28 15 65% 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em CETESB (2017), CIVAP (2017) e MPF/MPSP (2011) 

 

Dentre os 42 municípios que aprovaram o Plano, apenas 15 (36%) foram elaborados 

pelos próprios funcionários da prefeitura. Já oito municipalidades utilizaram-se da equipe 

técnica que constitui o Consórcio Intermunicipal de que participam e, praticamente metade 

delas, 20, terceirizou a elaboração do PMGIRS para empresas privadas, como bem destaca o 

Mapa 11 que faz a espacialização dos resultados municípios analisados. 
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Mapa 11 - A terceirização da elaboração dos PMGIRS na área de estudo 
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8.3.1 Elaboração e terceirização dos Planos Municipais de Resíduos Sólidos no Estado 

de São Paulo e no Brasil 

 

Disponibilizados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SMA), a consulta aos 

PMGIRS dos municípios do estado de São Paulo permite a constatação se as prefeituras 

precisaram ou não terceirizar a construção do Plano.  

Dos 651 municípios que compõem o Estado, 242 (39%) não possuem seus Planos 

disponíveis no sítio eletrônico, tal fato indica que ainda não redigiram os mesmos. Dentre os 

que já o fizeram (409), 156 (38%) terceirizaram para empresas privadas, enquanto outros 74 os 

construíram por meio de consórcio. Deste total, apenas 74 (18%) prefeituras elaboraram os 

PMGIRS com pessoal próprio. 

Quando se inicia a análise dos municípios por faixa populacional, a terceirização para 

empresas privadas entre aqueles com até 5 mil habitantes é de (36%). Dos 58 que possuem entre 

5 e 10 mil habitantes, 17 (29%) terceirizaram, percentual semelhante aos municípios que estão 

entre 10 e 20 mil habitantes. Por conseguinte, os índices de terceirização privada entre os 

municípios, cuja faixa populacional está entre 20 e 50 mil, 50 e 100 mil e acima disto, são, 

respectivamente 31%, 36% e 32%. A Tabela 25 ilustra o quadro de terceirização no Estado de 

São Paulo. 

 

Tabela 25 - A terceirização do PMGIRS no Estado de São Paulo 

Faixa populacional 
Nº de 

munic. 

PMGIRS 
Municípios  

com PMGIRS 
Necessidade de assessoria / terceirização 

Sim Não (%) Sim Não Consórcio Desconhecido 

Até 5 mil 145 89 56 61% 32 42 15 56 

Entre 5.001 e 10.000 124 58 66 47% 17 29 12 66 

Entre 10.001 e 20.000 123 78 45 63% 23 41 14 45 

Entre 20.001 e 50.000 121 75 46 62% 37 27 11 46 

Entre 50.001 e 100.000 60 42 18 70% 22 12 8 18 

Mais que 100.001 78 67 11 86% 25 28 14 11 

Total 651 409 242 61% 156 179 74 242 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em: SEMA (2017). 

 

A partir dos dados da Tabela 25 e do Mapa 12 demonstra-se que municípios entre 

5.001 e 10.000 habitantes é a com o segundo maior número de municípios, no entanto são 

aqueles que menos tem participado da elaboração da PMGIRS, havendo uma espacialização 

heterogênea no estado.  
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Mapa 12 – Municípios que terceirizarão o PMGIRS no Estado de São Paulo. 
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Em pesquisa sobre os municípios brasileiros publicada pelo IBGE (2016), ficou 

constatado que em 2015, dos 5.570 municípios brasileiros, 4.777 (85,8%) responderam ter 

contratado serviços de terceiros, especialmente na área jurídica e contábil, sendo que a maior 

parte dessas contratações foi realizada justamente pelos municípios de menor porte (Figura 26). 

 

Figura 25 - Percentual dos municípios brasileiros que realizaram contratação de assessoria 

conforme as classes de tamanho populacional em 2015 

 
Fonte: IBGE, 2016, p. 29. 

  

Algo que chama a atenção é que, com exceção do estado de São Paulo, todos os doze 

demais Estados que elaboraram os Planos necessitaram de auxílio externo para a elaboração 

desses documentos. Em outras palavras, as Secretarias de Meio Ambiente precisaram da 

contratação de empresas de consultoria para auxiliarem no desenvolvimento de suas atividades 

– algumas básicas e outras mais específicas.  

Reflexo em grande parte das reformas neoliberais que resultaram em verdadeiro 

desmonte do Estado brasileiro ao longo das décadas de 1980 e 1990 (CHOSSUDOVSKY, 

1999; COSTA, 2006; COSTA, 2000; HARVEY, 2007), essa situação pode mostrar-se 

constrangedora na medida em que podem surgir questionamentos sobre a capacidade tanto 

administrativa quanto de monitoramento dessas Secretarias na implantação dos planos 

estaduais de resíduos sólidos. Isso porque os resíduos sólidos  

Como demonstrado anteriormente na Tabela 5, as SEMAs (ou qualquer outra 

responsável pelo Plano), precisam deliberar e fiscalizar ações em territórios onde residem desde 

centenas de milhares a dezenas de milhões de pessoas que produzem milhões de toneladas de 

RSU por ano. Além disso, a maioria dessas secretarias é responsável pela elaboração e 

monitoramento dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos nas Regiões Metropolitanas e/ou de 

Regiões de Desenvolvimento Integrado situadas em seu território. Cabe também à elas o 

licenciamento ambiental e a fiscalização dos locais usados para destinação final de resíduos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos pelos município. 
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No momento da elaboração de seus Planos de Resíduos Sólidos, muitos municípios se 

viram obrigados a contratar empresas de consultoria para a elaboração do PMGIRS e, assim, 

cumprirem com o prazo estabelecido pela PNRS, a saber agosto de 2012. “Como a contratação 

dessas empresas é, via de regra, definida por processos licitatórios que têm como balizamento 

o menor preço, a situação só se agravou” (MONTEROSSO, 2016, p. 25). 

Com a disponibilização dos Planos, para consulta pública na internet, ficou nítido que 

muitas dessas empresas não tinham expertise ou capacitação técnica para os elaborarem. Muitos 

são os PMGIRS que não contemplam os requisitos impostos pela PNRS, tornando-os, assim, 

impróprios para o planejamento de ações de gestão e gerenciamento a longo prazo. Cabe 

destacar, inclusive, os casos nos quais um conjunto de municípios terminam, por meio de 

licitação, contratando a mesma empresa. Observa-se, em muitos desses casos, que os Planos 

são praticamente idênticos. Não foram raros os casos em que os municípios, mesmo tendo 

contratado e pago a elaboração do seu PMGIRS, foram obrigados a refazer o trabalho 

incompleto (MONTEROSSO, 2016). 

Ademais, não há qualquer garantia de que os PMGIRS contemplem todos os requisitos 

mínimos exigidos pela PNRS. Ao analisarem o cumprimento de requisitos mínimos relativos 

somente à coleta seletiva, Oliveira e Júnior (2016) mostraram que o Plano de sete capitais 

brasileiras não estavam de acordo com as exigências legais. 

Desse modo, a partir da análise realizada entre as muitas facetas dos planos e legislação 

sobre resíduos sólidos, o conhecimento sobre a legislação torna-se impar para a elaboração de 

planos de resíduos sólidos, tema abordado no tópico a seguir. 

 

8.4 O conteúdo mínimo dos Planos de Resíduos Sólidos 

 

Para planejar esse reaproveitamento e a diminuição máxima dos impactos ambientais, 

os PMGIRS terão que, minimamente, atender aos 19 itens expostos no Art. 19 da PNRS. 

Lembrando que todas as iniciativas, que representem oneração, deverão estar em acordo com 

os princípios da Lei da Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), podem-se 

destacar os incisos: 

 

I - realizar um diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no 

município, contendo a origem, o volume e a caracterização destes resíduos; 

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas 

ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de 
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economia de escala e a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de 

prevenção dos riscos ambientais;  

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de 

gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística 

reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu 

regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e 

do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS); 

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 

sólidos de que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos 

do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal 

e estadual; 

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em 

especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis; 

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre 

outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para 

disposição final ambientalmente adequada. 

 

Cumpre esclarecer que o Art. 20 da PNRS trata os geradores que, por conta da natureza 

do resíduo gerado, estão sujeitos à arcarem com a destinação dos mesmos, sendo necessária a 

apresentação aos órgãos competentes do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Este é 

o caso dos pneus, dos óleos lubrificantes e suas embalagens e das pilhas e baterias. Apesar dessa 

obrigação por parte do gerador, o item IV explicita a necessidade de constar no PMGIRS a 

identificação dos geradores e a forma de tratamento que deve ser dada aos resíduos. 

Ao considerar que a operacionalização de ações eficientes na área de RSU exigem, 

imprescindivelmente, o planejamento das mesmas, essa seção versou sobre os percalços 

enfrentados pelas prefeituras para a elaboração de seus Planos Municipais de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos (PMGRIS) e as consequências negativas que isso pode lhes trazer. 

Ao longo dessas duas décadas em que a PNRS foi discutida antes de ser aprovada, 

houve uma série de debates e amadurecimentos, o que tornou seu texto semelhante à legislação 

de países desenvolvidos e que possuem índices modelares de gestão e gerenciamento, à 

exemplo da Alemanha e do Canadá (JURAS, 2012). 

Todavia, apesar das semelhanças, a legislação brasileira relacionada aos RSU de uma 

forma geral, ainda se mostra muito dispersa e, por vezes, confusa. No próximo tópico será 

abordado, de forma breve, os problemas que esse emaranhado legislativo promove para 

cumprimento das diretrizes impostas pela própria PNRS. 



182 

Com base nos pressupostos da elaboração dos PMGIRS e nos incisos referentes aos 

conteúdos mínimos, foi analisada a implantação dos mesmos nos municípios que fazem parte 

do Acordo MPF/MPSP x CESP. A partir deles foi possível estabelecer os paralelos com o 

restante do Brasil. 

 

 

8.4.1 O conteúdo mínimo dos PMGIRS no âmbito do Acordo MPF/MPSP x CESP 

 

Como já mencionado, em meados de 2017, dos 57 municípios contemplados pelo 

Acordo, 16 deles não haviam elaborados seu PMGIRS. A partir dos 41 municípios que haviam 

apresentaram ao menos uma versão para consulta pública, foi realizado levantamento com o 

objetivo de averiguar alguns elementos básicos que precisam constar nos PMGIRS, os quais 

foram detalhados no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Itens básicos utilizados para avaliar o cumprimento do conteúdo mínimo do 

PMGIRS no Âmbito do Acordo MPF/MPSP x CESP 

a) Quantidade gerada 
g) Resíduos de serviços de saúde e a legislação 

relativa 

b) Caracterização dos resíduos - (recicláveis, úmidos e 

rejeitos) 

h) Embalagens de agrotóxicos e a legislação relativa 

Substituir por resíduos industriais? 

c) Coleta seletiva i) Pneus e a legislação relativa 

d) Possibilidade de adoção de consórcio 

intermunicipal 

j) Óleos lubrificantes e suas embalagens e a legislação 

relativa 

e) Cooperativas e/ou associações de catadores k) Pilhas e baterias e a legislação relativa 

f) Educação Ambiental  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Com base nessas variáveis básicas, constatou-se que do total de municípios que 

apresentaram o PMGIRS, apenas sete o apresentaram de modo completo (Quadro 11). Isso 

significa que 34 (83%) planos não contemplaram os itens enumerados no Quadro 10.  

Ainda sobre o conteúdo mínimo, é preciso enfatizar que não houve diferença 

significativa entre aqueles municípios que elaboraram os Planos através de equipe própria e 

aqueles que optaram pela terceirização do Plano. Tal constatação termina por reforçar ainda 

mais os apontamentos supracitados de Monterosso (2016) sobre os problemas relativos ao 

processo licitatório e/ou ao despreparo das equipes responsáveis pela elaboração dos PMGIRS.  

Foi justamente com o objetivo de sanar esses problemas que a equipe da Secretaria de 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo promoveu um programa itinerante de capacitação, o 

qual será abordado no próximo tópico.
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Quadro 11 - Situação do conteúdo mínimo no âmbito do Acordo MPE/MPF x CESP 

Município 
 

PMGIRS 

Qtd. 

gerada 

Carac. 

dos 

resíduos  

Possib. 

Consorc  

Coleta 

seletiva 

Coop. 

e/ou 

assoc. 

de 

catador

es 

Ed. 

Amb. 

Res. 

saúde 

Legis. 

resíduos 

da 

saúde 

Emb. de 

agrotóx.  

Legis. 

emb. de 
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Óleos 
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suas 

embala
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baterias 

Legis. 

pilhas e 

baterias 

Completo 

Adamantina Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Alfredo Marcondes Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não 

Álvares Machado Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Anhumas Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Não Não Não Sim Não Não 

Caiabu Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Caiuá Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Não Não Sim Não Não Não Sim Não Não 

Castilho Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Não 

Dracena Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Não Não 

Emilianópolis Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Estrela do Norte Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Não 

Euclides da Cunha  Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Flora Rica Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Flórida Paulista Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Sim Não Não 

Iepê Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Não 

Indiana Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Inúbia Paulista Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Irapuru Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim 

João Ramalho Sim Sim Sim Não Não Não Não Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Junqueirópolis Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Lucélia Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Marabá Paulista Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Mariápolis Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Martinópolis Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Não Não 

Mirante do Paranap. Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Monte Castelo Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Nantes Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Narandiba Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Sim Não Não Não Sim Não Não 

Nova Guataporanga Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Não 

Nova Independência Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Osvaldo Cruz Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Não 

Ouro Verde Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Pacaembu Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Não 

Panorama Sim Sim Não Não Não Sim Não Sim Não Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Paulicéia Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

                (continua) 
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Município 
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Piquerobi Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Pirapozinho Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não 

Pracinha Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Presidente Bernardes Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não 

Presidente Epitácio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Presidente Prudente Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Presidente Venceslau Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Quatá Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Rancharia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Regente Feijó Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Não 

Ribeirão dos Índios Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Rosana Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Sagres Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não 

Salmourão Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Sandovalina Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Não Não Sim Não Não Não Sim Sim Não 

Santa Mercedes Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Santo Anastácio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Santo Expedito Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

S João do Pau d'Alho Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Não Não 

Taciba Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Não 

Tarabai Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Teodoro Sampaio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Tupi Paulista Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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8.4.2 O conteúdo mínimo no Estado de São Paulo e no Brasil 

 

Fruto de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e 

a CETESB, em 2012 foi instituído, através do Decreto Estadual n° 57.817/2012, o Programa 

Estadual de Implementação de Projetos de Resíduos Sólidos no estado. Elaborado com o 

objetivo de aprimorar a gestão de resíduos sólidos no estado de São Paulo, a primeira etapa 

deste Programa consistiu na execução do “Projeto de Apoio à Gestão Municipal de Resíduos 

Sólidos – Projeto GIREM”. 

Desenvolvido entre 2012 e 2014, ele tinha por meta capacitar os gestores locais 

responsáveis pela elaboração dos PMGIRS de municípios paulistas de menor porte (com até 

100.000 habitantes) e que não estivessem inseridos em Regiões Metropolitanas, ou seja, em sua 

maioria, municípios do interior paulista. De acordo com informações da própria SMA-SP, 

foram realizadas cerca de 50 oficinas regionais. Também foi realizada uma oficina extra, em 

parceria com a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA), destinada aos 

municípios com população superior a 100.000 habitantes e/ou localizados em Regiões 

Metropolitanas (SÃO PAULO, 2017c). 

Apesar de ter influenciado fortemente na elaboração dos PMGIRS no Estado de São 

Paulo – como mencionado anteriormente, mais de 60% dos municípios já o publicaram –, a 

qualidade destes planos continua aquém do imposto pela PNRS. Isso pode ser corroborado tanto 

pelo caso dos municípios do âmbito do acordo MPF/MPE x CESP quanto pelo estudo de 

Santiago (2016) que realizou diagnóstico sobre a temática nos 34 municípios que compõem a 

UGRHI 13 - Tietê-Jacaré, destacando que os planos estavam incompletos. 

Todavia, a questão da não integralidade não é restrita apenas aos municípios de 

pequeno porte. Ao analisarem o cumprimento somente no que dizia respeito à coleta seletiva, 

Oliveira e Júnior (2016) mostraram que, entre o PMGIRS de 17 grandes centros brasileiros – 

incluindo sete capitais (Curitiba-PR, Florianópolis-SC, Fortaleza-CE, Natal-RN, Porto Alegre-

RS, Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP) – não estavam de acordo com as exigências legais. 

Outrossim, Pinho & Günther (2012), com base em 18 municípios, mostraram que a situação do 

planejamento e gestão de RSU na Amazônia brasileira também se encontra aquém do esperado.  

As incompletudes avistadas nos planos acabam por prejudicar a viabilidade de ações 

relacionadas à gestão e ao gerenciamento, entre elas a possibilidade de soluções consorciadas, 

pois em alguns casos trata-se da única solução viável para a implantação das diretrizes da PNRS 

em muitos municípios. Por isso, discute-se o mesmo no tópico seguinte. 
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8.5 Consórcios intermunicipais 

 

Como prevê inciso XIX, do Art. 8º da PNRS, a adoção de consórcios ou outras formas 

de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e 

à redução dos custos envolvidos trata-se de instrumento da PNRS. Tanto de acordo com seu 

texto como o decreto regulamentador, os municípios que fizerem esses consórcios terão 

prioridade no acesso a recursos da União. 

Os consórcios intermunicipais se mostram mais necessários e/ou viáveis 

especialmente em duas situações: 1) regiões metropolitanas e/ou conurbadas e 2) 

municipalidades com áreas próximas e pouco extensas. No primeiro caso, conforme 

argumentam Neto e Moreira (2016) o consórcio mostra-se como a opção mais viável 

especialmente em razão das dificuldades de se encontrar áreas apropriadas para a construção e 

operacionalização de aterros sanitários – tema da Seção 10. Já no segundo caso, em razão dos 

ganhos do aumento de produção (escala), o consórcio pode ser a única alternativa viável para a 

implantação de medidas que visem tanto a destinação quanto à disposição ambientalmente 

adequada (LIMA, 2003). 

Como aponta relatório do Tribunal de Contas da União, em razão de muitos municípios 

brasileiros possuírem baixa capacidade técnica, financeira e operacional para implementar a 

PNRS, as soluções consorciadas apresentam-se como uma alternativa viável. Ao adotarem o 

planejamento e execução conjuntamente os municípios, se valem desse mecanismo para 

otimizar a gestão ambientalmente adequada de seus resíduos (BRASIL. TCU, 2016a). 

Exemplos de ações que podem ser planejadas e operacionalizadas conjuntamente são 

as estações de transbordo, centrais de triagem e/ou beneficiamento e aterros sanitários. Ao 

unificarem essas centrais, elas tendem a se tornarem economicamente mais eficientes quando 

mantidas conjuntamente pelos municípios – bastando, para isso, a divisão clara dos deveres e 

encargos que cada prefeitura terá. 

Na área de estudo, no final de 2017 haviam quatro consórcios intermunicipais firmados 

– todos constituídos após a aprovação da PNRS –, à saber: o Consórcio Intermunicipal para 

Gestão de Resíduos Sólidos Integração – CIGRS Integração – abrangendo quatro municípios; 

o Consórcio intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista – CIRSOP, que contava com 

oito integrantes; já o Consórcio Intermunicipal do Pontal do Paranapanema (CIPP), era formado 

por oito municípios, e, por fim, Consorcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema (CIVAP) 

contava com quatro municipalidades. A distribuição dos municípios pode ser observada no 

Mapa 15. 
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Avista-se assim, a partir da leitura do Mapa 15 e do debate supracitado, que apesar das 

ideias para a maioria dos municípios brasileiros, quando ocorre sua formação, muitos 

consórcios permanecem apenas no papel. Isso porque, como concluiu Peralta (2016), existem 

muitos casos onde a qualificação profissional dos técnicos-administrativos que compõem 

muitas prefeituras não é adequada para tal empreitada. 

Em termos proporcionais, 35% dos municípios integram algum consórcio. Isso 

significa, em termos práticos que um em cada três municípios está participando de consórcios 

para a gestão e gerenciamento de RSU. Apesar de ainda não serem dados ideais – onde todos 

participam – e até o momento suas ações encontrarem-se restritas apenas ao planejamento – 

sem previsão de implantação e execução de projetos a serem executados de forma integrada (à 

exemplo da construção e operacionalização de centrais de tratamento de resíduos e/ou aterros 

sanitários), o quadro em que se encontra os municípios do oeste paulista ainda se mostra 

promissor quando comparado o restante do Estado de São Paulo ou do restante do País – tema 

do próximo tópico. 
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Mapa 13 - Consórscios intermunicipais no Âmbito do Acordo MPF/MPSP x CESP 
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8.6 Os consórcios intermunicipais no Estado de São Paulo e no Brasil 

 

Conforme os próprios PMGIRS disponibilizados no sitio eletrônico da Secretaria de 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo, foi possível averiguar os municípios paulistas que 

integram consórcios intermunicipais. Conforme ilustra a Tabela 26, em 2017 haviam 11 

consórcios ativos no Estado, os quais aglomeravam uma população total de 6,8 milhões de 

pessoas, sendo o maior deles o consórcio ABC, que, sozinho, conglomerava mais de 2,7 

milhões de habitantes, ao passo que o menor deles trata-se do CIPP, o qual abrange 43,4 mil 

habitantes. 

Em termos de quantidade de municípios, o consórcio do CIVAP – que integra a área 

de estudo dessa tese – possui o maior número, enquanto o menor deles é o Sistema de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (SIGEINRES), formado pelos municípios de Barretos e 

Bebedouro – ambos na região norte do estado. 

 

Tabela 26 – Consórcios intermunicipais de RSU no Estado de São Paulo - 2017 
Consórcio 

(Sigla) 

Municípios 

participantes 
População  total 

ABC 7 2.753.406 

CIENSP 16 267.805 

CIGRS Integração 4 90.438 

CIPP 4 43.243 

CISBRA 12 311.637 

CIVAP 26 406.695 

CONISUD 8 1.112.437 

CONSAB 8 342.439 

COSIMARES 8 1.108.108 

Região Sudoeste 17 195.332 

SIGEINRES 2 198.399 

Total 112 6.829.939 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em: SMA (2017). 

 

Apesar dos indicadores se mostrarem promissores para alguns consórcios, ainda 

existem, somente no Estado de São Paulo, 533 municípios (com 38,3 milhões de habitantes) 

que não participam de iniciativas desse tipo. A implantação e manutenção de consórcios 

intermunicipais tem se mostrado um grande empecilho para as prefeituras brasileiras. Relatos 

de técnicos que estão (ou já estiveram) diretamente envolvidos na gestão de consórcios 

intermunicipais de resíduos sólidos deixam isso muito claro. Servidores municipais tanto da 

área abrangida pelo Acordo MPF/MPSP x CESP17, quanto de outras regiões do Brasil18, relatam 

                                                 

17 Que atualmente desenvolvem pesquisas junto ao GADIS-UNESP. 
18 À exemplo do consórcio da Azonasul (formado por municípios do sul do Rio Grande do Sul) e do 

Consórcio Intermunicipal do Vale do São Patrício (o qual abrange municípios da região central do 

Estado de Goiás). 
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dificuldades de cunho gerencial motivados pela falta de pessoal qualificado para a gestão e 

gerenciamento. Também houveram relatos de dificuldades motivadas por atritos de ordem 

política. 

Outrossim, técnicos do Ministério do Meio Ambiente relataram que, dentre outros 

fatores que impedem o desenvolvimento de consórcios intermunicipais, existem dois que 

destacam-se: a) o despreparo/ausência de quadro técnico municipal e b) a ausência de recursos 

para a implantação de soluções consorciadas. A primeira delas materializa-se pela desordem 

que se encontram muitos projetos de consórcios, muitos deles tratando-se de poucas laudas que 

apresentam informações muito aquém do necessário. O segundo fator, e não menos importante, 

trata-se da ausência de recursos financeiros – em especial do próprio MMA – para o patrocínio 

de editais que tenham como foco o apoio financeiro a obras civis (estações de transbordo ou 

aterros sanitários regionais p. e.) fundamentais para o funcionamento de consórcios. 

Desse modo, ao somar-se a ausência de recursos com a baixa capacitação técnica 

entende-se porque não há um efetivo avanço dessas iniciativas no país. Conforme dados da 

última pesquisa realizada pelo IBGE sobre a temática, demonstra que em 2015 haviam apenas 

1.284 iniciativas do tipo. Já de acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos 

Municípios no ano de 2017, dos 4.224 municípios que fizeram parte da análise, apenas 29,5% 

(1.246) relataram participar de consórcios (Tabela 27). Além disso, é preciso elucidar que 

dentre os consórcios existentes, 27% deles não estão atuando, ou seja, tratam-se de consórcio 

de papel, uma vez que, devido a questões de ordem orçamentária e/ou técnicas, muitas estão 

apenas institucionalizadas, mas não ativas. 

 

Tabela 27 - Brasil: Municípios que participam de consórcios em 2016 
 

Consórcios intermunicipais de resíduos sólidos 

Não        2.858  67,7% 

Sim        1.246  29,5% 

Não soube informar           102  2,4% 

Não responderam              18  0,4% 

Total        4.224  100,0% 

Fonte: CNM (Não publicado). 

 

O desenvolvimento de políticas públicas federais para auxílio na implantação e 

manutenção de consórcios intermunicipais de resíduos sólidos, assim como a elaboração de 

PMGIRS completos são de fundamental importância para o cumprimento das metas nacionais 

de inclusão de catadores, coleta seletiva, reciclagem e disposição final de rejeitos – temas da 

próxima seção.  
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9 A destinação final ambientalmente adequada 

 

Em conformidade com os fundamentos de sustentabilidade estabelecidos pela PNRS, 

os resíduos devem ser tratados como recursos passivos de serem usados para a produção de 

novas mercadorias e, dessa forma, poupar recursos naturais e diminuir os impactos ambientais. 

A destinação final ambientalmente adequada é aquela que prevê, sempre que possível, 

o tratamento dos RSU como um material a ser recuperado. No Brasil, mais de 30% dos RSU 

produzidos são compostos por resíduos secos, ou seja, resíduos compostos por alumínio, aço, 

papéis e papelões, plásticos, embalagens cartonadas ou vidros (IPEA, 2012a; BRASIL, 2012). 

Quando reciclados, promovem um corte numa cadeia de tendência linear, proporcionando a 

redução na necessidade de extração de matérias-primas virgens e no consumo de energia. 

Simultaneamente, há a diminuição das emissões de gases na atmosfera, de efluentes em corpos 

hídricos e da produção de resíduos sólidos durante os processos industriais. A reciclagem de 

RSU implica, também, no aumento da vida útil dos aterros sanitários e nos impactos destes 

decorrentes (IPEA, 2010). 

A PNRS instituiu que a destinação ambientalmente adequada deve adotar, dentre 

outros mecanismos, a Logística Reversa, a qual significa, de acordo com a própria lei: 

 

[...] instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, 

em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada  (BRASIL, 2010, Art. 3º, XII). 

 

O desenvolvimento econômico e social ao qual a Lei se refere, materializa-se através 

dos novos fluxos econômicos e oportunidades de empregos diretos e indiretos e que a atividade 

proporciona19. Ao reciclar materiais, criam-se empresas especializadas na triagem, venda e 

transporte dos materiais para as industrias beneficiadoras e/ou recicladoras, as quais, conforme 

aumenta a oferta de materiais, investem no aumento de capacidade produtiva ou na criação de 

novas instalações. Ademais, como mostra Santos (2016), todas essas atividades geram, em 

diferentes proporções, tributos nas diferentes esferas estatais, contribuindo para a 

sustentabilidade econômicas destas. 

Tal desenvolvimento refere-se também à legalização e inclusão socioeconômica de 

milhares de catadores de materiais recicláveis. As cadeias de Logística Reversa também 

                                                 

1919 Em linguagem geográfica, a reciclagem pode criar ou consolidar novos fluxos e fixos (SANTOS, 

2006). 
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deverão contar com a participação de EES de catadores. Como estabelece o Decreto nº 7.404, 

que regulamenta a PNRS, na implantação deste mecanismo deve “(...) ser priorizada, 

especialmente no caso de embalagens pós-consumo, a participação de cooperativas ou outras 

formas de associações de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis” (BRASIL, 2010, 

Art. 15, § 1º). 

Como ilustrado no fluxograma que compõe a Figura 2, a implantação da Logística 

Reversa, em conformidade com as premissas da Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo 

de Vida do Produto, necessita da participação de três grupos distintos que são elementares para 

seu funcionamento, sendo que cada um deles possui responsabilidades distintas quanto ao ciclo 

de vida do produto. 

O primeiro grupo é composto pelos setores ligados à produção e distribuição de 

determinado tipo de material que venha a se tornar um resíduo (embalagens, produtos 

eletroeletrônicos, pneus, entre outros), englobando fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes. Eles são responsáveis pela implantação dos mecanismos que irão permitir o 

retorno do material descartado nas indústrias recicladoras. Já o segundo grupo é composto pelos 

geradores (pessoas físicas ou jurídicas), sendo eles encarregados por entregar os resíduos, 

devidamente separados, para os serviços de coleta adequados (secos para coleta seletiva e 

úmidos para compostagem e outros para sistemas específicos caso assim estiverem sujeitos) 

sendo necessário o esforço para a redução da geração de RSU através do consumo consciente. 

Por fim, o último grupo diz respeito ao Estado, em suas diferentes esferas 

administrativas (Municipal, Estadual e Federal), o qual é encarregado de implantar a coleta 

seletiva dos RSU e incentivar a separação (educação ambiental), celebrar e fiscalizar acordos 

de logística reversa e, também, estudar formas de incentivos fiscais para a reciclagem. 

Nesta seção serão debatidas duas questões principais. A primeira delas refere-se à 

implantação da coleta seletiva de resíduos secos e a inclusão de catadores de materiais 

recicláveis através da coleta seletiva municipal. A segunda refere-se aos desafios da logística 

reversa quanto à concentração, tanto empresarial quanto geográfica, do mercado da reciclagem 

de RSU no Brasil. 

Adianta-se, desde já, que estes últimos são motivados, em grande parte, tanto pela 

situação de monopólio ou, quando não chega a tanto, de oligopólio que prevalece no mercado 

brasileiro de reciclagem de alguns materiais. Outrossim, por considerar a viabilidade econômica 

da reciclagem, muitos materiais potencialmente recicláveis são tratados como rejeitos por 

questões geográficas. Esses dois últimos tópicos são abordados na segunda parte dessa seção. 
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9.1 A coleta seletiva e a inclusão de catadores 

 

De acordo com o Art. 9º do Decreto Federal nº 7.404, que regulamenta a PNRS, a 

coleta seletiva de resíduos secos deve ser implantada pelo titular do serviço público de limpeza 

urbana, ficando o gerador responsável, no mínimo, pela separação de resíduos secos e úmidos. 

Além disso, os programas municipais de coleta seletiva de resíduos secos deverão contar com 

a participação de Empreendimentos de Economia Solidária (associação, cooperativa ou outras 

formas de organização) de catadores. 

O motivo, pelo qual a PNRS é tão enfática na participação de EES de catadores, deve-

se à situação de risco e marginalização em que a imensa maioria dos catadores se encontra 

atualmente no País. Os dados mais recentes disponibilizados pelo IPEA (2017), apontam que, 

em 2014, havia 25,8 milhões de brasileiros (13% da população à época) que viviam em 

condições de miséria. Isso significa que eles viviam em residências cuja renda familiar per 

capta mensal era de, no máximo, R$ 140,00. Em meio a este grupo, ainda havia quase 8,2 

milhões (4%) que estavam em situação de extrema pobreza (indigência ou miséria), na medida 

em que seus rendimentos mensais máximos eram de R$ 70,00, os quais eram insuficientes 

sequer para suprir as necessidades calóricas básicas – mais explicitamente, passavam fome. 

Além disso, existe um grande abismo social entre as classes sociais brasileiras. Em 2012, a 

renda média domiciliar do 1% mais rico do país era superior a R$ 13 mil reais, o que significa 

dizer que o 1% mais rico possuía renda equivalente a 30% da população brasileira, colocando 

o País entre quatro mais desiguais da América Latina e Caribe (G1, 2011; ONU, 2013). 

Compondo essa população de baixa renda, encontram-se um grande contingente de 

famílias que tiram seu sustento da catação, triagem e venda de resíduos sólidos recicláveis. 

Como já alertava Calderoni (2003), até a aprovação da Lei Federal n° 12.305/2010, o estado 

brasileiro, em especial na esfera federal e estadual, possuía uma clara atitude de omissão em 

relação às políticas de resíduos sólidos e o trabalho dos catadores, abandonando-os à política 

do laissez-faire do mercado. 

A Lei, desta forma, além de tornar os catadores legalizados e com melhores condições 

de trabalho, cria mecanismos que permitem assistência técnica e a venda dos materiais por 

preços mais justos e, também, a possibilidade do pagamento pelos serviços ambientais por parte 

do Estado (IPEA, 2012). 
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9.1.1 A implantação da coleta seletiva de resíduos secos e a inclusão de catadores na área 

de estudo 

 

Como mostrado no Mapa 6 (Seção 7, p. 144), 43 prefeituras assinaram convênio (ou 

estão em processo) para captação dos recursos do Acordo MPF/MPSP x CESP. Destas, 29 já 

possuíam iniciativas de coleta seletiva em 2015. Com a finalização das obras, além de melhorias 

na estrutura (caminhão, equipamentos etc.) daquelas que já existem, haverá outras 18 cidades 

que contarão com a coleta diferenciada. Isso indica que, ao final das obras, 75% dos municípios 

do âmbito terão coleta seletiva.  

Conforme dados cedidos por técnicos das prefeituras no final do segundo semestre de 

201520, foi constatado que, dentre as 57 prefeituras, 27 delas não havia implantado coleta 

seletiva de resíduos secos. Por se tratarem de municípios de pequeno porte, a atividade de 

catação pode ser acompanhada de perto pelas autoridades locais envolvidas com a gestão de 

RSU. Tendo isto em vista, durante as entrevistas, os funcionários também foram questionados 

sobre o número de catadores atuantes na cidade. Quando não se conseguiu realizar o contato, 

ou os técnicos não sabiam informar, a contagem foi zerada para evitar interpretações 

precipitadas. No caso de Presidente Prudente, a estimativa se deu com base no trabalho de 

Dagnino & Johansen (2017), o qual, por meio de dados do Censo do IBGE de 2010, estimaram 

a existência de, ao menos, 500 catadores atuando na cidade.  

Como mostrado anteriormente, em razão do Acordo, existem evidências claras de que 

haverá expressiva ampliação do número de municípios com coleta seletiva na região, 

ultrapassando 75% dos municípios. Como exposto na Tabela 28, mesmo com os dados 

conservadores em razão da falta de informações, a implantação dos recursos do Acordo também 

significa o beneficiamento de mais de 430 catadores, os quais já participam de alguma EES. 

Além disso, existe o potencial de incluir outros 880 trabalhadores no mercado formal de 

trabalho com melhores condições laborais – estrutura física adequada, equipamentos para 

aumento da produção por pessoa e, também, melhores condições de negociações no momento 

da venda dos materiais triados. 

O próximo tópico elucidará que, da mesma forma que os índices de elaboração dos 

PMGIRS, a coleta seletiva no Âmbito do Acordo MPF/MPE x CESP é bem superior às médias 

nacionais. 

 

                                                 

20 As entrevistas foram realizadas via ligação telefônica entre os dias 18 de novembro e 1° de 

dezembro de 2015. 
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Tabela 28 - Estimativa do número de catadores (potencialemente) beneficiados em razão dos recursos do Acordo MPF/MPSP x CESP  

 

Município 
Coleta Seletiva  

2015 
Situação obras 

ESS formada por 

quantos trabalhadores 

Existem catadores 

avulsos? Quantos? 

Coleta Seletiva  Pública 

2017 

Adamantina Sim 0,00% 0 8 Sim 

Alfredo Marcondes Sim 66,36% 0 3 Sim 

Álvares Machado Sim 99,04% 16 16 Sim 

Anhumas Sim 25,91% 3 0 Sim 

Caiuá Sim 0,00% 3 4 Sim 

Castilho Não 82,84% 0 25 Em implantação 

Dracena Sim 0,00% 36 30 Sim 

Emilianópolis Não 59,36% 0 8 Em implantação 

Euclides da Cunha Não Em análise 6 6 Em implantação 

Flora Rica Não 9,55% 0 0 Em implantação 

Florida Paulista Sim 76,41% 7 3 Sim 

Inúbia Paulista Sim 92,51% 0 0 Sim 

Irapuru Sim 50,59% 15 30 Sim 

Junqueirópolis Sim 80,53% 29 0 Sim 

Lucélia Sim 79,44% 10 15 Sim 

Mariápolis Sem informações 26,88% 0 0 Em implantação 

Martinópolis Sim 92,60% 17 6 Sim 

Mirante do 

Paranapanema 
Não 0,00% 18 20 Em implantação 

Monte Castelo Sim 93,03% 0 0 Sim 

Narandiba Sim 66,29% 14 0 Sim 

Nova Guataporanga Sim 86,95% 3 0 Sim 

Osvaldo Cruz Sim Em análise 35 30 Sim 

Ouro Verde Não 14,85% 0 0 Em implantação 

Pacaembu Não 94,35% 12 3 Em implantação 

     (continua) 
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Município 
Coleta Seletiva  

2015 
Situação obras 

ESS formada por 

quantos trabalhadores 

Existem catadores na 

cidade? Quantos? 

Coleta Seletiva 

2017 

Panorama Não 40,59% 0 0 Em implantação 

Paulicéia Não 11,60% 0 15 Em implantação 

Pirapozinho Não 35,97% 0 30 Em implantação 

Pracinha Não 0,00% 0 0 Em implantação 

Presidente Epitácio Sim 72,92% 40 5 Sim 

Presidente Prudente Sim 31,29% 80 500 Sim 

Presidente Venceslau Sim 22,35% 50 30 Sim 

Quatá Sim 0,00% 0 0 Em implantação 

Rancharia Sim 73,89% 16 0 Em implantação 

Regente Feijó Sim 61,84% 9 8 Sim 

Rosana Não Em análise 0 26 Em implantação 

Sagres Não Em análise 0 3 Em implantação 

Santo Anastácio Não 3,71% 0 20 Em implantação 

Santo Expedito Não 59,36% 1 0 Em implantação 

São João do Pau D'Alho Sim 89,06% 0 4 Sim 

Taciba Não 0,00% 0 1 Em implantação 

Tarabai Não 45,35% 0 0 Em implantação 

Teodoro Sampaio Sim 26,81% 0 30 Sim 

Tupi Paulista Sim 78,69% 12 5 Sim 

Total 25  432 884 44 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em entrevistas com as Prefeituras (2015) e Dagnino & Johansen (2017). 
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9.1.2 A coleta seletiva e a inclusão de catadores no Brasil 

 

Apesar do prazo de implementação previsto pela PNRS ter sido em agosto de 2014, 

milhares de prefeituras brasileiras ainda não cumpriram a meta. A pesquisa mais atual 

encontrada sobre a temática foi realizada pela Confederação Nacional de Municípios em 2016. 

Sintetizada na Tabela 29, ela demonstrou que, mesmo seis anos após a aprovação da PNRS, 

menos de 37% das prefeituras brasileiras implantaram programas de coleta seletiva.  

Ainda sobre essa pesquisa, observa-se uma relação direta entre os índices de 

desenvolvimento econômico existente entre as regiões brasileiras e a implantação da coleta 

seletiva. Enquanto quase metade dos municípios da região sudeste declararam possuir coleta 

seletiva, tal índice beira os 15% tanto nos municípios da região norte quanto naqueles da região 

nordeste. 

 

Tabela 29: Programas Municipais de Coleta Seletiva conforme a Região – 2016 

 

Região 
Municípios com 

coleta seletiva 

Total de Municípios 

na Região 

Representação 

(%) 

Norte 75 450 16,7 

Nordeste 274 1794 15,3 

Centro-Oeste 148 466 31,8 

Sudeste 794 1668 47,6 

Sul 749 1191 62,9 

Total 2.040 5.568 36,6 

Fonte: CNM, (não publicado). 

 

Em relação aos índices de inclusão de catadores, os dados são diversos e dispersos. 

Preenchida pela própria equipe das prefeituras municipais, a Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico realizada em 2015 registrou, ao total, 827 EES de catadores, as quais somavam um total 

de 23.567 catadores – uma média de 28,5 catadores por EES. 

No Brasil, o controle das atividades tanto de registro do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) quanto de monitoramento sobre a situação produtiva produtivo (para fins 

tributários) das EES no Brasil cabe à Receita Federal. Em razão disso foi solicitado, por meio 

do Portal da Transparência, número total de EES atuantes no país no ano de 2017. Conforme 

informações de cadastro, existem 1.961 ESS no país. Por vias de obter uma estimativa sobre o 

número trabalhadores atuantes nestes empreendimentos, ao multiplicar-se o número total pela 

média obtida em 2015 pela PNSB, constata-se a existência de 55,9 mil trabalhadores. 

Apesar de relativamente numerosas, em termos proporcionais elas representam uma 

EES a cada 35 municípios, servindo essa proporção apenas para uma média. Isso porque a 
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maioria das cooperativas e associações de catadores brasileiras estão concentradas em um 

número reduzido de municípios. Como mostra o Mapa 14, existem cidades, em especial capitais 

estaduais, onde há registros de até 31 empreendimentos. 

O Mapa 14 também mostra que existem claras relações entre os índices regionais de 

implantação da coleta seletiva (Tabela 30) e o número de EES de catadores na região. Isso 

porque a maior parte dos empreendimentos estão na região sudeste, onde quase metade dos 

municípios declararam possuir coleta seletiva. Por outro lado, observam-se extensos vazios 

tanto no interior da região nordeste quanto em boa parte da região norte – explicitando a 

necessidade urgente da expansão das iniciativas de coleta seletiva por parte do poder público 

nestas regiões. 

Entretanto, é preciso alertar que, mesmo que haja a expansão estrutural da coleta 

seletiva de resíduos e das EES de catadores, esses últimos, assim como os gestores municipais, 

ainda terão de lidar com a disputa dos materiais recicláveis com os catadores avulsos. 

Consolidando-se como um dos maiores desafios para a implantação das diretrizes de inclusão 

social preconizadas pela PNRS, esses trabalhadores informais atuam nas ruas recolhendo os 

materiais com maior valor agregado antes da passagem do caminhão da coleta seletiva, sem 

qualquer equipamento de proteção individual ou maquinário auxiliar, o que lhes torna sujeitos 

a sérios problemas de saúde, intempéries climáticas e (sobre) exploração por parte dos 

compradores de recicláveis (AMARO; VERDUM, 2013; IPEA, 2013, LEAL; et. al., 2002).  

Os dados do sobre o setor são diversos e incertos. Isso porque as bases de dado usadas 

para as estatísticas sobre a atividade de catação no Brasil, dificilmente conseguem expressar a 

realidade. Como elucidam Sant’Ana & Metello (2016), tanto a informalidade da ocupação, 

quanto a sazonalidade da atuação de parte dos catadores (muitos atuam em setores da 

agricultura e/ou da construção civil, conforme o aquecimento destes e de outros setores) 

dificultam a captação de dados mais precisos sobre a atividade pelas pesquisas oficiais. 

 O CEMPRE estimava que em 2012 havia entre 800 mil e 1 milhão de brasileiros que 

viviam da catação de RSU (CEMPRE, 2012). Todavia, após terem alertado que o Censo 

Demográfico feito pelo IBGE (2010) foi realizado por meio de autodeclaração do entrevistado 

e/ou de algum vizinho e que, por questões práticas, o Censo desconsidera moradores de rua, 

Dagnino & Johansen (2017) contabilizaram 398,3 mil catadores no Brasil. Apesar dos números 

mais conservadores, os autores foram pioneiros no levantamento da distribuição espacial dos 

catadores no Brasil, como mostra o Mapa 15. A comparação dos Mapas 14 e 15 aclara tanto 

que o número de EES coincide com os locais onde há maior número de catadores, quanto 

elucida a urgência na expansão da coleta seletiva municipal afim de combater a informalidade.  
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Mapa 14 - Empreendimentos de Economia Solidária de Catadores no Brasil - 2017 
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Mapa 15 - Distribuição espacial e a quantidade de catadores, segundo o município de 

residência, Brasil – 2010. 

 

 

Fonte: DAGNINO; JOHANSEN , 2016, p. 254 
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Ressalta-se a importância da implantação da coleta seletiva com a participação de EES 

de catadores como sendo um dos principais desafios para a implantação Logística Reversa em 

conformidade com as diretrizes da PNRS. Muitas cidades, que já implantaram estes programas, 

enfrentam disputa dos materiais com catadores de rua e empresas privadas que compram 

resíduos secos recicláveis diretamente dos geradores. Isso porque, como elucida a Tabela 30, 

atualmente a maior parte da Logística Reversa “(...) ainda é mantida pela reciclagem pré-

consumo e pela coleta pós-consumo informal” (IPEA, 2012b, p. 5). 

 

Tabela 30 - Estimativa da participação dos programas de coleta seletiva formal (2008) 
 

Resíduos 

Quantidade de resíduos 

reciclados no país (mil 

t/ano) 

Quantidade recuperada por 

programas oficiais de coleta 

seletiva (mil t/ano) 

Participação da coleta 

seletiva formal na 

reciclagem total 

Metais  9.817,8 72,3 0,7% 

Papel/papelão  3.827,9 285,7 7,5% 

Plástico  962,0 170,3 17,7% 

Vidro  489,0 50,9 10,4% 

Fonte: IPEA, 2012b, p. 5 

 

Com o intuito de fazer um estudo comparativo entre a coleta seletiva pública e a coleta 

seletiva particular em escalas maiores, estudou-se o caso de Pelotas-RS (AMARO, 2014). Na 

época, o município possuía pouco mais de 300 mil habitantes, contava com coleta seletiva 

realizada por empresa terceirizada pela prefeitura e possuía seis EES de catadores, totalizando 

113 cooperados/ associados. Como exposto na Tabela 31, foi constatado que a participação da 

coleta seletiva informal é bem maior que a coleta seletiva pública. 

 

Tabela 31 - Dados sobre a participação do sistema de coleta seletiva pública em relação à 

movimentação total da reciclagem na cidade de Pelotas-RS 

Material 
Sistema de coleta 

seletiva pública (t/mês) 

Total movimentado pela 

reciclagem em Pelotas (t/mês) 

Participação do sistema 

de coleta seletiva 

pública (%) 

Metais 19,9 997,00 2,0 

Papel/papelão 110,5 643,10 17,2 

Plástico 35,6 533,30 6,67 

Vidro (cacos) 2,6 2,65 94,3 

Total 168,6 2.176,05 7,75 

Fonte: AMARO, 2014. 

 

Como deixam claras as tabelas supracitadas, em vias de atingir as diretrizes de inclusão 

social que a PNRS impõe, além da ampliação do número de prefeituras a implantarem a coleta 

seletiva, as autoridades envolvidas terão de superar as barreiras impostas pela coleta seletiva 

informal. Como ficou claro, mesmo quando existem cooperativas ou associações assessoradas 

pelas prefeituras, muitos profissionais da catação resistem a participação nestes 

empreendimentos. Dentre as justificativas que estes últimos costumam apresentar para não 
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fazer parte de EES estão: a) eles desconhecem como o trabalho é realizado em uma cooperativa 

ou seus mecanismos de gestão (onde eles são os donos); b) catadores não possuem os 

conhecimentos técnicos para formar uma cooperativa e/ou o auxílio técnico por parte dos 

gestores públicos para isso e; c) uma suposta autonomia e melhor rendimento de seu trabalho 

(IPEA, 2013; BESEN, RIBEIRO, GÜNTHER, 2012). 

Sobre o desconhecimento e a ausência de auxílio técnico, Lussari (2016) aponta que 

os catadores avulsos, quando trabalham para si, obtém de seu trabalho uma renda integral, mas 

quando se integra em um grupo organizado, ele encontra um elemento novo: uma organização 

para sustentar. O autor aponta que um dos principais desafios para a inclusão dos catadores 

refere-se ao medo do desconhecido, pois eles precisam abandonar a renda “fixa” do lixão/rua 

por uma renda que muitas vezes é menor, mas com melhores condições de trabalho. 

Já em relação à justificativa que diz respeito à autonomia e aos melhores rendimentos, 

em muitos casos as receitas retiradas das ruas são mais atrativas que as de outros EES. Os 

rendimentos baixos das cooperativas/associações costumam ser consequência de três fatores 

fundamentais. O primeiro deles diz respeito à falta de estrutura física, de bens de produção 

(esteiras, balanças, prensas, veículos, máquinas para beneficiamento entre outros) e de capital 

de giro ao qual a imensa maioria das ESS de catadores estão submetidas. Isso termina por 

impedi-las de realizar o processamento e armazenamento dos materiais em grandes 

quantidades, tornando a negociação diretamente com as indústrias beneficiadoras impraticável. 

Como consequência, os catadores se vêm obrigados a venderem os materiais para 

intermediários. 

Como apontado na Seção 7, uma das formas de aumentar a produção, fornecendo 

condições de negociação direta com as indústrias recicladoras e, automaticamente, aumentar os 

rendimentos dos catadores é a formação de Redes. O incremento das iniciativas de coleta 

seletiva no Brasil permitem a estrutura necessária para a formação de Redes de EES de 

catadores. Elas apontam como uma das formas mais promissoras para a busca pela autonomia 

das EES de catadores em relação aos compradores de materiais recicláveis, na medida em que 

permitem, por meio da produção conjunta, a venda dos materiais diretamente para os atacadistas 

e/ou indústrias recicladoras. 

Como mostra o Mapa 16, no estado de São Paulo existem dez iniciativas desse tipo, 

as quais abrangem EES de um total de 87 municípios. Enquanto duas delas abrangem apenas 

um município (Verde sustentável e Paulista), a Rede Cata-Vida, conglomera EES de 22 

municípios. Destaca-se também a Rede Cataoeste, a qual abrange munícios da área de estudo. 
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Mapa 16 - As redes de EES no Estdado de São Paulo 
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Apesar de extremamente importantes para o aumento da renda dos catadores, as Redes 

ainda não se materializam como a solução final para o baixo rendimento dos catadores. O baixo 

rendimento das EES e, consequentemente, um dos fatores que contribuem para a não atração 

dos catadores avulsos, também está muito ligado a estrutura piramidal do mercado de 

reciclagem. A forma como esse mercado se materializa e as consequências tanto para a 

implantação da logística reversa quanto para os rendimentos dos catadores são temas do 

próximo tópico. 

 

9.2 A logística reversa e o mercado da reciclagem no Brasil 

 

Assinado em 25 de novembro de 2015, o Acordo Setorial para Implantação do Sistema 

de Logística Reversa de Embalagens em Geral tem como objetivo garantir a destinação final 

ambientalmente adequada das embalagens. Apesar de sua concretização ter se dado somente 

três anos após o lançamento do edital de chamamento para sua elaboração, o Acordo possui a 

vantagem dos objetivos e metas terem sido estabelecidos pelos próprios setores envolvidos. 

Isso significa dizer que, no caso do não cumprimento das mesmas, os inadimplentes não 

poderão evitar os encargos e multas ao alegarem, na Justiça, que foram coagidos e/ou que a 

atividade pode lhes trazer prejuízos de qualquer ordem. 

O Acordo supracitado não abarcou todos os setores produtivos de embalagens – tanto 

os representantes do setor de embalagens de aço quanto de vidros não o assinaram. Por tratar-

se de um sistema que representa a internalização de custos que até então eram socializados e, 

por tratar-se, também, de uma adeso voluntária e contratual, um dos principais desafios para a 

implementação da logística reversa está em garantir que todos os agentes econômicos cumpram 

com seus deveres. Isso porque, como alertam Soler & Cipriano (2017), a coleta, triagem, 

compra e processamento dos materiais recicláveis são gerenciados independentemente de quem 

os tenha efetivamente colocado o produto no mercado. Conhecido como “efeito carona”, isso 

significa dizer que quem faz logística reversa o faz para si e também para quem não faz, 

permitindo aos últimos uma clara vantagem competitiva. 

Em reforço às afirmações de Soler & Cipriano (2017), os representantes do próprio 

setor de embalagens admitem em sitio eletrônico criado especificamente para divulgação dos 

resultados da logística reversa. Denominado “Coalizão Embalagens”, o grupo é composto por 

3.786 empresas – as quais que representam fabricantes e importantes de produtos 

comercializados em embalagens; fabricantes e importadores de embalagens; distribuidores e 
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comerciantes. Apesar de um número relevante empresas, ele ainda é reduzido diante do 

universo brasileiro (COALIZÃO EMBALAGENS, 2017). 

Todavia, o Decreto Federal nº 9.177/2017 ao estabelecer a isonomia entre todos os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e das embalagens objeto 

de logística reversa, o governo evita o efeito carona na medida em que os obriga a cumprirem 

– desde que haja a fiscalização – as mesmas metas que aqueles que assinaram o Acordo. 

Apesar dos esforços do Governo Federal, através do Ministério do Meio Ambiente, 

em implantar as melhores soluções para a gestão e gerenciamento desses resíduos sólidos, é 

preciso alertar que existem riscos do não cumprimento das partes acordas. O propósito desta 

seção será enfatizar que, apesar de muitas vezes ser economicamente viável e rentável, a 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos secos (reciclagem) pode tornar-se 

inviável por questões de ordem geográficas e de concentração econômica. 

Tal questão se dá pelo fato de que, se por um lado o Acordo Setorial estabelece que a 

logística reversa das embalagens em geral seja realizada por meio da compra dos materiais, por 

outro, a PNRS estabelece que os resíduos sólidos devem ser considerados rejeitos quando não 

houver viabilidade econômica para sua reciclagem. Esse mecanismo, caso as autoridades não 

estejam atentas no momento da assinatura das próximas fases do acordo setorial, pode levar a 

inviabilidade da coleta seletiva e da reciclagem de muitos materiais. 

Isso porque, como já denunciava Calderoni (2003), o mercado da reciclagem de RSU 

configura-se, na maioria das vezes, de forma piramidal, cuja base é formada pelos catadores – 

sejam eles associados/cooperados ou avulsos. Acima deles estão os intermediários de pequeno 

e médio porte, que costumam atuar em escala regional intraurbana – operando, muitas vezes, 

na informalidade. O nível seguinte é dado pelos intermediários de maior porte, os quais são 

constituídos por empresas legalizadas e cujo raio de atuação se dá em escala regional. Eles 

compram a produção de EES e pequenas empresas tanto da cidade de sede quanto de outras 

cidades, as quais, em alguns casos podem estar à centenas de quilômetros da sede. Em ambos 

os casos, por terem que arcar com os custos do armazenamento e transporte, inevitavelmente 

pagam preços mais baixos para os EES, especialmente os pequenos estabelecimentos 

(AMARO, 2014). 

Já os intermediários de maior porte são empresas legalizadas cujo raio de atuação se 

dá em escala regional. Eles compram a geração tanto de EES e pequenas empresas da cidade 

de sede, quanto de outras cidades – as quais, em alguns casos, podem estar à centenas de 

quilômetros da sede. Em ambos os casos, por terem que arcar com os custos do armazenamento 
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e transporte, inevitavelmente pagam preços mais baixos para os EES, especialmente os 

pequenos estabelecimentos (AMARO, 2014). 

Por último, no topo da pirâmide, encontram-se as indústrias recicladoras. Em sua 

maioria, elas são operadas por grupos (geralmente de capital internacional) que operam 

simultaneamente em regime de monopólio e de monopsônio ou, “Quando não alcançam esse 

grau de concentração, chegam, ao menos, a operar em regime de oligopólio ou oligopsônio” 

(CALDERONI, 2003, p. 64). Tal domínio de mercado lhes permitem impor baixos preços a 

serem pagos pelos materiais (muito abaixo daqueles que seriam pagos caso houvesse uma 

situação de mercado de livre concorrência) e, consequentemente, concretizar a situação de 

sobre-exploração na base da pirâmide.  

Como será mostrado nos próximos tópicos, ao associar esse poder de mercado com as 

dimensões continentais do Brasil e a distribuição desigual das indústrias pelo seu território, 

existem chances de muitos resíduos potencialmente recicláveis serem considerados rejeitos, 

proporcionando perda de energia e recursos naturais. 

Adianta-se, desde já, que a abordagem não será realizada pela perspectiva da 

viabilidade econômica do processo de reciclagem em si – ou seja, a viabilidade do uso de 

matérias-primas secundárias para a produção de novas mercadorias. Sobre essa questão, os 

trabalhos de Calderoni (2003) e IPEA (2010) já provaram que o processo é rentável (economia 

de matéria prima e insumo) e que a pratica também promove a diminuição de uma série de 

impactos ambientais (redução da emissão de gases e efluentes, geração de resíduos e consumo 

de energia). Outro fator que comprova, na prática, essa viabilidade, é o próprio mercado da 

reciclagem brasileiro: são centenas de indústrias cuja principal matéria-prima são materiais que, 

em algum momento, foram descartados. 

 

9.3 O mercado da reciclagem de embalagens de aço 

 

Como todo metal, o aço pode ser reciclado infinitas vezes e sem perda das 

propriedades. O dado mais recente encontrado sobre a reciclagem da embalagem de aço no 

Brasil é dado pelo CEMPRE, o qual aponta que em 2015 cerca de 47% do total das latas de aço 

consumidas no Brasil foram recicladas, incluindo 82% de latas de aço para bebidas (latas de 2 

peças). Em termos de peso, estima-se que 200 mil toneladas de latas de aço pós consumo 

retornaram para o processo de reciclagem no país, evitando, dessa forma, o acúmulo em locais 

de disposição final (CEMPRE, 2017b). 
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Geralmente, em razão das pequenas quantidades, as EES não realizam uma separação 

específica dos fardos de lata, sendo elas vendidas juntamente com as demais sucatas ferrosas.  

A reciclagem do aço mais utilizada é realizada em instalações denominadas “usinas 

semi-integradas”. Elas produzem aço a partir da mistura de vários tipos de sucatas (cuja 

composição irá depender do produto final objetivado), as quais são derretidas em um refratário 

por meio de corrente elétrica (CALDERONI, 2003; IPEA, 2010). 

O mercado brasileiro da reciclagem de aço é bem concentrado. Como mostra o Quadro 

12, há um claro domínio de produção por duas empresas – AcellorMittal S.A. e Gerdau S.A.–, 

as quais administram 15 das 19 usinas do tipo existentes no país. 

 

Quadro 12 – Empresas e localização das usinas semi-integradas de aço do Brasil 

Empresa Localização 

AcellorMittal S.A. Vitória/ES 

AcellorMittal S.A. Cariacica/ES 

AcellorMittal S.A. Juiz de Fora/MG 

AcellorMittal S.A. João Monlevade/MG 

AcellorMittal S.A. São Francisco do Sul/SC 

AcellorMittal S.A. Piracicaba/SP 

Gerdau S.A. Maracanaú/CE 

Gerdau S.A. Recife/PE 

Gerdau S.A. Guaíra/PR 

Gerdau S.A. Rio de Janeiro/RJ 

Gerdau S.A. Charqueadas/RS 

Gerdau S.A. Sapucaia do Sul/RS 

Gerdau S.A. São Paulo/SP 

Gerdau S.A. Pindamonhagaba/SP 

Gerdau S.A. Mogi das Cruzes/SP 

Grupo SIMEC S.A. Pindamonhagaba/SP 

Villares Metals S.A. São Paulo/SP 

Votorantim Siderurgia Resende/RJ 

Votorantim Siderurgia Barra Mansa/RJ 

Fonte: BRASIL, 2017. 

 

Além disso, como espacializa o Mapa 15, usinas semi-integradas de aço estão 

concentradas na região sul, sudeste e no litoral da região nordeste. Ainda sobre o mapa, são 

apenas nove estados que possuem usinas recicladoras de aço, havendo outros 17 estados não 

são atendidos por nenhuma unidade fabril.  

 

 

. 
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Mapa 17 - Distribuição das usinas semi-instegradas de aço no Brasil 

/  
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A concentração empresarial em associação com a distribuição geográfica das usinas 

semi-integradas faz com que existam grandes diferenças entre os preços praticados no Brasil. 

Como mostra a Tabela 32, à exceção da capital paulista, fica evidente a desvalorização da 

sucata, chegando, em alguns casos, a mais de 300%. 

 

Tabela 32 - Relação entre preços pagos e distâncias das usinas semi-integradas de aço no 

Brasil - 2017 

Município 
Sucata ferrosa Local da indústria mais 

próxima 

Distância 

(R$/kg) (km) 

Porto Alegre/RS 0,25 Sapucaia do Sul/RS 50 

São Paulo/SP 0,30 São Paulo/SP 0 

Belo Horizonte/MG 0,35 João Monlevade/MG 130 

Manaus/AM 0,10 Maracanaú/CE 4.240 

Pelotas/RS 0,14 Sapucaia do Sul/RS 300 

Caietité/BA 0,20 João Monlevade/MG 950 

Coocassis - Assis/SP 0,12 Piracicaba/SP 375 

Rede Cataoeste/SP 0,12 Piracicaba/SP 375 

Fonte: Organizado pelo auto, com base em CEMPRE (2017b) e FUZZY (2017). 

 

Tão concentrado quanto o mercado do aço, porém com demanda muito maior, o 

mercado da reciclagem do alumínio é o próximo objeto de análise. 

 

9.4 O mercado da reciclagem de alumínio 

 

O Brasil possui destaque mundial na reciclagem de latas de alumínio. Em 2015, 98% 

de seu consumo aparente foi reciclado (CEMPRE, 2017c). Apesar dos altos índices, os preços 

pela matéria prima secundária variam muito no território brasileiro. Como mostra a Tabela 33, 

a sucata era comprada diferenças de R$ 0,70 por kg em Caietité, no interior da Bahia.  

 

Tabela 33 - Relação entre preços pagos e distâncias das indústrias recicladoras de alumínio 

no Brasil - 2017 

Município 
Latas de alumínio Local da indústria mais 

próxima 

Distância 

(R$/kg) (km) 

Porto Alegre/RS 3,50 Porto Alegre (centro LATASA) 0 

São Paulo/SP 3,80 Guarulhos/SP 20 

Belo Horizonte/MG 3,20 Ibirité/MG 25 

Manaus/AM 3,00 João Pessoa/PB 4.660 

Pelotas/RS 3,10 Porto Alegre (centro LATASA) 250 

Caietité/BA 2,30 João Pessoa/PB 1.440 

Coocassis - Assis/SP 3,00 Araçariguama/SP 385 

Rede Cataoeste/SP 3,00 Araçariguama/SP 385 

Fonte: Organizado pelo auto, com base em CEMPRE (2017c) e FUZZY (2017). 
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Como mostra o Quadro 13, o setor é dominado pelo Grupo Recicla BR, o qual 

administra, dentre outras empresas, a Latasa Reciclagem S/A. possuindo ele a maior parte das 

indústrias recicladoras. As outras empesas pertencem a grupos diferentes e – como mostra o 

Quadro 13 e o Mapa 18 – estão concentradas além de conc 

 

Quadro 13 - Empresas e localização das indústrias de reciclagem de alumínio do Brasil 

Empresa Localização 

Alunord - Aluminio do Nordeste Industria e Comercio Ltda – Me João Pessoa/PB 

Alcom Industria e Comercio Ltda Itapemirim/ES 

Almeida Indústria e Comércio De Metais Ltda Guarulhos/SP 

Alumínio Sul - Descaracterização de Resíduos, Industrialização E Soluções Piedade/SP 

Alux Do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Nova Odessa/SP 

Italuminios Industria e Comercio de Metais Ltda Ibirité/MG 

Matalex - Votorantim Metais - Sucatas Industriais Araçariguama/SP 

Recicla BR - Latasa Reciclagem S/A Pindamonhangaba/SP 

Recicla BR - Latasa Reciclagem S/A Pindamonhangaba/SP 

Recicla BR - Latasa Reciclagem S/A Itaquaquecetuba/SP 

Recicla BR - Latasa Reciclagem S/A Paranaíba/MS 

Recicla BR - Latasa Reciclagem S/A (em construção) São Francisco do Sul/SC 

Fonte: BRASIL, 2017. 

 

Também possuindo índices de reciclagem bem altos, o mercado da reciclagem de 

celulose – especialmente o de fibra longa – possui características mais dinâmicas. Ele será o 

tema do próximo tópico. 
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Mapa 18 - Distribuição das indústrias de reciclagem de alumínio no Brasil 
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9.5 O mercado da reciclagem de celulose 

 

Apesar de a cada processo de reciclagem ocorrer uma perda das fibras, o papelão e o 

papel branco podem ser facilmente reciclados, sendo a indústria de embalagens a principal 

consumidora de aparas no Brasil.  

Dados disponibilizados pelo CEMPRE (2017d, 2017e), apontam que 85% do volume 

total de papel ondulado consumido no Brasil em 2014 foi reciclado, correspondendo a 4,7 

milhões toneladas que foram reinseridas no mercado. Já em relação ao papel branco, no mesmo 

ano foram reciclados 31% do consumo aparente, o que indica a recuperação de 2,7 milhões de 

toneladas de papel. 

Conforme a Receita Federal, existem 1.608 indústrias de papel e papelão no Brasil. 

Todavia, não foi possível a distinção entre as que produzem somente a partir de matéria prima 

virgem e aquelas que fazem uso matéria prima secundária. Por conta disso, o Mapa 19 expõem 

todas as indústrias do setor, elucidando que, da mesma forma que o aço e o alumínio, o setor 

está concentrado, em ordem decrescente, na regiões sudeste, sul, no litoral do Nordeste e, por 

fim, na região norte – está última possuindo indústrias apenas no estado do Pará. 

Em relação aos preços pagos, as variações são grandes, à depender do local da venda. 

Como exposto na Tabela 34, o existe uma diferença de quase 60% nos valores pagos em Porto 

Alegre e em São Paulo em relação à Manaus e as outras cidades do interior. 

 

Tabela 34 - Variação dos preços pagos pelo kg do papelão em diversas cidades do Brasil - 

2017 

Município 
Papelão 

R$/kg 

Porto Alegre/RS 0,46 

São Paulo/SP 0,47 

Belo Horizonte/MG 0,40 

Manaus/AM 0,28 

Pelotas/RS 0,32 

Caietité/BA 0,28 

Coocassis - Assis/SP 0,27 

Rede Cataoeste/SP 0,30 

Fonte: Organizado pelo auto, com base em CEMPRE (2017d) e FUZZI (2017). 

 

Já em relação ao papel branco, existe um equilíbrio maior entre os preços pagos aos 

catadores – sendo estes, inclusive, bem semelhantes aos valores do papelão. Da mesma forma 

que na tabela anterior, os preços baixam conforme a distância dos núcleos indústrias, havendo 



218 

 

destaque para o caso, Manaus/AM, onde o preço é praticamente um terço menor que nas 

capitais, e Caietité/BA, onde o quilograma do material é de apenas R$ 0,10. 

 

Tabela 35 - Variação dos preços pagos pelo kg do papel branco em diversas cidades do Brasil 

- 2017 

Município 
Papel branco 

R$/kg 

Porto Alegre/RS 0,46 

São Paulo/SP 0,47 

Belo Horizonte/MG 0,40 

Manaus/AM 0,28 

Pelotas/RS 0,32 

Caietité/BA 0,10 

Coocassis - Assis/SP 0,37 

Rede Cataoeste/SP 0,40 

Fonte: Organizado pelo auto, com base em CEMPRE (2017e) e FUZZY (2017). 

 

Possuindo alguns índices semelhantes de reciclagem aos dos papeis e papelões e um 

mercado bem mais dinâmico e diversificado, os plásticos serão o tema da próxima seção. 
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Mapa 19- Distribuição das indústrias de papel e papelão no Brasil 
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9.6 O mercado da reciclagem de plásticos  

 

Proveniente do petróleo, os plásticos, por sua estabilidade, leveza e versatilidade são 

usados em praticamente todos os setores da economia. Essa abundância, associada aos preços 

relativamente baixos dos maquinários, facilita o empreendedorismo e a reciclagem. 

Conforme os dados levantados com a Receita Federal, existem 1.935 indústrias cuja 

atividade principal é a reciclagem de plásticos. Como espacializa o Mapa 20, ainda que exista 

uma grande concentração na região sudeste, o mercado encontra-se consideravelmente mais 

espraiado pelo território nacional. 

Todavia, os índices da reciclagem ainda são aquém do esperado para o número de 

indústrias. Dados do CEMPRE (2017f) indicam que menos de 22% do consumo aparente de 

plásticos foi reciclado em 2011. 

O espraiamento da indústria também não tem contribuído muito para o equilíbrio dos 

preços pagos pelas matérias primas. Como mostra a Tabela 36, à exceção de Pelotas/RS que 

possui uma indústria de reciclagem de PET, as EES de cidades do interior e dos estados menos 

desenvolvidos recebem visivelmente menos que as situadas em capitais. Um exemplo claro 

reside no caso das EES de São Paulo, as quais estavam recebendo o dobro que o mesmo produto 

triado e fardado pelas EES de Manaus. 

 

Tabela 36 - Variação dos preços pagos pelo kg PET em diversas cidades do Brasil – 2017 

 

Município 
PET 

R$/kg 

Porto Alegre/RS 1,70 

São Paulo/SP 2,00 

Belo Horizonte/MG 1,25 

Manaus/AM 1,00 

Pelotas/RS 1,60 

Caietité/BA 1,30 

Coocassis - Assis/SP 1,30 

Rede Cataoeste/SP 1,30 

Fonte: Organizado pelo auto, com base em CEMPRE (2017e) e FUZZI (2017). 

 

Apesar da grande variação nos preços pagos pelos plásticos, encontra-se em situação 

mercadológica muito melhor que o setor de embalagens de vidro – tema do próximo tópico.  
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Mapa 20 - Distribuição das indústrias de reciclagem de plásticos no Brasil 
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9.7 O mercado da reciclagem de vidros 

 

Da mesma forma que o setor de embalagens de aço, as empresas envolvidas com a 

produção, distribuição, comércio e reciclagem de vidros estão pendentes em relação ao acordo 

de logística reversa. Como explicitado no Quadro 14, o setor vidreiro configura-se como o mais 

concentrado do mercado de embalagens de alimentos e/ou utensílios domésticos, operando em 

situação de oligopólio. 

 

Quadro 14 - Empresas e localização das indústrias de vasilhames e linha doméstica de vidros 

do Brasil - 2017 

Empresa Município Produtos 

Owens-Illions São Paulo/SP Vasilhames e linha doméstica 

Owens-Illions Recife/PE Vasilhames e linha doméstica 

Owens-Illions Vitória de Santo Antão/PE Vasilhames e linha doméstica 

Owens-Illions Fortaleza/CE Vasilhames e linha doméstica 

Owens-Illions Rio de Janeiro/RJ Vasilhames e linha doméstica 

Nadir Figueiredo São Paulo/SP Vasilhames e linha doméstica 

Verallia Brasil S.A. São Paulo/SP Vasilhames 

Verallia Brasil S.A. Porto Ferreira/SP Vasilhames 

Verallia Brasil S.A. Campo Bom/RS Vasilhames 
Fonte: BRASIL, 2017; ABIVIDRO, 2017 

 

O domínio de mercado e a distribuição completamente desigual das indústrias 

vidreiras trata-se do melhor exemplo de como a ausência de um acordo de logística reversa que 

obrigue os produtores a internalizarem os custos da reciclagem pode ser prejudicial ao ambiente 

e à sociedade. Como mostra a Tabela 37, quando as empresas compram vidro de ESS de 

catadores, os preços pagos são muito baixos. 

 

Tabela 37 - Relação entre preços pagos e distâncias das indústrias recicladoras de vidro no 

Brasil - 2017 

Município 
Vidro Local da indústria mais 

próxima 

Distância 

(R$/kg) (km) 

Porto Alegre/RS 0,05 Campo Bom/RS 52 

São Paulo/SP 0,14 São Paulo/SP 0 

Belo Horizonte/MG 0,00 Rio de Janeiro/RJ 450 

Manaus/AM 0,00 Vitória de Santo Antão/PE 4.570 

Pelotas/RS 0,00 Campo Bom/RS 352 

Caietité/BA 0,00 Vitória de Santo Antão/PE 1.280 

Coocassis - Assis/SP 0,40 São Paulo/SP 440 

Rede Cataoeste/SP - São Paulo/SP 440 

Fonte: Organizado pelo auto, com base em CEMPRE (2017g) e FUZZY (2017). 
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Como explicitado no Mapa 21, as indústrias recicladoras concentram-se na região 

sudeste, fugindo da regra apenas três unidades: duas localizadas na região nordeste e uma na 

região sul. 

Uma vez elucidados os desafios relativos ao Planejamento e à destinação final 

ambientalmente adequada, será a vez da avaliação da disposição final ambientalmente 

adequada. Como as duas questões anteriores, ela apresenta-se problemática em muitos aspectos. 
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Mapa 21- Distribuição das indústrias de vasilhames de vidro no Brasil 
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10 A disposição final ambientalmente adequada de rejeitos 

 

Conforme o inciso do Art. 3° (inc. VII e XV) da PNRS, rejeitos são resíduos sólidos 

que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos 

tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis (reciclagem, compostagem, recuperação e 

aproveitamento energético), devem ser destinados para disposição final ambientalmente 

adequada, ou seja, devem ser dispostos em aterros sanitários. Estes devem observar normas 

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

minimizar os impactos ambientais adversos. 

Tanto o texto da Lei Federal n° 12.305/2010, quanto seu Decreto regulamentador, 

estabelece as diretrizes a serem adotadas, todavia eles não indicam detalhes sobre a construção 

e funcionamento de cada um dos mecanismos que devem ser implementados. Em função disso, 

é correto dizer que a PNRS se trata de uma Lei de caráter estruturante e não estrutural, ou seja, 

ela fornece o suporte jurídico, político e gerencial para a questão da gestão e gerenciamento dos 

resíduos sólidos no Brasil, mas não fornece detalhes sobre como os mecanismos devem ser 

efetivados. Por possuir este caráter, a execução das diretrizes da PNRS depende de uma série 

de outros textos de caráter político-administrativo, jurídicos e técnicos – como demonstrado na 

Figura 28 – “Resíduos Sólidos no Brasil: legislações e normas vigentes”. 

No Brasil, existem três normas principais sobre a temática da “disposição final 

ambientalmente adequada de rejeitos em aterros”. A primeira delas é a NBR 8.419/1992, que 

estabelece as normas para a “Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos 

urbanos”. A segunda é a NBR 13.896/1997, denominada “Aterros de resíduos não perigosos – 

critérios para projeto, implantação e operação”. A terceira, mais recente, trata-se da NBR 

15.849/2010, “Resíduos Sólidos Urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte – Diretrizes 

para localização, projeto, implantação, operação e encerramento”.  

De acordo com a NBR 8.419/1992, um aterro sanitário trata-se de uma: 

 

Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos 

à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, 

método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos 

sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, 

cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de 

trabalho, ou a intervalos menores, se necessário (ABNT, 1992, p. 1). 

 

Ainda conforme a mesma Norma, um projeto de um aterro sanitário deve apresentar 

as características geomorfológicas, geológicas, climatológicas seguidas pela caracterização do 

uso do solo e dos recursos hídricos do entorno da área escolhida. Além disso, os técnicos (tanto 



230 

 

aqueles responsáveis pela elaboração dos projetos, quanto os representantes do órgão 

licenciador) deveriam seguir alguns regulamentos que não estavam contidas nessa norma, mas 

sim, dispersas na legislação brasileira. Um dos exemplos é a Portaria do MINTER n° 124/1980, 

que estabelecia que tais empreendimentos deveriam situar-se a uma distância mínima de 200m 

de qualquer coleção hídrica. 

Com a finalidade de preencher as lacunas deixadas pela NBR 8.419/1992, foi editada, 

em 1997, a NBR 13.896, a qual fornece critérios mais claros e objetivos para a localização dos 

aterros. Dentre as normativas, encontram-se diretrizes para a topografia, vegetação, pedologia 

e lençol freático, isolamento, acesso, drenagem e tratamento de gases e líquidos percolados. 

Apesar de preconizarem técnicas ambientalmente corretas para a correta disposição 

final de RSU e a amenização dos impactos decorrentes dos aterros sanitários, a execução de 

tais Normativas mostrou-se econômica e operacionalmente inviável para a maioria dos 

municípios brasileiros. Isso se dá em razão de muitas prefeituras não possuírem, em seu quadro 

técnico, pessoas capacitadas para gerenciar um aterro sanitário. Quando haviam pessoas 

capacitadas, a maioria das prefeituras não possuía recursos financeiros suficientes para a 

construção e operacionalização destes locais como preconizado pelas Normas. 

Em dezembro de 2005, a “Secretaria de qualidade ambiental nos assentamentos 

humanos”, ligada ao Ministério do Meio Ambiente, publicou a Moção 01, que aprovava a 

criação de um Grupo de Trabalho – GT – para estudar e discutir alternativas tecnológicas de 

aterros /sanitários simplificados. Como justificativa para isso, os redatores alegavam que “(...) 

os municípios, em sua maioria, não possuem capacidade técnica e econômica para instalar e 

operar aterros sanitários, em conformidade com as normas técnicas brasileiras vigentes” 

(BRASIL, 2005). As discussões deste GT culminariam na publicação da Resolução CONAMA 

404/2008, que “Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro 

sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos”, a qual preconiza que algumas 

estruturas ou sistemas aos aterros sanitários de maior porte, podem ser, sob certas condições, 

facultativas em aterros de pequeno porte. Em vias de regulamentar essa Resolução, foi 

publicada a NBR 15.849/2010, a qual considera dois tipos de empreendimentos de menor parte, 

a saber: aterro sanitário de pequeno porte e aterro sanitário de pequeno porte em valas. O 

primeiro deles possui a seguinte definição: 

 

Aterro sanitário para disposição no solo de resíduos sólidos urbanos, até 

20t por dia ou menos, quando definido por legislação local, em que, 

considerando os condicionantes físicos locais, a concepção do sistema 

possa ser simplificada, adequando os sistemas de proteção ambiental sem 
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prejuízo da minimização dos impactos ao meio ambiente e à saúde 

pública (ABNT, 2010, p. 2). 

 

Já um aterro sanitário de pequeno porte em valas trata-se de uma “Instalação para 

disposição no solo de resíduos sólidos urbanos, em escavação com profundidade limitada e 

largura variável, confinada em todos os lados, oportunizando operação não mecanizada” 

(ABNT, 2010, p. 2). 

Fazendo uso de sua autonomia legislativa, ao adotar a possibilidade de aterros de 

pequeno porte, a CETESB estabeleceu que eles fossem para municípios que produzissem até 

10t/dia de RSU. Para a definição do tipo de aterro que será licenciado e estimar a geração de 

RSU, a CETESB se baseia na relação entre a população total do município e as médias de 

urbanização e geração de RSU por estrato populacional. Os dados referentes à população total 

são provenientes das publicações anuais realizadas pelo órgão IBGE (2017), enquanto a taxa 

de urbanização se dá com base na média encontrada nos Censos do IBGE de 2000 e 2010.  

Já a quantidade de RSU é baseada na geração média do Estado de São Paulo, conforme 

os estratos populacionais, como ilustrado na Tabela 38. 

 

Tabela 38 - Estimativa da geração de RSU por estrato populacional usado pela CETESB 

População Urbana 
Produção de RSU 

 (kg/hab.dia) 

Até 25.000 0,7 

De 25.001 até 100.000 0.8 

De 200.001 a 500.000 0.9 

Acima de 500.000 1.1 

Fonte: SÃO PAULO, 2014, p. 39. 

 

A esse respeito, a CETESB elaborou o Manual de Operação de Aterro Sanitário em 

Valas, no qual afirma: “O aterro sanitário em valas é uma técnica para a disposição de resíduos 

urbanos no solo, em municípios de pequeno porte, onde a produção diária de lixo não deve 

ultrapassar 10 (dez) toneladas. Vale lembrar que a grande maioria dos municípios no Estado de 

São Paulo produz mais ou menos essa quantidade de resíduos” (CETESB, 2010, p. 5). 

Na Tabela 39, a seguir, são apresentados os tipos de aterros licenciados pela CETESB, 

de acordo com as quantidades de RSU geradas diariamente nos municípios do Âmbito do 

Acordo MPF/MPSP x CESP. 
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Tabela 39 - Tipos de aterros licenciados conforme a estimativa de geração de RSU nos municípios do Âmbito do acordo MPF/MPSP X CESP 

Município 

Est. pop. 

município 2016 

- IBGE 

Est. pop. 

urbana 

2016 - 

CETESB 

Est. geração de 

RSU (t/dia) - 

CETESB 

Tipo de aterro 

licenciado 
UGRHI 

Agência 

Ambiental 

Licenças* 

Instalação Operação Expiração 

Adamantina 35.094 33.174 26,54 Sanitário Peixe Dracena 2000  mar/14 

Alfredo Marcondes                            4.118 3.445 2,41 Sanitário em Valas II Peixe Pres. Prudente 2016 2016 nov/21 

Álvares Machado 24.733 22.282 15,60 Sanitário Peixe Pres. Prudente 2000 2002 - 

Anhumas 4.026 3.295 2,31 Sanitário em Valas II P. do Paranapanema Pres. Prudente 2011 2012 nov/17 

Caiabu 4.208 3.426 2,40 Sanitário em Valas II Peixe Pres. Prudente 2002 2015 set/20 

Caiuá 5.628 2.156 1,51 Sanitário em Valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 2010 - 2016 

Castilho 20.120 15.184 10,63 Sanitário em Valas Baixo Tietê Dracena 2002 2002 - 

Dracena 46.088 42.559 34,05 Sanitário Aguapeí Dracena 2016 - - 

Emilianópolis 3.186 2.634 1,84 Sanitário em Valas Peixe Pres. Prudente 2007 2014 ago/19 

Estrela do Norte  2.765 2.183 1,53 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 2008 2009 jul/14 

Euclides da Cunha P.  9.600 6.121 4,28 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 2003 2011 jul/16 

Flora Rica 1.602 1.297 0,91 Sanitário em valas Peixe Dracena 2008 2015 mai/20 

Florida Paulista 14.143 11.159 7,81 Sanitário em valas Peixe Dracena 2015 2015 jul/20 

Iepê 8.070 7.165 5,02 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 2015 2016 mar/21 

Indiana 4.936 4.222 2,96 Sanitário em valas Peixe Pres. Prudente 2014 2015 jun/20 

Inúbia Paulista 3.907 3.419 2,39 Sanitário Peixe Dracena 2011 2012 jun/17 

Irapuru 8.217 5.810 4,07 Sanitário em valas Peixe Dracena 2009 2009 nov/14 

João Ramalho 4.442 3.792 2,65 QUATÁ Médio Paranapanema Assis QUATÁ QUATÁ  

Junqueirópolis 20.211 16.620 11,63 Sanitário em valas Peixe Dracena 2016 2017 jul/22 

Lucélia 21.330 18.473 12,93 Sanitário em valas Aguapeí Dracena 2008 2009 mai/14 

Marabá Paulista 5.524 2.459 1,72 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 2012 2013 mar/18 

Mariápolis 2.145 3.268 2,29 Sanitário em valas Peixe Dracena 2013 2014 mai/19 

Martinópolis 25.966 21.808 15,27 Sanitário em valas Peixe Pres. Prudente 2002 2003/2011 ago/16 

Mirante do Paranap. 18.056 10.632 7,44 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 2010 2017 fev/22 

Monte Castelo 4.189 3.311 2,32 Sanitário em valas Aguapeí Dracena - 2016 nov/21 

Nantes  3.014 2.707 1,89 Sanitário em Valas II P. do Paranapanema Pres. Prudente 2013 2015 mar/20 

Narandiba  4.702 3.405 2,38 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 2000 2013 jan/18 

Nova Guataporanga 2.296 1.993 1,40 Sanitário em valas Aguapeí Dracena 2014 2015 fev/20 

Nova Independência 3.667 2.924 2,05 Sanitário em valas Aguapeí Dracena 2013 2014 mar/19 

Osvaldo Cruz 32.593 29.288 23,43 Sanitário em valas Peixe Dracena 2004 2006 - 

Ouro Verde 8.386 7.715 5,40 Sanitário em valas Peixe Dracena 2014 2015 mar/20 

Pacaembu 14.024 10.333 7,23 Sanitário em valas Aguapeí Dracena 2009 2010 mar/15 

(Continua) 
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Município 

Est. pop. 

município 2016 

- IBGE 

Est. pop. 

urbana 

2016 - 

CETESB 

Est. geração de 

RSU (t/dia) - 

CETESB 

Tipo de aterro 

licenciado 
UGRHI 

Agência 

Ambiental 

Licenças* 

Instalação Operação Expiração 

Panorama 15.539 15.094 10,57 Sanitário em valas Aguapeí Dracena 2001 2017 ago/19 

Paulicéia 7.065 5.874 4,11 Sanitário em valas Aguapeí Dracena 2010 2016 mar/21 

Piquerobi  3.686 2.781 1,95 Sanitário em valas Peixe Pres. Prudente 2003 2012 dez/17 

Pirapozinho  26.810 25.472 20,38 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 2003 2003 dez/08 

Pracinha 3.659 1.753 1,23 Sanitário em valas Peixe Dracena  2000 - 

Presidente Bernardes  13.494 10.441 7,31 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 2014 2014 set/18 

Presidente Epitácio  43.718 40.784 32,63 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 2014 - - 

Presidente Prudente  223.749 219.185 197,27 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente - - - 

Presidente Venceslau  39.476 37.770 30,22 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 2007 2016 mar/21 

Quatá 13.798 12.948 9,06 Aterro sanitário Médio Paranapanema Assis 2013 2013 set/18 

Rancharia  29.799 26.720 21,38 QUATÁ Médio Paranapanema Pres. Prudente QUATÁ QUATÁ - 

Regente Feijó  19.860 18.308 12,82 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 2012 2014 ago/18 

Ribeirão dos Índios 2.244 1.898 1,33 Sanitário em valas Peixe Pres. Prudente 2009 2015 jul/20 

Rosana  18.124 14.596 10,22 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 2009 2011 fev/16 

Sagres 2.454 1.864 1,30 Sanitário em valas Peixe Dracena 2003 2014 dez/19 

Salmourão 5.187 4.652 3,26 Sanitário em valas Aguapeí Dracena 2014 2014 ago/19 

Sandovalina  4.126 2.879 2,02 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 1999 2010 dez/15 

Santa Mercedes 2.941 2.554 1,79 Sanitário em valas Aguapeí Dracena 2001 2001 - 

Santo Anastácio 21.037 19.604 13,72 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 2016 2016 dez/21 

Santo Expedito 3.035 2.683 1,88 Sanitário em valas Peixe Pres. Prudente 2012 2013 jul/18 

São João do Pau D'Alho 2.136 1.732 1,21 Sanitário em valas Aguapeí Dracena 2001 2002 - 

Taciba  6.152 5.224 3,66 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente - 2015 mai/16 

Tarabai  7.236 6.691 4,68 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 2014 2015 jul/20 

Teodoro Sampaio  22.795 18.509 12,96 Sanitário em valas P. do Paranapanema Pres. Prudente 2013 2013 nov/18 

Tupi Paulista 15.238 11.967 8,38 - Aguapeí Dracena 2006 2011 nov/16 

Fonte: CETESB, 2017.
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Como pode ser observado na Tabela anterior, existem incongruências entre a geração 

diária de RSU e o tipo de aterro licenciado pela CETESB. É o caso de Junqueirópolis (11,6t/dia, 

LI em 2016), Presidente Epitácio (32,6t/dia, LI em 2014), Regente Feijó (12,8t/dia, LI em 

2012), Santo Anastácio (13,7t/dia, LI em 2016) e Teodoro Sampaio (13t/dia, LI em 2013). Se 

o órgão estivesse seguindo as diretrizes da NBR 15.849/2010, apenas Presidente Epitácio 

estaria em situação irregular, como não é o caso, esses aterros foram licenciados em desacordo 

com as próprias normas da Companhia. Há também os casos de Osvaldo Cruz (23,4 t/dia), 

Pirapozinho (20,4 t/dia), Presidente Prudente (197,3 t/dia), Presidente Venceslau (30,2 t/dia) e 

Rosana (10,2 t/dia). Porém, suas Licenças de Instalação são anteriores aos critérios adotados 

pela CETESB para aterros de pequeno porte. 

Praticamente todas essas normas foram compiladas pela Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB), dando origem a planilhas de avaliação do Índice de Qualidade 

de Aterros de Resíduos (IQR), o qual é usado para Aterros Sanitários (baseado na NBR 

13.8961997 - Anexo 1) e Aterros em Valas (baseado na NBR 15.849/2010 – Anexo 2). Essas 

planilhas servem como guia de avaliação para os fiscais da CETESB sobre os locais de 

disposição final utilizados pelos municípios paulistas. Contendo diversos itens, cujo peso varia 

em conformidade com a importância da ação para a preservação ambiental, os aterros podem 

receber notas entre 0 a 10. A partir desta, o local será considerado adequado (aterro sanitário) 

ou inadequado (lixão), sendo que para ser considerado adequado é preciso estar acima de 7,0. 

Publicado anualmente, desde 1997, em sua primeira etapa o IQR classificava os locais 

de disposição final em três categorias: lixão, aterro controlado e aterro sanitário. Após 2010, 

com a publicação da NBR 15.849, ela passou a classificar os aterros municipais em apenas duas 

categorias: adequados e inadequados. Ao expor os resultados das avaliações, a CETESB 

demonstra exemplos a serem seguidos e, simultaneamente, aponta quais os municípios mais 

problemáticos. Ademais as notas, a Companhia também realiza visitas de inspeção, as quais, a 

depender da situação, podem resultar em advertências, multas e/ou interdições. Também 

existem casos em que a CETESB realiza um acordo com as prefeituras para que elas tomem as 

providências necessárias, dentro de um período estimado, caracterizando um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC). As ocorrências dos casos supracitados, entre 2012 e 2016, são 

expostos na Tabela 41. 

Ao analisar a Tabela 40, referente aos anos supracitados, observa-se que o número de 

inspeções apresenta uma tendência de crescimento, mesmo com a diminuição entre 2012 e 

2013. Da mesma forma, observa-se um crescimento no número de advertências, também com 

um decréscimo entre 2014 e 2015. Quanto as multas, nota-se que não há uma tendência positiva, 
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mesmo quando comprado o acréscimo entre 2012 e 2016. Em relação as interdições, um 

crescimento exponencial a partir de 2014, quando entre 2014 e 2016, nota-se dez vezes mais 

interdições. Por fim, em relação aos TACs, indica-se a única variável com diminuição no 

período abordado, saindo de 32 em 2016 para 9 em 2016, o que por um lado pode representar 

uma redução na fiscalização como uma melhoria na atividade de gestão e gerenciamento de 

resíduos no Estado de São Paulo. 

Tabela 40 - Destinação final de RSU: fiscalizações e sanções - CETESB (2012 – 2016) 
Atividade/Ano 2012 2013 2014 2015 2016 

Inspeções 1.283 1.189 1.314 1.580 1.583 

Advertências 166 157 158 146 182 

Multas 131 91 88 94 138 

Interdições 2 0 1 5* 10** 

TACs 32 27 27 18 9 

*04 interdições são relativas a unidade de transbordo de resíduos 

**01 interdição relativa a unidade de transbordo de resíduos 

Fonte: Adaptado de CETESB (2017). 

Assim, os dados supracitados podem evidenciar a atuação da CETESB em prol da 

melhoria das condições sanitárias no Estado. Ainda se cita que essas ações, trazidas pela Tabela 

34, contribuíram para a melhora, apresentada na Figura 27, que indica a situação da destinação 

final do RSU no Estado entre 1997 e 2016, onde, de forma geral, o vermelho indica munícipios 

que destinam os seus resíduos para locais inadequados e o verde para locais adequados. 

 

Figura 26 - Situação da destinação final de RSU no Estado de São Paulo de acordo com a 

CETESB entre 1997 e 2016 

Fonte: CETESB, 1997; 2017 

Assim, a partir da Figura 27, enquanto em 1997 os municípios que destinavam os RSU 

de forma adequada eram a exceção, dezenove anos depois, existe um número reduzido de 

municípios (38) que destinam de forma inadequada. Essas melhorias também refletem nos 

municípios do Acordo MPF/MPSP x CESP. Como demonstra a Tabela 41, que indica os valores 

dos IQR destes municípios entre 1997 e 2016.  
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Tabela 41 - IQR dos 56 municípios do acordo MPF/MPSP x CESP entre 1997 e 2016 
 

Município 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Adamantina 5,5 5,3 4,4 3,7 3,9 9,1 7,5 7,0 8,2 7,7 8,3 8,2 8,5 8,6 

N
o

v
o

 m
éto

d
o

 

8,6 9,0 9,0 8,1 4,6 7,1 

Alfredo Marcondes 2,6 3,5 8,2 9,3 8,2 8,6 7,7 7,6 8,1 7,0 6,5 7,2 8,2 8,6 8,0 9,2 9,2 8,7 8,7 9,0 

Álvares Machado 1,5 2,0 2,1 3,5 3,5 7,2 7,0 3,3 3,7 9,2 9,0 8,9 8,8 7,6 8,0 8,5 9,0 7,5 7,5 7,3 

Anhumas 2,4 2,4 2,6 7,6 8,5 9,0 8,3 9,0 9,0 9,0 8,7 8,6 9,0 9,2 8,5 8,5 9,2 8,4 8,4 8,2 

Caiabu 1,3 1,9 4,1 9,3 9,3 8,6 9,0 7,8 7,6 7,3 7,0 6,8 8,4 7,2 7,6 7,2 7,3 8,1 9,2 7,1 

Caiuá 3,1 3,3 4,1 7,2 7,5 6,4 6,6 8,6 8,6 8,5 8,5 7,5 8,3 8,9 8,5 7,3 7,3 7,5 7,5 7,2 

Castilho 4,7 4,6 3,8 3,7 7,7 9,1 9,4 9,7 9,7 9,7 8,2 9,1 9,5 9,5 9,5 9,0 8,2 8,4 9,0 7,1 

Dracena 3,0 3,4 5,3 3,6 4,1 4,1 4,2 8,6 8,6 8,5 8,5 7,5 5,0 8,7 7,7 8,4 8,1 9,0 9,4 7,4 

Emilianópolis 2,5 5,8 3,4 3,6 2,8 2,9 1,6 1,6 2,5 4,3 7,7 7,3 7,8 8,4 9,0 8,2 9,0 8,2 9,5 8,7 

Estrela do Norte 2,6 2,4 2,9 2,4 2,4 6,1 7,7 3,0 7,3 7,6 3,8 5,9 8,6 8,6 7,8 7,3 7,7 8,7 7,4 7,3 

Euclides da Cunha Paulista 1,9 3,5 4,2 1,5 1,5 8,5 7,6 9,3 9,2 9,2 8,6 9,0 7,2 7,3 6,1 7,5 7,2 7,1 7,1 7,2 

Flora Rica 4,1 3,8 4,9 5,9 7,2 7,9 7,9 8,2 6,7 7,1 7,3 7,9 7,6 7,8 9,0 8,5 8,5 8,5 8,6 8,2 

Florida Paulista 4,7 9,2 9,5 9,0 9,4 9,2 8,7 8,7 8,4 8,0 7,3 8,1 6,4 6,8 6,7 7,2 7,1 7,1 9,0 9,0 

Iepê 3,9 8,4 9,0 4,8 4,8 9,5 9,2 9,4 8,4 7,8 7,1 7,1 8,0 6,2 7,1 7,2 7,2 5,1 7,9 7,4 

Indiana 3,7 3,6 2,4 5,5 3,2 9,1 8,9 8,8 5,1 7,9 6,9 8,0 7,5 8,0 7,0 6,2 8,2 4,6 8,6 7,4 

Inúbia Paulista 4,5 4,2 6,0 5,9 8,5 8,4 6,6 8,0 7,5 7,8 7,3 6,1 7,9 8,2 4,7 9,0 9,0 9,0 9,0 8,4 

Irapuru 3,8 3,7 4,8 5,3 8,4 8,0 8,0 6,8 6,7 7,1 4,1 4,0 8,0 8,2 6,9 7,3 7,3 7,9 7,9 8,1 

João Ramalho 4,1 6,2 9,6 8,7 8,0 8,7 6,8 7,2 8,8 8,1 8,1 7,2 8,3 8,2 9,5 7,9 8,7 8,9 9,4 10,0 

Junqueirópolis 5,5 5,3 7,0 3,1 2,9 6,1 5,9 8,1 8,4 6,7 7,4 7,7 8,7 8,6 9,0 8,6 8,6 7,6 7,8 8,4 

Lucélia 1,3 1,3 7,0 8,5 8,8 6,7 8,5 8,1 6,0 4,5 4,1 5,3 8,4 8,1 5,8 7,4 6,4 5,9 9,4 10,0 

Marabá Paulista 3,0 2,5 7,7 8,5 5,4 8,7 8,2 5,0 8,5 6,6 7,3 8,2 7,0 8,1 8,2 7,7 7,3 7,1 7,3 7,8 

Mariápolis       6,9 8,2 7,5 8,2 7,0 6,2 8,6 8,6 8,2 7,2 7,9 8,5 8,2 9,0 

Martinópolis 3,5 3,5 5,5 2,9 6,0 8,7 7,9 8,1 6,6 6,8 6,5 7,7 7,7 8,6 7,5 8,0 7,2 7,2 7,1 7,1 

Mirante do Paranapanema 5,3 3,7 4,1 7,6 7,6 7,2 3,8 3,2 7,0 6,3 7,5 7,1 8,0 7,9 6,8 6,7 8,2 7,3 7,1 7,4 

Monte Castelo 5,6 6,4 6,6 5,5 7,0 8,6 7,7 7,7 7,1 7,2 7,5 7,7 7,8 8,5 7,7 8,0 7,7 7,7 8,5 7,4 

Nantes 1,3 10,0 9,5 6,9 7,4 9,0 9,0 9,3 9,0 7,6 6,7 6,1 8,1 7,5 7,5 7,6 7,2 9,5 9,5 8,1 

Narandiba 3,5 3,4 5,0 8,4 8,4 9,0 9,0 9,0 7,9 8,0 7,7 7,0 7,7 7,1 7,1 8,5 8,5 7,2 7,4 7,2 

Nova Guataporanga 5,3 6,5 7,6 7,7 9,1 8,5 8,2 5,2 8,5 7,2 7,9 6,8 8,3 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7 7,9 8,7 

Nova Independência 2,5 3,7 3,2 3,2 8,3 7,3 7,3 6,8 8,2 8,6 5,9 6,5 8,0 8,6 8,2 9,0 9,0 9,0 8,3 8,4 

Osvaldo Cruz 4,6 4,9 5,0 5,0 5,0 6,4 4,8 4,6 7,1 9,2 8,6 8,5 8,2 5,2 5,2 4,2 4,9 8,9 9,3 9,6 

Ouro Verde 2,9 3,2 1,9 2,3 9,0 9,0 6,0 7,5 7,4 8,9 8,2 7,5 8,3 8,2 8,7 9,0 8,4 9,0 9,0 8,4 

Pacaembu 4,5 4,0 9,7 6,0 9,3 7,9 8,5 5,7 7,2 6,2 5,1 5,0 6,7 8,6 9,0 8,3 8,7 8,7 8,2 7,1 

Panorama 2,0 2,2 1,1 1,1 7,5 8,4 7,3 7,2 7,3 5,0 7,0 8,2 7,9 7,2 8,4 7,3 8,7 9,0 8,6 8,6 

Paulicéia 3,7 3,7 4,6 4,1 7,0 8,2 7,7 7,2 7,3 5,0 4,6 4,5 8,5 8,3 8,7 7,8 7,8 8,7 8,7 8,7 

Piquerobi 5,1 7,2 4,7 3,8 3,8 3,3 6,6 3,1 8,3 8,3 8,3 8,3 7,2 8,9 7,7 8,5 7,2 8,2 7,1 8,1 

Pirapozinho 3,3 2,8 3,7 1,6 1,8 2,5 7,8 7,4 4,6 6,2 6,4 6,1 7,0 4,9 5,3 4,2 4,2 2,8 3,6 3,8 

(continua) 
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Pracinha 3,0 2,7 9,4 7,8 8,5 8,7 7,1 8,7 8,7 8,7 8,7 5,9 8,5 8,5 

N
o

v
o

 m
éto

d
o

 

8,5 8,5 7,5 8,5 8,5 8,2 

Presidente Bernardes  5,3 5,3 3,1 8,9 8,9 7,2 7,8 6,9 6,3 3,1 6,7 6,7 6,9 7,0 7,1 7,1 7,1 9,0 7,6 7,1 

Presidente Epitácio  1,8 1,8 9,7 8,6 5,4 8,3 8,1 7,3 7,4 7,4 5,6 6,1 7,1 5,1 5,9 2,9 7,2 7,4 6,1 7,8 

Presidente Prudente  2,0 2,3 2,9 2,8 2,5 2,3 2,5 2,2 2,9 2,1 2,7 1,7 2,0 3,5 3,8 2,7 2,5 2,7 5,1 7,1 

Presidente Venceslau  2,4 2,7 3,3 3,8 3,2 2,8 2,9 2,6 4,5 6,4 8,0 7,2 6,6 6,6 6,2 6,1 7,1 8,4 9,4 7,5 

Quatá               7,0 7,6 9,8 8,9 9,4 10 

Rancharia  2,7 4,1 9,2 7,7 7,5 5,9 5,0 4,4 8,4 9,1 9,1 9,3 8,1 8,2 8,5 8,5 8,5 8,9 9,4 10 

Regente Feijó  3,2 6,2 4,1 8,1 8,1 9,0 8,0 8,0 8,6 8,4 7,7 6,6 8,4 8,8 8,0 7,6 7,6 7,5 7,3 7,5 

Ribeirão dos Índios 2,7 8,1 9,5 9,4 8,6 8,7 7,6 7,6 8,2 8,1 8,1 9,5 8,3 8,3 8,7 8,7 8,7 9,0 9,5 9,5 

Rosana  4,3 7,8 6,3 9,7 9,7 9,4 8,0 8,9 9,1 7,1 8,5 6,8 7,4 6,6 5,9 7,3 7,6 7,2 7,4 7,8 

Sagres 2,0 4,7 4,8 3,3 2,7 6,0 6,9 8,0 7,9 8,6 5,9 4,6 8,6 6,8 6,5 7,7 8,2 8,2 7,2 7,2 

Salmourão 1,8 2,0 2,4 2,4 9,3 6,9 5,7 5,8 8,1 7,4 5,4 5,0 8,1 8,2 6,4 7,2 6,1 8,3 8,3 8,4 

Sandovalina  2,7 3,4 9,3 9,5 9,5 9,2 8,3 7,7 8,2 7,7 6,2 6,7 6,3 8,3 6,9 6,9 7,4 7,3 7,3 7,4 

Santa Mercedes 3,7 3,8 4,1 4,9 7,9 8,7 8,7 8,6 8,3 7,9 7,9 6,1 7,9 6,1 6,9 6,7 6,7 7,2 7,2 7,1 

Santo Anastácio 1,6 1,8 2,2 7,4 7,4 6,6 6,7 5,7 5,3 6,9 6,2 6,1 7,6 8,0 6,9 8,5 7,2 7,1 7,1 7,2 

Santo Expedito 2,4 2,2 3,5 8,7 8,3 8,5 4,0 7,6 7,7 6,2 6,8 7,3 6,7 7,4 6,8 7,2 7,5 8,5 7,1 7,6 

São João do Pau D'Alho 1,4 8,3 5,0 5,5 5,5 8,7 8,7 8,3 8,7 7,3 8,0 9,0 8,6 8,4 9,0 8,2 9,0 9,0 9 9 

Taciba  6,5 7,4 6,8 5,5 5,5 6,1 6,9 6,0 5,5 6,1 6,8 6,6 8,4 3,1 7,2 6,7 8,0 8,5 8,5 7,1 

Tarabai  2,7 2,3 4,0 6,9 9,4 9,5 9,0 7,7 8,7 8,7 8,3 8,2 8,4 8,6 7,7 8,5 8,0 7,4 9 9 

Teodoro Sampaio  3,6 3,7 5,2 4,8 7,5 8,7 7,5 8,6 7,8 5,2 8,2 7,3 7,8 7,1 6,2 7,2 7,9 7,5 7,8 7,8 

Tupi Paulista 1,8 3,5 4,6 4,1 8,7 8,6 7,7 7,6 6,5 8,5 7,6 8,8 8,0 8,2 8,2 8,2 8,5 8,5 7,3 7,1 

Fonte: CETESB, 2017. 

 

.
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Em razão da realização de trabalhos de campo e o contato com trabalhos acadêmicos, 

a exemplo de Leal et. al. (2004), Ikuta (2010), Bueno & Leal (2012) Fagundes & Leal (2012), 

Bueno & Leal (2013), Fuzzi & Leal (2015) e, especialmente, Osco & Boin (2016), surgiu uma 

série de motivos para o questionamento das notas do IQR atribuídas aos locais de disposição 

final de resíduos dos municípios do Âmbito do Acordo MPF/MPSP x CESP. Com a finalidade 

de avaliar os questionamentos levantados, foi realizada uma série de exercícios que, acredita-

se, traz à tona uma série de controvérsias sobre algumas ações da CETESB e dos municípios 

estudados. 

O primeiro exercício foi a utilização de ferramentas de geoprocessamento para 

averiguar o respeito dos locais de disposição final às distâncias mínimas expressas na legislação 

e também as condições sociais e físicas do terreno, a saber: proximidade de aeródromos, núcleos 

habitacionais, processos judiciais e as físicas que são a declividade, proximidade de coleções 

hídricas e a proximidade de unidades de conservação, a partir de dados da CPRM, CETESB, 

ANA, MPSP, MMA, ANAC, correlacionado com imagens do Google Earth. Mapeamentos 

dispostos nos tópicos a seguir. Para representar os debates relacionados aos mapeamentos 

supracitados desenvolve-se discussão acerca em diferentes tópicos posteriormente. 

Primeiramente, discute-se os locais de disposição final e as áreas de segurança aeroportuária e 

consequentemente ligado ao debate relacionado as capitais. 

 

10.1 Locais de disposição final e as Áreas de Segurança Aeroportuária (ASAs) 

 

As Áreas de Segurança Aeroportuárias têm como principal origem a preocupação das 

autoridades com os riscos causados pelos choques de aves com as aeronaves, os quais podem 

levar desde danos à estrutura ou, em casos extremos, à queda do avião. A questão dos perigos 

ao transporte aéreo causados pelo choque com pássaros tem início no momento em que a 

humanidade invade, com dirigíveis, aquele espaço que até então era exclusivo delas. Como 

aponta Dolbeer (2013), os diários de bordo dos irmãos Wright já apontavam incidentes dessa 

natureza em 1905. 

Dolber (2013) aponta também que os “bird strikes” (como são mundialmente 

conhecidos) aumentaram drasticamente tanto em quantidade, quanto na intensidade dos danos 

às aeronaves, a partir da década de 1960. Isso ocorre em função dos avanços tecnológicos que 

permitiram que os aviões se tornassem simultaneamente mais velozes (antes os animais tinham 

mais tempo para visualizar e desviar das aeronaves) e silenciosos (o barulho das naves antigas 
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alertava e afugentava os pássaros). Ademais, esses mesmos avanços permitiram a massificação 

do uso de aeronaves, o que, por si só, já seria motivo para o aumento dos incidentes. 

Uma das maiores tragédias causadas pelo choque de aves com aeronaves ocorreu em 

Boston, no ano de 1960, quando houve a morte de 62 pessoas. Entre a década de 1960 e meados 

da década de 1990, mais de uma centena de pessoas perderam suas vidas em razão desses 

acidentes. 

O aumento dos índices levou ao desenvolvimento de estudos de manejo e prevenção 

dos riscos aviários nas cercanias dos aeroportos. Já nos primeiros estudos aparecem como 

pontos atrativos, tanto áreas de preservação/refúgio de aves, quanto áreas de disposição final 

de resíduos sólidos. Um dos primeiros trabalhos a abordar a atração de aves pelos lixões e os 

perigos decorrentes disso foi escrito por van Tets (1965), o qual relatava um estudo de caso na 

Austrália. Depois dele, um relatório elaborado por Davidson et. al. (1971) e publicado pela 

Enviromental Protection Agency (Agencia Ambiental dos EUA). Os autores, após análise de 

mais de uma centena de aterros/lixões, delataram sérios problemas com devidos à proximidade 

destes com aeroportos e os riscos que decorriam disso.  

Em estudos mais recentes, tanto Washburn (2012) quanto Devault et. al (2013), 

demonstram que a questão dos locais de disposição final de RSU próximo à aeródromos ainda 

é bem problemática nos países desenvolvidos. 

No Brasil, a primeira instrução normativa que aborda a segurança de aeródromos em 

geral remonta a 1945, ano em que o Brasil assinou a Convenção Internacional de Aviação Civil, 

ratificada pelo Decreto Federal n° 21.713/1946. A questão dos bird strikes foi posteriormente 

abordada na Convenção através do Anexo 14, o qual, em seu capítulo 9°, item 9.5, aborda 

normas para a “Redução do Perigo Aviário”. O subitem 9.5.4 é muito claro ao abordar a questão 

dos locais de disposição final, ao estabelecer que esses locais devem ser eliminados das 

proximidades de um aeródromo e sua implantação, salvo em casos de estudos que comprovem 

não existir perigos de choques de aves, não deve ser licenciada. 

Como fruto deste anexo, foi sancionada a Lei Federal n° 7.565/1986, que instituiu o 

Código Brasileiro de Aeronáutica. Dispondo sobre as Zonas de Proteção, o parágrafo único do 

artigo 43 explana que as propriedades vizinhas aos aeródromos e das instalações de auxílio à 

navegação aérea estão sujeitas a restrições especiais relativas a qualquer atividade que possa 

embaraçar as operações das aeronaves. Reside aí a possibilidade de restringir atividades de 

disposição final de resíduos sólidos em áreas adjacentes aos aeródromos. Todavia, como 

mostraram ARANA;HESPANHOL (2015), tanto o decreto de 1946, quanto essa última lei, não 

determinou qual autoridade seria responsável pela fiscalização e controle do uso do solo para 
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atividades atrativas de avifauna nas imediações dos aeródromos. Como explana Cunha (2013), 

cabe ao Comando da Aeronáutica a responsabilidade de prover a segurança da navegação aérea 

no território nacional.  

Em 1995 entrou em vigor a Resolução CONAMA n° 4, que estabeleceu as Áreas de 

Segurança Aeroportuária (ASAs), e determinou que dentro da ASA não são permitidas 

atividades que atraiam pássaros, estando os vazadouros de resíduos inclusos. A referida 

Resolução estabeleceu que os aeroportos que operavam de acordo com regras de vôo por 

instrumento deveriam possuir uma ASA com raio de 20 km e os demais aeródromos um raio 

de 13 km. Estudo aponta que no Brasil, 94% das colisões ocorreram num raio de 20 km dos 

aeroportos (OLIVEIRA, 2009). Ainda com a finalidade de aumentar a segurança do transporte 

aéreo no Brasil, o Ministério da Defesa, estabeleceu, através da Portaria Normativa n 1.887, de 

22 de dezembro de 2010, que cabe ao Comando da Aeronáutica formular e Plano Básico de 

Gerenciamento de Risco Aviário.  

Em 2012 foi aprovada a Lei Federal n° 12.725, que dispõe sobre o controle da fauna 

nas imediações de aeródromos. Ademais as mesmas restrições contidas nas Portarias e 

Resoluções acima citadas, essa lei determina, em seu Art. 4°, que existem três entidades 

responsáveis pela fiscalização do Programa Nacional de Gerenciamento do Risco da Fauna – 

PNGRF, a saber: a) Os municípios que devem implementar e fiscalizar a ordenação e controle 

do uso e ocupação do solo urbano nos arredores da ASA; b) a autoridade ambiental responsável 

pelo licenciamento e fiscalização ambiental; c) o operador do aeródromo, sendo esse último 

restrito ao sítio aeroportuário. 

Ao contrário das normativas anteriores, a Lei Federal n° 12.725/2012 deixa claro o 

que são as ASAs e quem são os responsáveis por elas. Aplicando suas diretrizes à região de 

estudo, tem-se que, em primeiro lugar, são as prefeituras que devem mapear aeródromos cuja 

ASA está dentro dos seus limites municipais ou neles adentram. Em segundo lugar, está a 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo que, através da CETESB, deve avaliar a 

distância dos locais de disposição final de resíduos sólidos de aeródromos, tanto no processo 

de licenciamento ambiental, quanto durante as atividades de fiscalização e controle. Por último, 

mas não menos importante, encontram-se a Embraer e o Comando da Aeronáutica, devendo a 

primeira administrar o espaço do aeroporto e a Aeronáutica elaborar e executar, junto aos 

municípios, os Planos Básico de Gerenciamento do Risco Aviário.  

Com o objetivo de verificar dados mais atualizados, foi realizada a quantificação das 

ocorrências de bird strikes entre os anos de 2012 e 2016. Como apontam relatórios oficiais 

(Tabela 42), entre 2012 e 2016, houve um aumento de 33,5% no registro de ocorrências de 
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colisões de aves com aeronaves. Da mesma forma que nos registros anteriores, são altos os 

índices de ocorrências cuja espécie não é identificada. 

 

Tabela 42 - Colisões de aves com aeronaves no Brasil 2012 – 2016 

Ano 

Espécie envolvida ASA  

Não 

identificadas 

Quero-

Quero 
Urubus  

(Várias espécies) 
Carcará 

Outras 

espécies 
Sim Não TOTAL 

2012 670 310 122 93 462 1.582 39 1.657 

2013 668 280 125 141 526 1.672 61 1.740 

2014 717 275 109 101 395 1.486 111 1.597 

2015 786 290 121 123 562 1.777 105 1.882 

2016 1.047 368 117 118 544 2.002 192 2.194 

Fonte: Adaptado de CENIPA, 2017. 

 

Existe, todavia, um segundo fator que provavelmente está atraindo aves para os 

arredores dos aeroportos, em especial os urubus: locais de disposição final de resíduos sólidos 

dentro das Áreas de Segurança Aeroportuárias. Um dos estudos que faz relações diretas entre 

os bird strikes e a problemática dos locais de disposição final de resíduos foi realizado por 

Netzel e Sá (2004), os quais abordaram a problemática do, então, lixão Jardim Gramacho e sua 

proximidade com o aeroporto Tom Jobim, ambos no Rio de Janeiro. 

Em 2012 o Comando da Aeronáutica, após a realização de vistorias, pressionou as 

autoridades municipais pelo fechamento do aterro sanitário Vespasiano, localizado nos 

arredores do aeroporto de Confins, em Minas Gerais (BRASIL, 2012). Outro estudo que 

relaciona a atração de aves por depósitos de resíduos foi realizado por Carvalho (2014), que se 

utilizou da ferramenta de buffer para delimitação de sua área de estudo e avaliação dos riscos 

de bird strikes dentro do perímetro, causados pela atração de aves pelos depósitos de resíduos. 

A Lei Federal n° 12.725/2012 incumbiu ao Comando da Aeronáutica a elaboração a 

do “Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna”. Publicado em 2017, o documento 

estabelece de forma detalhada os critérios para o uso e ocupação do solo dentro do raio das 

ASAs dos aeródromos brasileiros. A fim de proibir a implantação de 

empreendimentos/atividades que venham a contribuir para atração de fauna dentro das ASAs, 

o item 2.5 deste documento recomenda a integração do sistema e que as autoridades ambientais 

incluam o parecer aeronáutico em seus procedimentos administrativos de permissão ou 

licenciamento ambiental, comunicando-se diretamente com o COMAER. 

Além de diminuir o raio inicial de 20 km para 10 km de área máxima da ASA, o Plano 

proíbe a operacionalização de lixões e aterros controlados dentro de todo o raio.  Ele também 

coíbe a concessão de licenças prévias e de instalação para aterros sanitários ou controlados e 

estações de transbordo de resíduos. Para os aterros sanitários e estações de transbordo que já 
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estão em operacionalização, são exigidas adequações. O Quadro 15 explana os critérios 

estabelecidos pelo Plano em relação a esses estabelecimentos. 

 

Quadro 15 - Critérios estabelecidos pelo Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna 

para localização de empreendimentos ligados a resíduos sólidos 

Tipo de atividade 

Potencial 

atração de 

fauna 

Restrição especial relacionada à distância do centro da 

maior pista do aeródromo 

Empreendimento novo 

(LP e LI) 

Empreendimento em 

operação (*) 

Até 5 km Entre 5-10km Até 5 km Entre 5-10km 

Deposição de resíduos sólidos a 

céu aberto (vazadouro) 
Muito alto Proibição 

Aterro controlado (recobrimento 

diário – material inerte) 
Muito alto Proibição 

Aterro sanitário (recobrimento 

diário – material inerte) 
Alto Proibição Proibição Adequação Adequação 

Estação de transbordo de 

resíduos sólidos 
Alto Proibição Proibição Adequação Adequação 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2017. 

 

Com a finalidade de avaliar a situação dos locais de disposição final utilizados pelos 

municípios que fizeram parte do acordo MPF/MPSP x CESP, foi realizado exercício de 

mapeamento das ASAs e, a partir delas, pode-se observar o quadro regional. 

Como ilustra o Quadro espacializado no Mapa 22, fica evidente o desrespeito às Áreas 

de Segurança Aeroportuárias, havendo cinco municípios cujo local de disposição final está a 

menos de 5 km de um aeródromo e que, por isso, deveriam ser encerrados, sendo eles: 

Adamantina, Álvares Machado, Dracena, Presidente Prudente e Presidente Venceslau. O mapa 

denuncia também a existência de outros 14 locais que, devido às suas características 

operacionais (as quais não lhes permitem serem enquadrados como aterros sanitários, conforme 

será mostrado mais adiante) também deveriam ser fechados e/ou sofrer adequações drásticas, a 

saber: Anhumas, Euclides da Cunha Paulista, Inúbia Paulista, Marabá Paulista, Nantes, 

Narandiba, Nova Guataporanga, Regente Feijó, Sagres, Salmourão, Sandovalina, Santa 

Mercedes, São João do Pau d’Alho e Tupi Paulista.  

Observa-se que os municípios não estão fazendo sua parte em relação à busca por 

soluções adequadas para os locais de disposição final. É claro que muitos deles, por possuírem 

limites territoriais limitados, a exemplo de São João do Pau d’Alho ou Nova Guataporanga, 

quedam-se com poucas opções – ou mesmo nenhuma – para a implantação locais de disposição 

final fora do raio das ASAs. Ademais, é preciso considerar a viabilidade econômica de um novo 

empreendimento, uma vez que municípios pequenos produzem poucos resíduos e o transporte 

até o ponto de desova deve ser razoável para não inviabilizar o serviço – reforça-se novamente, 

a importância da implantação de soluções consorciadas.  
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Mapa 22 - Locais de disposição final e a distância de aeródromos nos 57 municípios do acordo MPF/MPSP x CESP 
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Sugere-se o desenvolvimento de mapeamentos semelhantes ao realizado neste 

trabalho, por parte tanto do CENIPA, quanto da CETESB, de forma a visualizar e proibir a 

existência de locais de disposição final de resíduos sólidos dentro das ASAs. O mapeamento 

também serviria para a orientação das prefeituras municipais quanto à escolha de áreas 

adequadas que respeitem as normas de segurança aérea e, também, para evitar a promoção de 

situações que podem levar à perda de vidas, sejam humanas ou animais. 

 

10.2 Declividade do terreno e cursos d’água 

 

Como qualquer atividade realizada ao ar livre, os locais de disposição final de RSU 

estão sujeitos às intempéries climáticas e à ação de microorganismos. Caso não sejam 

corretamente gerenciadas, ambas podem desencadear processos que resultam na promoção de 

impactos ambientais, em especial a contaminação do ar, dos recursos hídricos e do solo 

próximos ao local. 

Ademais, devido à decomposição anaeróbica dos resíduos em associação com a 

infiltração de água na superfície, há a produção de líquidos percolados. Denominados lixiviado 

ou chorume, esse líquido possui alta capacidade de contaminação ambiental. Conforme a NBR 

8419/1992, o chorume é definido como: “Líquido, produzido pela decomposição de substâncias 

contidas nos resíduos sólidos, que tem como características a cor escura, o mau cheiro e a 

elevada DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio)”. O potencial de poluição que esse líquido 

pode causar é extremamente variável, uma vez que ele está ligado à quantidade de resíduos 

acumulados e, como mostra CHU et. al. (1994), a produção e a composição variam conforme 

a estação do ano (temperatura, umidade e índice pluviométrico) e a idade do aterro. 

Devido à sua grande extensão territorial, o Brasil possui uma grande variedade de 

climas, os quais possuem temperaturas médias e regimes pluviométricos distintos, que têm 

influência sobre a velocidade de decomposição dos resíduos úmidos. Tal processo está 

associado à temperatura e à umidade e tem consequências sobre as quantidades de líquidos que 

serão gerados e, consequentemente, percolados.  

No estudo de Zarafar & Alappat  (2004), realizado na região de Déli, na Índia, aponta 

que a qualidade da água do rio Yamuna está seriamente afetada por conta do escoamento 

superficial que ocorre em antigos locais de disposição final de RSU, que estão situados 

próximos ao rio. Estudo semelhante realizado por Shi et. al. (2016) indicou a contaminação das 

águas de dois rios chineses. Avaliando tanto a contaminação das águas superficiais quanto 

subterrâneas, Talalaj (2014) mostrou que, mesmo em um aterro sanitário bem administrado, 
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houve a contaminação dessas águas com cromo e outros elementos que afetam gravemente a 

qualidade da água. Índices um pouco mais severos foram encontrados nos arredores de um 

aterro sanitário no Egito (ABD EL-SALAM; I. ABU-ZUID, 2015). 

A geração de chorume e, consequentemente, a contaminação por ele causada pode 

estender-se por muitos anos, como Ahmed & Sulaiman (2001) mostraram em estudo de caso 

na Malásia. Neste caso, os autores coletaram evidencias de avanços de contaminantes no solo 

e na água subterrânea das proximidades de um aterro desativado em 1991. 

No Brasil, a avaliação realizada por Shinzato (2014) no lixão desativado de São 

Carlos-SP, mostrou que é necessário o monitoramento do chorume encontrado no subsolo local, 

sob risco de contaminação dos recursos hídricos que integram o Sistema do Aquífero Guarani. 

Recentemente, Mondelli et. al. (2016) avaliaram a contaminação nos arredores do local de 

disposição final do município de Bauru-SP, onde foram encontrados traços de materiais que, 

além do solo, também podem contaminar as águas subterrâneas. 

Já atentos ao perigo que a disposição final de resíduos sólidos e outras atividades 

industriais podem ocasionar na rede hidrográfica, o Governo Federal Brasileiro, desde a década 

de 1980, têm implantado normas neste sentido. A Portaria nº124 foi emitida pelo Ministério do 

Interior, em agosto de 1980, e tinha como objetivo prevenir a ocorrência de acidentes que 

estavam afetando o ecossistema e que chegavam a interromper o abastecimento de água das 

cidades. Essa Portaria estabelecia que quaisquer indústrias, construções ou estruturas que 

armazenam substâncias capazes de causar poluição hídrica, devem ficar localizadas a uma 

distância mínima de 200 (duzentos) metros das coleções hídricas ou cursos d’água mais 

próximos (BRASIL, MINTER, 1980).  

Apesar de não estarem expressamente listados – por conta dos iminentes riscos de 

contaminação dos recursos hídricos – os locais de disposição final de RSU estão incluídos nesta 

restrição. Além dessa Portaria, tanto as Normas ABNT NBR 8419/92 e a NBR 15.849/2010, 

quanto as Planilhas de avaliação dos locais de disposição final de RSU da própria CETESB, 

estabelecem que estes últimos devem estar a uma distância superior a 200 metros de qualquer 

coleção hídrica. 

Em razão dos fatores climáticos, em especial ao regime pluviométrico, existe a 

probabilidade de ocorrer escoamento superficial das águas, resultado no transporte de resíduos 

e contaminantes para as adjacências do local de disposição final. Com a finalidade de evitar não 

só esse tipo de escoamento, mas também o acúmulo e a consequente erosão/desmoronamento 

das células/valas de resíduos, tanto a NBR 13.896/92 (Aterros de resíduos não perigosos – 

critérios para projeto, implantação e operação), quanto a NBR 15.849/2010 (Resíduos sólidos 
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urbanos – aterros sanitários de pequeno porte – diretrizes para localização, projeto, implantação 

operação e encerramento), recomendam declividade superior a 1% e inferior a 30%. 

Com a finalidade de verificar o cumprimento dessa norma por parte dos municípios, 

foi realizado o mapeamento dos locais de disposição final e, posteriormente, foram cruzados 

com as características físicas do entorno. Outrossim, objetivando avaliar se os valores de 

declividade estavam sendo respeitados e a distância dos aterros em relação às coleções hídricas, 

foi realizado o cruzamento tanto da base altimétrica, quanto da rede de drenagem da região com 

os locais de disposição final dos 57 municípios do Âmbito do Acordo MPF/MPSP x CESP. 

Conforme observado nos Mapas 23 e 24 ao menos 19 municípios (Alfredo Marcondes, 

Anhumas, Castilho, Flora Rica, Iepê, Indiana, Inúbia Paulista, Irapuru, Mirante do 

Paranapanema, Narandiba, Pacaembu, Panorama, Piquerobi, Pirapozinho, Rosana, Sagres, 

Santa Mercedes, São João do Pau D'alho e Taciba) estão depositando seus resíduos em locais 

cuja declividade não é a recomendável e outros 08 (Dracena, Emilianápolis, Junqueirópolis, 

Marabá Paulista, Monte Castelo, Nantes, Presidente Prudente e Tupi Paulista) estão respeitando 

a distância mínima dos corpos d’água. 

A partir da leitura dos Mapa 23, que demonstra a inadequação em relação a 

declividade, observa-se que a maioria dos municípios em desacordo situam-se nas margens dos 

rios Paranapanema e Paraná, algo não perceptível no Mapa 24, o qual aponta a distância de 

mínima de 200 metros de coleções hídricas, situados mais ao centro da região estudada. Não 

havendo assim, correlação entre as duas variáveis nos municípios estudados.  
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Mapa 23 -  Locais de disposição final e declividade nos 57 municípios do acordo MPF/MPSP x CESP 
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Mapa 24 - Locais de disposição final e a distância de cursos d'água nos 57 municípios do acordo MPF/MPSP x CESP 
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A partir dos mapeamentos supracitados é possível gerar informações profícuas ao 

auxilio, juntamente a distintas variáveis, aos melhores locais de instalação de aterros, distintos 

do que os municípios estão empregando atualmente. Material que pode ser consubstancial a 

esta análise e a tese de Nunes (2002) que ao analisar a dinâmica da paisagem a partir de 

características físicas e socioeconômicas estabeleceu procedimentos técnicos para a escolha de 

áreas para a construção de aterros sanitários, auxiliando o gerenciamento integrado de RSU. 

 

10.3 Unidades de conservação 

 

De acordo com o Art. 2° da Lei Federal n° 9.985/2000, que instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), Unidades de Conservação são 

espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção. Ainda de acordo com a mesma legislação, essas unidades não 

podem sofrer danos ou destruição de seus recursos naturais, sendo que no máximo serão cedidas 

para o manejo sustentável de seus recursos (BRASIL, 2000, Art. 2°).  

Fica evidente que um local de disposição final de resíduos sólidos, dentro ou muito 

próximo de uma Unidade de Conservação, é totalmente inadequado, considerando que são 

espaços especialmente protegidos. Os aterros são proeminentes fontes de poluição e 

contaminação. Também há a questão dos plásticos, que são facilmente transportados pela água 

ou pelo vento e, muitas vezes, são ingeridos por animais por confundi-los com alimentos, 

levando-os à morte. Ademais os desequilíbrios causados pelo acúmulo de matéria e energia, 

um local de disposição final de RSU promove grandes riscos de contaminação do solo e da rede 

hidrográfica com chorume e metais pesados, os quais podem levar a desequilíbrios na flora e 

na fauna em questão através da bioacumulação (KOSHY et. al., 2007; PASTOR et. al., 1993; 

SÁNCHEZ-CHARDI; NADAL, 2007; SÁNCHEZ-CHARDI et. al., 2007). 

Além disso, a fauna também pode ser seriamente afetada pela alta capacidade que estes 

empreendimentos possuem na atração de espécies exógenas, bem como seres vivos 

transmissores/causadores de doenças. Como exemplo, pode-se citar os urubus – que podem 

alimentar-se de ovos e filhotes de outras espécies – e pombos; pequenos mamíferos, como ratos, 

cães e gatos; e insetos, a exemplo das moscas, mosquitos e baratas. Ademais, é preciso 

considerar que a maioria das espécies supracitadas são exógenas e vetores de doenças, o que 

pode levar a outros desequilíbrios ecológicos (FUNASA, 2007). 
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Outrossim, é preciso considerar o artigo 2° da Resolução Conama 428/2010, o qual 

define que, caso o órgão ainda não a tenha delimitado, fica estabelecido que, até 2020, o 

licenciamento de empreendimento de significativo impacto ambiental localizados numa faixa 

de 3 mil metros a partir do limite da UC, estará sujeito à anuência do órgão responsável pela 

UC. 

Como previsto, a Lei Federal n° 9.985/2000 proíbe a implantação de empreendimentos 

de significativo impacto ambiental dentro das UCs. Ademais, seu Art. 35 estabelece que as UCs 

devem possuir um Plano de Manejo que estabeleça uma Zona de Amortecimento (ZA). 

Conforme o item XVIII do Art. 2° da supracitada lei, uma ZA é definida como “o entorno de 

uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”.  

A delimitação e estabelecimento das normas específicas que regulamentam a ocupação 

do solo e o uso dos recursos destas Zonas são de responsabilidade do órgão administrador da 

unidade. Quando o Plano de Manejo de uma UC é aprovado, ele passa a ser instrumento de 

gestão que contempla o zoneamento da UC, sendo que na ZA as atividades humanas estão 

sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos. 

Como mostra o Quadro 16, na região de estudo existem três Unidades de Conservação 

cuja soma das áreas (sem considerar suas ZAs) ultrapassa 50 mil hectares. Também há na 

paisagem da região de estudo a Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzea do Rio Paraná 

e a Estação Ecológica Mico Leão Preto.  

 

Quadro 16 - Unidades de Conservação na área do âmbito do acordo  MPF/MPSP x CESP 
Unidade de 

Conservação 

Área (ha) Municípios limítrofes 

da UC 

Plano de 

Manejo 

Municípios limítrofes da Zona de 

Amortecimento 

 

Parque Estadual do 

Aguapeí  9.043,97 

Castilho, Guaraçaí, 

Junqueirópolis, Monte 

Castelo, Nova 

Andradina, São J. do 

Pau D´Álho. 

Sim 

Muritinga do Sul, Guraraçaí, 

Mirandópolis, Andradina, Irapuru, 

Paulicéia, Monte Castelo, Castilho, 

Junqueirópolis, Tupi Paulista, São 

João do Pau D'alho 

 

Parque Estadual do 

Rio do Peixe 7.720,00 

Ouro Verde, Dracena, 

Presidente Venceslau e 

Piquerobi 

Sim 

Panorama, Outro verde, Dracena, 

Junqueirópolis, Flora Rica, 

Emilianápolis, Ribeirão dos Índios,  

Piquerobi, Presidente Venceslau, 

Ciuá, Presidente Epitácio 

Parque Estadual do 

Morro do Diabo 
33.845,33 Teodoro Sampaio Sim Teodoro Sampaio 

Estação Ecoológica 

Mico-Leão-Preto 
33.845,33 Teodoro Sampaio Sim Teodoro Sampaio 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em SÃO PAULO (2017). 

 

Conforme a Lei Federal n° 9.985/2000 e a Resolução CONAMA 428/2010, por mais 

que sejam proibidas atividades de alto impacto ambiental dentro de suas áreas, essas duas 
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últimas não são contempladas com ZA. Isso significa que empreendimentos de alto impacto 

ambiental, a exemplo de locais de disposição final de RSU, estão legalmente autorizados a 

ocupar suas bordas (ICMBIO, 2017; SÃO PAULO, 2017). 

Felizmente, como mostra o MAPA 7 nenhum dos locais de disposição final de RSU 

dos municípios do Acordo MPF/MPSP x CESP encontra-se em situação irregular quanto aos 

limites legais em relação às UCs e suas ZAs. 

Tendo conhecimento das ASAs, da situação em relação a declividade e proximidade 

de coleções hídricas e das UCs e Zas da área do acordo, permite-se tem uma análise abrangente 

da temática proposta, a qual é acrescida pela análise dos núcleos populacionais e o isolamento 

visual, que serão debatidos no tópico a seguir.   

 

10.4  Núcleos Populacionais e isolamento visual 

 

Durante a operação de um aterro, torna-se praticamente impossível evitar o transporte, 

pelo vento, de materiais de baixa densidade – a exemplo de plásticos – e, especialmente, de 

odores. Há que se considerar também os insetos, roedores e outros pequenos vertebrados 

potencialmente transmissores de doenças. A fim de evitar esse transtorno, tanto a NBR 

13.896/1997, quanto a NBR 15.849/2010 recomenda que os locais de disposição final se situem 

em distâncias superiores a 500 metros de qualquer núcleo habitacional. Estes últimos são 

definidos como uma “Localidade sem a categoria de sede administrativa, mas com moradias, 

geralmente em torno de igreja ou capela, com pequeno comércio”. 

Tal definição também está em conformidade com os dados usados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. Conforme o documento usado para a realização do Censo 

2000 (IBGE, 2000), um aglomerado rural é agrupamento de população, considerado a partir de 

um conjunto de edificações adjacentes, situado em área legalmente definida como rural. Esses 

aglomerados são classificados conforme o seu tamanho, podendo ser do tipo extensão urbana, 

povoado e, por conseguinte, um núcleo. Este último é definido como: 

 
(...) aglomerado rural isolado vinculado a um único proprietário do solo – 

empresa agrícola, indústria, usina, etc. – dispondo ou não dos serviços ou 

equipamentos definidores dos povoados. É considerado, pois, como 

característica definidora deste tipo de aglomerado rural isolado, seu caráter 

privado ou empresarial (IBGE, 2000, p. 17). 

 

Ademais, a própria CETESB considera essa distância na hora de avaliar o IQR dos 

municípios paulistas. Portanto, não obstante de ser apenas uma recomendação da NBRs 

supracitadas, optou-se pela avaliação das distâncias entre os aterros e os núcleos urbanos em 
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um mínimo de 500 metros, como deixa claro a Mapa 25, o qual apresenta sete municípios 

estavam em situação irregular, a saber: Nantes, Pirapozinho, Estrela do Norte, Tarabai, 

Presidente Prudente, Salmourão e Ouro Verde. 

A proximidade de núcleos habitacionais dos aterros podem, em razão dos organismos 

patogênicos comumente encontrados nestes locais, gerar riscos para a saúde coletiva, ainda 

mais em municípios com precariedade de saneamento e serviços de saúde. A esse respeito, os 

trabalhos de catação, por exemplo, também são incentivados pela proximidade de núcleos 

habitacionais, quase sempre relacionados a uma população de vulnerável socialmente, as quais 

sofrem de inúmeras doenças associadas a estas áreas, mesmo quando usam estratégias 

defensivas para minimizar e acobertar os riscos (CAVALCANTE; FRANCO, 2007,  SPOSITO; 

FARIAS, 2016). 

Ainda a respeito dos municípios abordados, observa-se que os de menor porte são 

predominantes, sendo exceção Presidente Prudente, cidade mais dinâmica da região do Acordo 

estudado. Mesmo diante da sua dinamicidade, o referido município, apresenta local de 

disposição final no Distrito Industrial, zona intensamente movimentada durante todo o ano, 

podendo favorecer contaminação.  

Dessa forma, a relação inadequada entre núcleos habitacionais e locais de disposição 

final, permite um debate amplo, que já é discutido para o Brasil e que também é visto na área 

de estudo, uma vez que 76,5 milhões de brasileiros são afetados pela inadequada gestão dos 

resíduos, gerando prejuízos aos cofres públicos de cerca de R$ 3,6 bilhões, que além de ser 

destinado ao ambiente também é relacionado aos cuidados com a saúde pública. A situação é 

agravada ainda mais em municípios de pequeno porte – como a maioria constatada -, onde a 

carência de recursos financeiros e a falta de capacidade técnica (recursos humanos e 

equipamentos) contribui ainda mais para a precarização da atividade de gestão e gerenciamento 

de RSU (ISWA; ABRELPE, 2017). 

Outro aspecto apontado pelo uso de ferramentas de geoprocessamento e que têm 

relação tanto com o isolamento quanto com aspectos paisagísticos, trata-se do isolamento dos 

locais de disposição final com cerca viva. De acordo com as normas técnicas, é aconselhável 

que os aterros tenham em toda a sua área uma cerca viva arbustiva ou arbórea. Elas servem não 

só para amenizar os impactos paisagísticos que o local promove, mas, também, significam uma 

barreira contra os ventos, diminuindo as chances de objetos leves voarem (especialmente os 

resíduos mais leves) – o que pode gerar transtorno na vizinhança do aterro. Neste sentido, as 

imagens de satélite mostraram que apenas 15 aterros possuíam em quantidades satisfatórias. A 

maioria restante possui área insuficientemente isolada ou, sequer possuem cerca viva.  
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Mapa 25 - Locais de disposição final e a distância de núcleos populacionais nos 57 municípios do acordo MPF/MPSP x CESP 
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10.5 Questões operacionais: avaliação dos locais de disposição final por meio de processos 

judiciais 

 

Além das diretrizes de localização, existem também as normas que dizem respeito à 

operacionalização dos aterros. Dentre elas, pode-se citar a necessidade de uma cerca que 

circunde completamente a área do aterro e um portão, de forma a impedir o livre acesso de 

pessoas e animais. Outro ponto a ser considerado é que o local deve receber apenas resíduos 

sólidos urbanos – preferencialmente os rejeitos –, sendo o recobrimento diário e adequado dos 

mesmos fundamental para a diferenciação entre uma situação inadequada (lixão) e um aterro 

sanitário – seja de pequeno porte ou grande porte. 

Uma das formas de baixo custo que se apresenta para a avalição de questões 

operacionais dos aterros são relatórios técnicos de órgãos independentes, sendo o Ministério 

Público uma das opções. Por contarem com equipe técnica especializada, que realizam as 

vistorias em casos de denúncias e/ou processos judiciais de natureza diversa, esse órgão pode 

fornecer relevantes informações sobre a situação da disposição final de resíduos em sua área de 

atuação. 

No caso do estado de São Paulo, o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio 

Ambiente (GAEMA) faz parte do seu sistema judiciário estadual. Com dez núcleos distribuídos 

pelo estado, esse grupo conta com servidores especializados na área ambiental – tanto na área 

jurídica quanto técnica – e são os principais responsáveis pelas ações judiciais que dizem 

respeito ao tema no Estado.  

No caso do oeste paulista, o GAEMA é representado pelo núcleo Pontal do 

Paranapanema, cuja área de atuação coincide com a Região Administrativa de Presidente 

Prudente (Mapa 2). Em razão de problemas constatados em relação à gestão de resíduos na 

região, o núcleo tem realizado vistorias esporádicas nos locais de disposição final dos 

municípios da região. 

A última delas foi efetivada em 2016 sob encomenda do promotor de justiça 

responsável pelo Núcleo do Pontal do Paranapanema. Após uma série de inspeções realizadas 

ao longo primeiro semestre de 2016 em 30 municípios da região – sendo uma delas 

acompanhada, realizada no mês de junho, foi acompanhada pelo autor dessa pesquisa – foi 

emitido Parecer Técnico oficial sobre a situação na região.  

Elaborado por Jardim & Tavares (2016), o documento apresenta evidências de que as 

notas de IQR não condizem com os locais de disposição final. O documento é acompanhado 

por uma série de fotografias que registram, em diversos municípios, situações que vão desde o 
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não-recobrimento adequado dos resíduos até a ocorrência do descarte inadequado de resíduos 

de construção civil e/ou de saúde, a presença de aves e animais domésticos e/ou a presença de 

catadores nos locais de disposição final. 

Além disso, os autores também realizaram um exercício de avaliação do IQR dos 

locais com base no que havia constatado nas vistorias. Além de perceberem que os valores das 

planilhas estão deturpados – uma vez que a soma de todos os pontos é de 10,4 -, os técnicos 

compararam as notas por eles obtidas e os conceitos observados no último IQR. 

Os técnicos também constataram que a planilha de avaliação permite que o fiscal 

pontue de forma subjetiva, sendo a maior parte dos casos decorrentes dela não permitir um meio 

termo entre o adequado e o inadequado. Um dos exemplos reside nos itens relativos ao 

isolamento físico e visual da área de aterro. Isso porque existem casos onde o isolamento físico 

da área é feito por meio de cerca de arame simples, permitindo a entrada de pessoas e animais. 

Quando na avaliação, o técnico pode avaliar como tendo isolamento – mesmo quando o mesmo 

não está cumprindo sua função. Existem também outros casos, à exemplo da profundidade do 

lençol freático. Em razão de que tal monitoramento deve ser periódico e que, mesmo que o 

fosse, os técnicos das prefeituras deveriam disporem de equipamentos adequados para tal 

empreitada, a avaliação também torna-se subjetiva. 

Segundo a CETESB, num universo de 31 municípios que compõem a área abrangida 

pelo referido relatório, havia apenas três locais cujas condições seriam inadequadas. 

Contrariando praticamente todos os resultados do IQR, os técnicos encontraram apenas sete 

locais cujas condições eram adequadas, sendo os outros 28 considerados lixões - Tabela 43. 
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Tabela 43 – IQR da CETESB e IQR dos municípios segundo o GAEMA – Pontal do 

Paranapanema  

Município 

IQR 

CETESB 

2016 

IQR 

GAEMA 

PP  

Município 
IQR 

CETESB 

IQR 

GAEMA 

PP 

Alfredo Marcondes 8,7 6,5  Pirapozinho 3,6 1,8 

Álvares Machado 7,5 4  Presidente Bernardes 7,2 4 

Anhumas 8,4 5,4  Presidente Epitácio 6,1 5,2 

Caiabu 9,2 5,5  Presidente Prudente 5,1 2,1 

Caiuá 7,5 4,1  Presidente Venceslau 9,4 6,5 

Emilianópolis 9,5 8,2  Rancharia*/ 9,4 9,4* 

Estrela do Norte 7,4 5  Regente Feijó 7,3 5,4 

Euclides da Cunha Paulista 7,1 4,8  Ribeirão dos Índios 9,5 9 

Iepê 7,9 6,8  Rosana 7,4 6,2 

Indiana 8,6 7,3  Sandovalina 7,2 6 

Marabá Paulista 7,3 6,3  Santo Anastácio 7,2 5,3 

Martinópolis 7,1 4,5  Santo Expedito 7,1 7,4 

Mirante do Paranapanema 7,2 5  Taciba 7,1 4,6 

Nantes 9,5 7,8  Tarabai 9 6,8 

Narandiba 7,4 4,5  Teodoro Sampaio 7,8 6,8 

Piquerobi 7,1 7     

Fonte: Jardim; Tavares, 2016, p. 34 

 

Apesar dessas pequenas falhas, o IQR permite a elaboração de um retrato da situação 

dos aterros no Estado de São Paulo. 

Ainda sobre os dados do Ministério Público de São Paulo, relatórios técnicos como o 

supracitado costumam ser usados como subsídio para a elaboração de processos judiciais por 

parte da promotoria regional. Partindo do pressuposto de que todos os processos que envolvam 

a questão do local de disposição final tenham por base provas cabais sobre as práticas 

inadequadas de gerenciamento destes, realizou-se levantamento sobre os municípios que, a 

partir de 2010, sofreram algum tipo de ação judicial neste sentido. 

Conforme o Conselho Nacional do Ministério Público, os municípios podem estar 

enquadrados em quatro situações: a primeira delas – e mais desejável –, se dá quando não são 

encontradas ações judiciais. Uma vez existindo algum tipo de ação, ela pode ser de quatro tipos: 

a) Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); b) Inquérito Civil (IC); c) Proposta de Ação Civil 

Pública (PACP) e; d) Ação Civil Pública (ACP). 

 O TAC trata-se de um acordo que o Ministério Público celebra com o violador de 

determinado direito coletivo. Ele tem a finalidade de impedir a continuidade da situação de 

ilegalidade, reparar o dano ao direito coletivo e evitar a ação judicial. Por sua vez, o Inquérito 

Civil trata-se de um procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público para 

descobrir se um direito coletivo (podendo ser ao meio ambiente, ao consumidor ao patrimônio 
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público, dentre outros) foi violado. Para tanto, o membro do Ministério Público pode solicitar 

perícia, fazer inspeções, ouvir testemunhas e requisitar documentos para firmar seu 

convencimento. Enquanto isso, uma Proposta de Ação Civil Pública configura-se, muitas vezes, 

como um mecanismo de negociação, onde o infrator, ao receber a notificação, usufrui de tempo 

para adequar-se. Já uma Ação Civil Pública busca reprimir os danos causados a algum direito 

comum (CNMP, 2017). 

Como listado no Quadro que compõe o Apêndice B, de acordo com o sitio eletrônico 

do MPSP (2017), não há registros de processos judiciais em 16 municípios da área de estudo. 

Enquanto isso, o MPSP já havia instaurado Inquéritos Civis para investigar ações de 35 

prefeituras, 15 delas já assinaram algum TAC e outras 21 já estiveram respondendo por alguma 

Ação Civil Pública. Em síntese, como espacializa o Mapa 26, dos 57 municípios do âmbito do 

Acordo MPF/MPSP x CESP, 41 (praticamente três quartos) deles já estiveram (ou ainda estão) 

em situação irregular quanto aos seus respectivos locais de disposição final de RSU. 

Nota-se que praticamente todos os municípios que compõem a Região Administrativa 

de Presidente Prudente, a qual é a mesma área de atuação do GAEMA Pontal do Paranapanema, 

estão ou já estiveram em situação irregular e, por isso, responderam por processos judiciais. 

Isso indica relevante atuação do Grupo não só na implantação da PNRS, como, também, na 

promoção de melhorias ambientais na região. 

Dando continuidade ao levantamento, o próximo tópico abordará a situação jurídica 

dos municípios em âmbito nacional. 
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Mapa 26 - Municípios do âmbito do acordo MPF/MPSP x CESP com processos judiciais em função da má gestão de resíduos sólidos 
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10.6 Questões operacionais dos locais de disposição final no Brasil 

 

Como elucidado anteriormente, uma das formas de avaliar os locais de disposição final 

de resíduos sólidos no Brasil se dá através da análise da existência ou não de processos judiciais. 

Em pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios em 2016, ficou constatado 

que, num universo de 4.224 prefeituras de todas as regiões do País, existem muitas prefeituras 

que estão sofrendo processos judiciais. Como ilustra a Tabela 44, cerca de 28% deles já haviam 

sido chamados para assinar algum TAC entre 2010 e 2016. 

 

Tabela 44 - Prefeituras Municipais brasileiras que já foram chamadas para assinar TACs 

entre 2010 e 2016 

 

Situação 
Número de 

prefeituras 

Representação 

(%) 

Não        2.125  50,3% 

Sim        1.189  28,1% 

Não soube informar           888  21,0% 

Não responderam              22  0,5% 

Total        4.224  100,0% 

Fonte: CNM, (não publicado) 

 

Além disso, como mostra a Tabela 45, a mesma pesquisa também constatou que quase 

um terço dos municípios (33%) já haviam sido chamados para responder por inquéritos pelo 

descumprimento da PNRS. 

  

Tabela 45 - Prefeituras Municipais brasileiras que já foram chamadas para responder poor 

algum processo judicial entre 2010 e 2016 

Situação 
Número de 

prefeituras 

Representação 

(%) 

Não        2.131  50,4% 

Sim        1.380  32,7% 

Não soube informar           689  16,3% 

Não responderam              24  0,6% 

Total        4.224  100,0% 

 

Apesar de ser uma relevante fonte para o levantamento da atual situação brasileira em 

relação à situação da implantação da PNRS, estima-se que o número de prefeituras que já 

responderam ou estão respondendo por ações judiciais seja significativamente maior. Isso se 
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deve principalmente pela grande rotatividade do quadro político administrativo das Secretarias 

Municipais de Meio Ambiente. Isso, em associação com a burocracia e o tempo de espera dos 

julgamentos, pode ocasionar no desconhecimento de ações judiciais por parte dos secretários 

durante o período em que está à frente da Secretaria. Outrossim, é preciso salientar que, mesmo 

nas situações onde há estabilidade do funcionário, entre 2010 e 2016 já houveram eleições 

municipais, o que indica grandes chances de mudanças na equipe de gestão a partir de 2013. 

A título de conclusão dessa seção, o próximo tópico apresentará um quadro síntese da 

situação contraditória dos locais de destinação final de RSU no âmbito do Acordo MPF/MPSP 

e, consequentemente, no Estado de São Paulo e no restante do País. 

 

10.7 As contradições sobre a situação da disposição final na área de estudo, no Estado de 

São Paulo e no Brasil 

 

Como já demonstrado, ao se considerar apenas as avaliações da CETESB, dentre os 

municípios do âmbito do Acordo MPF/MPSP x CESP, apenas um município – Pirapozinho – 

estaria fazendo a disposição final de RSU em lixão. Outrossim, com relação ao estado de São 

Paulo, a agência alega existir apenas 38 municípios (Figura 29) que em 2016 estavam 

destinando seus resíduos em locais inadequados. 

Todavia, como mostraram os dados levantados e os mapeamentos executados ao longo 

desta seção, apenas na área de estudo, dentre os 57 municípios, ao menos 38 deles fazem 

disposição final em local que infringem normas e legislações de proteção ambiental. Soma-se 

ainda o fato de que a maioria dos municípios sofreu ou estão sendo processados judicialmente 

em decorrência da má gestão e gerenciamento dos RSU.  

O Quadro 17 apresenta de forma sintética as informações de todos os tópicos 

anteriores, os quais destacam inúmeras variáveis acerca da disposição ambientalmente 

adequada nos municípios do Acordo MPF/MPSP x CESP. Por mostrar as contradições entre os 

dados do mapeamento e a situação frente à CETESB, elucida-se a necessidade de mudanças 

metodológicas para avaliação do IQR, afim de torna-lo mais coerente com a realidade.   
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Quadro 17 – Municípios do âmbito do Acordo MPF/ MPSP x CESP cujo local de disposição final de RSU infringem normas e suas respectivas 

avaliações do IQR 

Municípios 
IQR 

2016 

Situação 

CETESB 

Aspectos Físicos (Mapeamento) 
Aspectos 

operacionais 

ASA Unid. 

Cons. 
Decliv. 

Cursos 

d'água 

Núcleos 

pop. 

Isolamento 

visual  

(cerca viva) 

Situação de acordo 

com mapeamento 

Processo 

Judicial 
5 km 10 km 

Adamantina 7,1 Adequado X      Sim Inaqueado Sim 

Alfredo Marcondes 9,0 Adequado X   X   Não Inaqueado Sim 

Álvares Machado 7,3 Adequado       Sim Adequado Sim 

Anhumas 8,2 Adequado  X  X   Não Adequações neces. Sim 

Caiabu 7,1 Adequado       Insuficiente Adequações neces. Sim 

Caiuá 7,2 Adequado       Sim Adequado Sim 

Castilho 7,1 Adequado    X   Sim Adequações neces. Não 

Dracena 7,4 Adequado X    X  Insuficiente Inaqueado Não 

Emilianópolis 8,7 Adequado     X  Sim Inaqueado Sim 

Estrela do Norte 7,3 Adequado      X Não Inaqueado Sim 

Euclides da Cunha Paulista 7,2 Adequado  X     Não Adequações neces. Sim 

Flora Rica 8,2 Adequado    X   Insuficiente Adequações neces. Sim 

Florida Paulista 9,0 Adequado       Não Adequado Não 

Iepê 7,4 Adequado    X   Insuficiente Adequações neces. Sim 

Indiana 7,4 Adequado    X   Não Adequações neces. Sim 

Inúbia paulista 8,4 Adequado  X  X   Insuficiente Adequações neces. Não 

Irapuru 8,1 Adequado    X   Não Adequações neces. Não 

João Ramalho 10,0 Adequado Quatá      Sim Adequado Não 

Junqueirópolis 8,4 Adequado     X  Insuficiente Inaqueado Não 

Lucélia 10,0 Adequado       Insuficiente Adequações neces. Sim 

Marabá Paulista 7,8 Adequado  X   X  Não Inaqueado Sim 

(continua) 
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Mariápolis 9,0 Adequado       Não Adequado Sim 

Martinópolis 7,1 Adequado       Insuficiente Adequações neces. Sim 

Mirante Paranapanema 7,4 Adequado    X   Não Adequações neces. Não 

Monte Castelo 7,4 Adequado     X  Insuficiente Inaqueado Não 

Nantes 8,1 Adequado  X   X X Não Inaqueado Sim 

Narandiba 7,2 Adequado  X  X   Não Adequações neces. Sim 

Nova Guataporanga 8,7 Adequado  X     Não Adequações neces. Não 

Nova Independencia 8,4 Adequado       Insuficiente Adequações neces. Sim 

Osvaldo Cruz 9,6 Adequado       Não Adequado Sim 

Ouro Verde 8,4 Adequado      X Não Inaqueado Não 

Pacaembu 7,1 Adequado    X   Não Adequações neces. Não 

Panorama 8,6 Adequado    X   Não Adequações neces. Não 

Paulicéia 8,7 Adequado       Não Adequado Sim 

Piquerobi 8,1 Adequado    X   Insuficiente Adequações neces. Sim 

Pirapozinho 3,8 Inadequado    X  X Insuficiente Inaqueado Não 

Pracinha 8,2 Adequado       Insuficiente Adequado Sim 

Presidente Bernardes 7,1 Adequado       Sim Adequado Sim 

Presidente Epitácio 7,8 Adequado       Insuficiente Adequado Sim 

Presidente Prudente 7,1 Adequado X    X X Não Inaqueado Sim 

Presidente Venceslau  7,5 Adequado X      Sim Inaqueado Não 

Quatá 10 Adequado       Sim Adequado Sim 

Rancharia  10 Adequado Quatá       Adequado Sim 

Regente Feijó 7,5 Adequado  X     Insuficiente Adequações neces. Sim 

Ribeirão dos Índios 9,5 Adequado       Sim Adequado Sim 

Rosana 7,8 Adequado    X   Sim Adequações neces. Sim 

Sagres 7,2 Adequado  X  X   Não Adequações neces. Sim 

Salmourão 8,4 Adequado  X    X Sim Inaqueado Sim 

(continua) 
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Sandovalina 7,4 Adequado  X     Não Adequações neces. Não 

Santa Mercedes 7,1 Adequado  X  X   Insuficiente Adequações neces. Sim 

Santo Anastácio 7,2 Adequado       Insuficiente Adequações neces. Sim 

Santo Expedito 7,6 Adequado       Sim Adequado Não 

São João do Pau D’Alho 9 Adequado  X  X   Sim Adequações neces. Sim 

Taciba 7,1 Adequado    X   Sim Adequações neces. Sim 

Tarabai 9 Adequado      X Insuficiente Inaqueado Sim 

Teodoro Sampaio 7,8 Adequado       Insuficiente Adequado Sim 

Tupi Paulista 7,1 Adequado  X   X  Insuficiente Inaqueado Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Mesmo se tratando de uma amostragem, os municípios do âmbito do Acordo 

MPF/MPSP x CESP mostram que a situação da disposição final ambientalmente adequada dos 

RSU ainda está longe de tornar-se realidade. Isso se dá por dois motivos principais: o primeiro 

deles em razão dos municípios que fazem parte do Estado mais rico do país, o que significa 

dizer que, proporcionalmente, eles dispõem de mais recursos financeiros para a execução dos 

serviços públicos do que municípios de outros estados. O segundo motivo, e não menos 

importante, está vinculado à CETESB: apesar das contradições apontadas, é inegável a atuação 

desta companhia em prol da melhora da situação no Estado. Por questões de baixo orçamento 

e/ou desinteresse político, em sua maioria os estados brasileiros não possuem secretarias de 

meio ambiente e/ou agências de fiscalização que realizem trabalho de monitoramento com a 

mesma intensidade que a CETESB. 

Em levantamento realizado pelo Ministério do Meio Ambiente sobre a situação da 

disposição final de RSU no Brasil em 2015, ficou evidente o descumprimento das diretrizes da 

PNRS. Conforme ilustra a Figura 30, a situação mostrava-se caótica. Excluindo alguns estados 

da região sul e sudeste (em especial Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo 

e parte do Rio Grande do Sul e do Paraná), o uso de locais inapropriados para o depósito de 

RSU trata-se da regra e não da exceção. 

Tanto os dados brasileiros, quanto as contradições daquilo que é considerado adequado 

pela CETESB indicam que ainda serão necessárias uma série de ações de capacitação, liberação 

de recursos para construção de aterros sanitários adequados e, não menos importante, a 

fiscalização desses locais em todo o território nacional. Enquanto isso não ocorrer, o 

atendimento às diretrizes da Lei Federal n° 12.305/2010 sobre a disposição final de rejeitos em 

aterros sanitários dificilmente serão viabilizadas e, consequentemente, cumpridas. 

Por fim, serão apresentadas as considerações finais sobre esse trabalho. 
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Figura 27 – Situação da dispsição final de  RSU no Brasil segundo o MMA - 2015 

 
Fonte: TCU, 2016, p. 11 
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11 Conclusões 

 

Como elucidado na primeira parte deste trabalho, esta pesquisa partiu do pressuposto 

de que, em razão de falhas de ordem político-institucionais, tanto a implantação da destinação 

final ambientalmente adequada quanto da disposição final ambientalmente adequada – 

ambas diretrizes da Lei Federal n° 12.305/2010 – dificilmente serão implantadas de forma 

integral nos próximos anos. Para validar esta hipótese, foram usados como base de análise 57 

municípios do oeste do estado de São Paulo, que fazem parte do acordo judicial do Acordo 

MPF/MPSP x CESP, os quais receberam recursos financeiros e poderiam contar com 

assistência técnica especializada para a implantação de projetos de gestão de resíduos sólidos. 

Como elucidado na seção denominada “Desejar, comprar e descartar: A sociedade do 

consumo e o desenvolvimento das técnicas fundamentais”, conclui-se que, apesar de ser reflexo 

de um processo iniciado ainda na Revolução Industrial, a “sociedade do consumo” – como ficou 

conhecida – precisou de uma série de avanços técnicos e tecnológicos em diversas áreas do 

conhecimento. Nesta perspectiva, demonstrou-se que o consumo serviu para auxiliar no 

controle comportamental da população. Trata-se de um conjunto de fatores que resultaram na 

transformação de pessoas em mercadorias, cujas consequências ambientais podem ser 

catastróficas. 

Por conseguinte, através de um resgate de cunho histórico-geográfico, demonstrou-se 

que as diretrizes da gestão e gerenciamento de RSU sempre estiveram ligadas às necessidades 

imediatas de determinada sociedade, conforme o contexto histórico. Em um primeiro momento, 

com o crescimento das cidades, houve a necessidade urgente de retirada dos resíduos das ruas 

para evitar epidemias – sendo essa a mais duradora em termos de diretrizes, uma vez que 

permanece até hoje em muitas regiões e cidades do planeta. Anos mais tarde, com o 

entendimento dos impactos da humanidade sobre os mecanismos de reprodução da vida (e do 

capital) na Terra, desenvolveram-se as primeiras preocupações com a questão ambiental e, 

concomitantemente, passou-se a avaliar os impactos que os RSU podem causar no ambiente.  

Com a concentração cada vez maior da população nas cidades, somada à expansão da 

sociedade do consumo, as questões ambientais relacionadas aos resíduos sólidos tornam-se 

ainda mais complicadas. Isso contribui, também, para o aumento da complexidade tanto da 

elaboração, quanto da implementação das diretrizes da gestão e gerenciamento de RSU, que 

precisam contemplar: estratégias e programas de conscientização e de educação ambiental para 

que a população faça a segregação dos materiais recicláveis nos domicílios; implantação  da 

infraestrutura necessária para a triagem, enfardamento e comercialização dos materiais 
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recicláveis; incorporação dos catadores como trabalhadores; estabelecimento da 

responsabilidade compartilhada como um princípio a ser seguido; implantação da logística 

reversa e estudos de impactos ambientais para a instalação de aterros sanitários. Ou seja, 

medidas que precisam envolver a população, as administrações públicas e o empresariado, o 

que, claramente não tem sido uma tarefa simples. 

No Brasil, devido às suas dimensões continentais, há uma grande discrepância nas 

quantidades de RSU geradas, o que pode ser atribuído à diversidade cultural e às grandes 

desigualdades sociais, econômicas e as diferentes taxas de urbanização que se materializam no 

país. Além disso, apesar de legalmente reconhecidos como não sendo como algo sujo, mas 

como um recurso passível de reaproveitamento, percebe-se uma clara necessidade de expansão 

dos programas de educação ambiental que visem a segregação na fonte seguida pela 

participação em programas de coleta seletiva de resíduos sólidos secos por parte da população. 

Percebe-se, também, a ausência de incentivos estatais – especialmente por parte das autoridades 

municipais – para a implantação de coleta seletiva com a participação de EES de catadores. 

No caso do oeste do estado de São Paulo há um diferencial. O Acordo MPF/MPSP x 

CESP, ademais sua originalidade, trata-se de um modelo a ser seguido pelas autoridades 

jurídicas brasileiras e, quiçá, em outros países em desenvolvimento. Por tratarem-se de 

empreendimentos de alto impacto ambiental desde o início de suas obras, projetos como esses 

não só promovem a compensações na área afetada como também aumentam a reciprocidade 

tanto do poder judiciário quanto da própria empresa pela população local. 

Em relação às ações de elaboração dos planos de gestão de resíduos sólidos, a análise 

dos dados brasileiros atuais leva à conclusão que, apesar da exigência dos Planos Nacional, 

Estaduais e Municipais de Resíduos Sólidos se constituírem em um grande marco, o número de 

municípios e estados que elaboraram os mesmos ainda está bem aquém do satisfatório. Destaca-

se que, apesar da tendência do percentual de municípios com PMGIRS ser maior conforme o 

tamanho aumenta o tamanho da população, os municípios de cuja população é menor que 5 mil 

habitantes representam uma quebra nesta tendência. Isso porque enquanto 47% dos municípios 

cuja população situa-se entre 5 e 10 mil habitantes possuem PMGIRS e 86% dos municípios 

com população acima de 100 mil habitantes também o possuem, 61% dos municípios de menor 

porte – com até 5 mil habitantes – cumpriram com o requisito legal. Dentre fatores que 

contribuem para isto, é preciso salientar que o orçamento municipal destes serem muito 

dependentes dos repasses de recursos do governo federal. 

Como mostraram os dados sobre a elaboração dos PMGIRS, parcela considerável dos 

municípios a terceirizou para empresas privadas, indicando, muitas vezes, a sobrecarga de 
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trabalho dos funcionários e/ou a ausência de quadro técnico especializado para a empreitada. 

Em termos de planejamento, averiguou-se dentro do universo de análise, que a maioria deles 

não abordou sequer os conteúdos mínimos necessários. A dispersão legislativa e normativa, em 

associação com o despreparo e sobrecarga de trabalho dos técnicos responsáveis pela 

elaboração e execução dos planos, no âmbito municipal, contribui para essas falhas. Por outro 

lado, observa-se também que a PNRS exige que o PMGIRS apresente tópicos e textos 

legislativos sobre resíduos cuja responsabilidade pela logística reversa é da iniciativa privada, 

à exemplo das embalagens de agrotóxicos.  

Ainda sobre o conteúdo mínimo dos PMGIRS, a qualidade dos planos elaborados, por 

meio de contratos de terceirização, não é garantida. Isso tem se dado por conta de uma relação 

dialética de dois fatores. O primeiro deles está relacionado muitas vezes à ausência de quadro 

técnico especializado nas prefeituras, o pode acarretar na elaboração de um edital aquém do 

necessário e, também, na baixa capacidade de avaliação do cumprimento dos requisitos quando 

na entrega do exemplar. O segundo está associado ao fato das prefeituras terem de obedecerem 

ao menor preço oferecido nos pregões, onde as empresas ganhadoras podem não possuir quadro 

técnico capacitado para a elaboração dos PMGIRS em conformidade com as diretrizes da 

PNRS. No caso específico do âmbito do Acordo, foram vários os exemplos de planos cujo 

conteúdo estava bem aquém do necessário, sendo um deles Presidente Prudente. Seu PMGIRS 

mostrou-se genérico e pouco contribui com a gestão de resíduos sólidos do município, o que 

reforça ainda mais a problemática da terceirização. 

Em relação à destinação final ambientalmente adequada, apesar de ter como princípio 

a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, pretendendo ser, dessa forma, 

social e economicamente justa, tanto a Lei quanto seu decreto regulamentador não estabelece – 

exceção feita às prefeituras – uma divisão clara e objetiva, com metas e punições, das 

responsabilidades dos outros atores envolvidos. Por conta disso, uma parcela dos acordos 

setoriais de logística reversa ainda se encontra em fase de elaboração, sendo que aqueles que já 

foram aprovados, apresentam metas relativamente tímidas com um largo período de 

implementação, postergando ainda mais – e com o aval do Estado – as responsabilidades do 

setor privado em relação responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 

Outro aspecto complicador, como mostraram os mapeamentos, é que, em razão da 

distribuição espacial desigual das indústrias recicladoras no território brasileiro, a reciclagem 

de alguns tipos de resíduos torna-se bastante dificultada/prejudicada e polarizada. Em razão dos 

baixos preços pagos pelos resíduos recicláveis, em associação com a concentração das fábricas 

na Região Centro-Sul, o frete até essas unidades tem representado custos bastante altos, o que 
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o torna inviável para um número considerável de EES de catadores e/ou empresas compradoras 

de materiais recicláveis que atuam em municípios de todo o país. Portanto, enquanto não houver 

um melhor arranjo da distribuição das indústrias brasileiras, uma grande quantidade e variedade 

de materiais potencialmente recicláveis continuarão sendo tratadas como rejeitos. 

É preciso considerar que, caso não ocorra uma política de expansão da rede logística, 

da rede industrial e/ou o aumento do preço pago pelas matérias primas secundárias (resíduos 

sólidos secos triados), haverá grandes dificuldades para a implantação da destinação final 

ambientalmente adequada de forma integral, uma vez que a logística reversa depende de uma 

infraestrutura operacional complexa e que envolve custos. Um dos exemplos mais claros reside 

no mercado da reciclagem de embalagens de vidro, onde a comercialização só é realizada em 

regiões próximas às indústrias recicladoras. Considerando tais dificuldades, aliadas à 

morosidade das discussões e resoluções, por parte das câmaras técnicas, o não interesse em 

materiais que ainda não têm sua reciclagem rentável comercialmente, a PNRS poderá continuar 

permitindo o aterramento de milhares de toneladas de resíduos potencialmente recicláveis. 

Em relação à disposição ambientalmente adequada, se por um lado o Estado de São 

Paulo é considerado modelo nesta prática no Brasil, os mapeamentos e o processamento de 

dados mostrou uma situação contraditória. Os exercícios apresentados na seção que aborda o 

tema, permitem interpretar que, mesmo onde a gestão se encontra entre as melhores, a situação 

é problemática. Outrossim, e da mesma forma que a análise do quadro de elaboração dos 

PMGIRS, os indícios sobre a realidade brasileira permitem deduzir que a situação é ainda pior 

no restante do País – especialmente em regiões menos desenvolvidas socioeconomicamente em 

razão das mesmas não possuírem agencias ambientais ou Secretarias Governamentais que 

atuem com a mesma intensidade de fiscalização que a CETESB. 

Por outro lado, acredita-se que os mesmos exercícios de mapeamento podem ser 

aperfeiçoados e utilizados, tanto como um meio à serviço da escolha de áreas adequadas – para 

implantação de aterros sanitários por parte das autoridades municipais e/ou equipe técnica dos 

consórcios – quanto para a fiscalização e avaliação de necessidades de adaptação/encerramento 

dos mesmos – isto tanto pelas autoridades estaduais e federais (em especial o Comando da 

Aeronáutica). 

Neste trabalho utilizou-se o IQR divulgado pela CETESB, além de se ter utilizado os 

dados do IQR avaliados por técnicos do Ministério Público, através do GAEMA. Ao se avaliar 

a planilha da CETESB, observou-se que não há pontuação para situações em que os requisitos 

avaliados estejam sendo parcialmente cumpridos. Nesse caso o aterro não recebe a pontuação 

daquele item, o que faz com que o valor do IQR fique prejudicado. Dentre os fatores que 
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prejudicam a análise lista-se a época do ano em que é feita a visita, o que pode ressaltar ou 

ocultar características avaliadas. Se a visita for feita numa época de chuvas, áreas úmidas podem 

estar abrangendo uma faixa mais larga, ao passo que se for numa época mais seca, a situação 

será inversa. Outro aspecto a destacar é que pode haver uma variação, no nível de rigor utilizado 

pelo profissional que está realizando a avaliação. O IQR tem suas falhas, pode e deve ser 

aprimorado, todavia tem sido um importante instrumento de avaliação dos aterros de resíduos. 

A título de encerramento, como elucidado na parte introdutória deste trabalho, para 

efeito de análise foram adotadas as definições estabelecidas pela Lei Federal n° 12.305/2010. 

Entretanto, cabe destacar, que as expressões Destinação Final Ambientalmente Adequada para 

os resíduos e Disposição Final Ambiental Adequada para os rejeitos, podem ser questionadas. 

A “destinação final ambientalmente adequada” pode não ser exatamente o “destino final” de 

um resíduo, na medida em que, por exemplo, o material do qual um resíduo é constituído pode 

ser reciclado várias vezes e permitir a geração de novos produtos. Dessa maneira, encaminhar 

para reciclagem não é o “final”, mas sim, parte de uma cadeia ou ciclo. Com respeito ao 

“ambientalmente adequada”, pode-se dizer que, conforme se derem as técnicas de reciclagem 

de um determinado resíduo, pode haver a geração de poluentes de diferentes tipos e graus de 

toxicidade. Para citar um exemplo, a compostagem de resíduos orgânicos pode levar à geração 

de gás metano, grande causador de poluição do ar. Além disso, o composto resultante, 

geralmente utilizado como um corretivo do solo pode ter, em sua composição, metais pesados, 

que podem contaminar o solo e as plantas.  

Em relação à “disposição final ambientalmente adequada” em aterros, sabe-se que a 

segregação nas residências e nas usinas de triagem não é completa/bem feita e que muitos 

materiais, que poderiam ser reciclados/reaproveitados, recebem o mesmo destino dos rejeitos. 

Ademais, os aterros sanitários geram uma série de impactos, à exemplo da emissão de gases na 

atmosfera (p.ex. metano e gás carbônico), promovem a contaminação do solo e podem, também, 

contaminar o lençol freático chorume. 

Por fim, ao somarem-se todas irregularidades/dificuldades inerentes à implantação da 

PNRS levantadas ao longo desta tese, pode-se concluir que, caso não ocorram mudanças de 

ordem político-institucionais, a Lei Federal n° 12.305/2010 dificilmente será integralizada. Fica 

clara a necessidade de um empenho sócio-político para pressionar o cumprimento da mesma.
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Apêndice A – Legislações federais sobre resíduos 

Classe  Norma Legal Título 
L

ei
s 

F
ed

er
a

is
 

Lei Federal nº 9.966/2000 

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo 

e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras 

providências. 

Lei Federal nº 9.605/1998 
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, e dá outras providências. 

Lei Federal nº 6.938/1981 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, e dá outras providências. 

Lei Federal nº 12.725/2012 Dispõe sobre o controle da fauna nas imediações de aeródromos. 

Lei Federal nº 12.334/2010 

Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para 

quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, 

cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens e altera a redação do art. 35 

da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4o da Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000. 

Lei Federal nº 12.305/2010 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; 

e dá outras providências.  

Lei Federal nº 11.445/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

Lei Federal nº 10.257/2001 
Estatuto da Cidade - Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes 

gerais da política urbana e dá outras providências. 

Lei Federal n° 6.894/1980 

Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, 

inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas, 

destinados à agricultura, e dá outras providências.  

Lei comp. nº 101/2000 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 

outras providências. 
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Decreto Federal nº 99.274/1990 

Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 

dispõem, respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 7.405/2010 

Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e 

Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da 

Inclusão Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre 

sua organização e funcionamento, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 7.404/2010 

Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê 

Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 7.217/2010 Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 6.514/2008 Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo 

administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 4.136/2002 

Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às infrações às regras de prevenção, controle e 

fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas 

em águas sob jurisdição nacional, prevista na Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000, e dá outras 

providências. 

Decreto Federal nº 99.658/1990 Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, 

a alienação e outras formas de desfazimento de material. 

Decreto Federal nº 875/1993 
Promulga o texto da Convenção sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos 

Perigosos e seu Depósito. 

Decreto Federal nº 4.074/2002 

Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 

experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 

comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final 

dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 4.581/2003 Promulga a Emenda ao Anexo I e Adoção dos Anexos VIII e IX à Convenção de Basiléia sobre o 

Controle do Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e seu Depósito. 
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Decreto Federal nº 5.940/2006 

Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas 

dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 6.511/2008 Promulga as emendas aos anexos da convenção sobre prevenção da poluição marinha causada pelo 

alijamento no mar de resíduos e outras matérias. 

Decreto Federal nº 6.514/2008 Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo 

administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 6.942/2009 

Institui o Biênio Brasileiro do Saneamento - 2009-2010 e institui o Grupo de Trabalho 

Interinstitucional para coordenar a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico, e dá 

outras providências. 

Decreto Federal nº 7.619/2011 
Regulamenta a concessão de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 

na aquisição de resíduos sólidos. 

Decreto Federal nº 9.177/2017 

Regulamenta o art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, e complementa os art. 16 e art. 17 do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 

2010 e dá outras providências. 

R
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CONAMA nº 1A/1986 Dispõe sobre o transporte de produtos perigosos em território nacional. 

CONAMA nº 05/1988 Dispõe sobre o licenciamento ambiental de obras de saneamento. 

CONAMA nº 05/1991 
Dispõe sobre a criação de Câmara Técnica para elaboração de proposta de alteração da Portaria nº 

53/79 

CONAMA nº 06/1991 
Dispõe sobre a incineração de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e 

aeroportos 

CONAMA nº 05/1993 
Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais 

ferroviários e rodoviários. 

CONAMA nº 24/1994 

Exige anuência prévia da CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, para toda a importação 

ou exportação de material radioativo, sob qualquer forma e composição química, em qualquer 

quantidade 

CONAMA nº 264/1999 
Licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para atividades de co-processamento de 

resíduos 

CONAMA nº 269/2000 Regulamenta o uso de dispersantes químicos em derrames de óleo no mar. 
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CONAMA nº 275/2001 Estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva 

CONAMA nº 307/2002 Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

CONAMA nº 313/2002 Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais 

CONAMA nº 316/2002 
Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de 

resíduos 

ANVISA/RDC nº 306/2004 Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

CONAMA nº 357/2005 Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

CONAMA nº 358/2005 
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências. 

CONAMA nº 362/2005 Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado 

CCFGTS nº 476/2005 Aprova o Programa SANEAMENTO PARA TODOS. 

CONAMA nº 375/2006 Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de 

tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências. 

CONAMA nº 401/2008 

Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 

comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento 

ambientalmente adequado, e dá outras providências 

CONAMA nº 404/2008 
Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno 

porte de resíduos sólidos urbanos. 

ANVISA/RDC nº 20/2008 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico sobre embalagens de polietilenotereftalato (PET) pós-

consumo reciclado grau alimentício (PET-PCR grau alimentício) destinados a entrar em contato 

com alimentos. 

ANVISA/RDC nº 56/2008 Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados. 

CONAMA nº 416/2009 Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada, e dá outras providências. 

CONMETRO nº 4/2010 
Dispõe sobre a Aprovação do Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida e dá outras 

providências.  
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CONAMA nº 430/2011 Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução 

no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 

ANTAQ nº 2.190/2011 Aprova a norma para disciplinar a prestação de serviços de retirada de resíduos de embarcações 

CNPCP nº 05/2012 Dispõe sobre as regras mínimas para a destinação do lixo de estabelecimentos penais, como 

estratégia para a melhoria da qualidade de vida e da saúde no sistema prisional. 

CONAMA nº 450/2012 

Altera os arts. 9º, 16, 19, 20, 21 e 22, e acrescenta o art. 24-A à Resolução no 362, de 23 de junho 

de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, que dispõe sobre recolhimento, 

coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado 

CONAMA nº 452/2014 

Dispõe sobre os procedimentos de controle da importação de resíduos, conforme as normas 

adotadas pela Convenção da Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de 

Resíduos Perigosos e seu Depósito 

CONAMA nº 465/2014 Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. 

MCIDADES nº 168/2014 

Dispõe sobre as diretrizes gerais para aquisição e alienação de imóveis com recursos advindos da 

integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, no âmbito do Programa 

Nacional de Habitação Urbana - PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida 

CONAMA nº 469/2015 Altera a Resolução CONAMA no 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

CONAMA Nº 481/2017 Estabelece critérios e procedimentos para garantir o controle e a qualidade ambiental do processo 

de compostagem de resíduos orgânicos, e dá outras providências 

D
el

ib
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a
çõ

es
 

CORI nº 02/2011 
Dispõe sobre as diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e econômicos da 

implantação da logística reversa 

CORI nº 03/2011 Dispõe sobre critérios e conteúdo de estudos para a aprovação da viabilidade técnica e econômica 

da implantação de sistemas de logística reversa. 

CORI nº 04/2012 dispõe sobre a viabilidade técnica e econômica da implantação de sistema de logística reversa de 

lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 
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CORI nº 05/2012 
Aprova a viabilidade técnica e econômica da implantação do sistema de logística reversa de 

embalagens em geral. 

CORI nº 06/2011 Dispõe sobre os critérios para estabelecimento de prioridade para o lançamento de Editais de 

Chamamento para a Elaboração de Acordos Setoriais para Implantação de Logística Reversa. 

CORI nº 07/2012 Aprova a Viabilidade Técnica e Econômica da Implantação do Sistema de Logística Reversa de 

produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

CORI nº 08/2013 
Aprova a Viabilidade Técnica e Econômica da Implantação do Sistema de Logística Reversa de 

medicamentos. 

CORI nº 09/2014 Estabelece a meta quantitativa do sistema de logística reversa de embalagens em geral de que trata 

item 5.7 o edital de chamamento 02/2012. 

CORI nº 10/2014 

Estabelece medidas para a simplificação dos procedimentos de manuseio, armazenamento seguro e 

transporte primário de produtos e embalagens descartados em locais de entrega integrantes de 

sistemas de logística reversa instituídos nos termos da Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010. 

CORI nº 11/2017 
Diretrizes gerais da implementação dos sistemas de logística reversa, Interação entre logística 

reversa e planos de gerenciamento de resíduos e dá outras providências 

In
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s SDA nº 27/2006 

Estabelece  os limites às concentrações máximas admitidas para agentes fitotóxicos, patogênicos 

ao homem, animais e plantas, metais pesados tóxicos, pragas e ervas daninhas nos fertilizantes, 

corretivos, inoculantes e biofertilizantes, para serem produzidos, 

importados ou comercializados. 

SDA nº 25/2009 

Aprovar as normas sobre as especificações e as garantias, as tolerâncias, o registro, a embalagem e 

a rotulagem dos fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos, organominerais e 

biofertilizantes destinados à agricultura, na forma dos anexos à presente instrução normativa. 

IBAMA nº 01/2010 

Institui, no âmbito do IBAMA, os procedimentos necessários ao cumprimento da Resolução 

CONAMA nº 416 de 2009, pelos fabricantes e importadores de pneus novos, sobre coleta e 

destinação final de pneus inservíveis. 

MPOG nº 01/2010 

Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços 

ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras 

providências.  
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GM nº 46/2011 

Estabelece o Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção Animal e Vegetal, 

bem como as listas de Substâncias Permitidas para uso nos Sistemas Orgânicos de Produção 

Animal e Vegetal 

IBAMA nº 05/2012 Dispõe sobre o procedimento transitório de autorização ambiental para o exercício da atividade de 

transporte marítimo e interestadual, terrestre e fluvial, de produtos perigosos. 

IBAMA nº 08/2012 Institui, para fabricantes nacionais e importadores, os procedimentos relativos ao controle do 

recebimento e da destinação final de pilhas e baterias ou produto que as incorporem 

IBAMA nº 13/2012 

Publicar a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos, a qual será utilizada pelo Cadastro Técnico Federal 

de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, pelo Cadastro 

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

Operadores de Resíduos Perigosos, bem como por futuros sistemas informatizados do Ibama que 

possam vir a tratar de resíduos sólidos. 

GM nº 53/2013 

Estabelece as disposições e critérios para  definições, a classificação, o registro e renovação de 

registro de estabelecimento, o registro de produto, a autorização de comercialização e uso de 

materiais secundários e outras providências 

IBAMA nº 01/2013 
Regulamenta o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos (CNORP), e dá outras 

providências. 

IBAMA nº 06/2013 

Estabelece procedimentos para elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD 

ou Área Alterada, para fins de cumprimento da legislação ambiental, bem como dos Termos de 

Referência constantes dos Anexos I e II desta Instrução Normativa. 

IBAMA nº 12/2013 Dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos de controle da importação de resíduos de que 

trata a Resolução Conama n° 452/12, em consonância com a Convenção da Basileia. 

IBAMA nº 06/2014 Regulamenta o Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de 

Recursos Ambientais - RAPP, nos termos desta Instrução Normativa. 

IBAMA nº 18/2014 Acrescenta as descrições de atividades constantes no Anexo I desta Instrução Normativa à tabela 

constante no Anexo I da Instrução Normativa nº 06, de 15 de março de 2013 
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IBAMA nº 45/1995 Constituiu a Rede Brasileira de Manejo Ambiental de Resíduos - REBRAMAR, integrada à Rede 

Pan Americana de Manejo Ambiental de Resíduos - REPAMAR 

MT nº 204/1997 
Aprova as anexas Instruções Complementares aos Regulamentos dos Transportes Rodoviário e 

Ferroviário de Produtos Perigosos. 

MMA/MME nº 464/2007 
Os produtores e os importadores de óleo lubrificante acabado são responsáveis pela coleta de todo 

óleo lubrificante usado ou contaminado, ou alternativamente, pelo correspondente custeio da coleta 

efetivamente realizada, bem como sua destinação final de forma adequada. 

MMA nº 113/2011 Aprova o Regimento Interno do Comitê Orientador para Implantação de Sistemas de Logística 

Reversa, na forma do Anexo a esta Portaria. 

MMA nº 114/2011 Cria o Grupo Interno de Articulação do Ministério do Meio Ambiente (GIA/PNRS-MMA) 

MMA nº 112/2011 Institui Grupo de Trabalho com o propósito de articular, no âmbito federativo, a implementação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

MMA nº 140/2011 

Designa os membros do Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem 

a finalidade de 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 n° 12.305/2010 e no Decreto n° 

7.404/2010. 

MMA nº 177/2011 
Aprova o regimento interno para o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos 

MDS/MMA nº 265/2011 Aprova o Regimento Interno do Comitê Interministerial de Inclusão Social e Econômica dos 

catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, 

MMA nº 409/2011 Torna pública a consultao ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

MME/MMA nº 59/2012 Define o percentual mínimo de coleta de óleos lubrificantes 

MDA  nº 60/2012 
Dispõe sobre os critérios e procedimentos relativos à concessão, manutenção e uso do Selo 

Combustível Social. 

CONAMA nº 15/2012 Estabelece para o controle da emissão veicular de gases, material particulado e evaporativa, nova 

classificação dos veículos automotores, a partir de 1º de janeiro de 1996.  
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MMA nº 82/2013 
Aprova o regimento interno do Grupo de Monitoramento Permanente da Resolução n° 362, de 23 

de junho de 2005, Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, que dispõe sobre o 

recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado 

MMA nº 326/2014 Torna pública a abertura de processo de Consulta pública da minuta de Acordo Setorial para a 

implantação de Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral. 

MMA nº 327/2014 

Torna pública a abertura de processo de consulta pública da proposta de Acordo Setorial para a 

Implementação de Sistema de Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes de vapor de sódio e 

mercúrio e luz mista  

MMA nº 437/2014 
Reinstituir, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o Comitê Gestos de Produção e Consumo 

Sustentável - CGPCS 

FUNASA nº 902/2013 (Alterada 

pela Portaria FUNASA 

371/2014) 

Dispõe sobre critérios e procedimentos para a transferência de recursos financeiros das ações de 

saneamento e saúde ambiental custeadas pela Fundação Nacional de Saúde e dá outras 

providências. 

FUNASA nº 637/2014 

Dispõem sobre critérios e procedimentos para a transferência de recursos financeiros das ações de 

saneamento e saúde ambiental custeadas pela Fundação Nacional da Saúde e dá outras 

providências 

MCIDADES nº 18/2014  Regulamentar os requisitos e os procedimentos para aprovação e acompanhamento dos projetos de 

investimento considerados prioritários na área de infraestrutura para o setor de saneamento básico, 

INMETRO nº 70/2014 Aprova a revisão do Regulamento Administrativo para Tratamento e Destinação dos Produtos 

Apreendidos pela Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade 

N
o
rm

a
s 

A
B

N
T

 

NBR 10.157/1987 Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto, construção e operação - Procedimento 

NBR 10.664/1989 Águas - Determinação de resíduos (sólidos) - Método gravimétrico - Método de ensaio 

NBR 11.174/1990 Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - inertes - Procedimento 

NBR 11.175/1990 Incineração de resíduos sólidos perigosos - Padrões de desempenho - Procedimento 

NBR 12.235/1992 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos - Procedimento 

NBR 12.980/1993 Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos - Terminologia 

NBR 13.463/1995 Coleta de resíduos sólidos 

NBR 13.591/1996 Compostagem - Terminologia  

(continua) 
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N
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a
s 

A
B

N
T

 
NBR 8.843/1996 Aeroportos - Gerenciamento de resíduos sólidos 

NBR 8.419/1996 Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos - Procedimento 

NBR 13.853/1997 
Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes - Requisitos e métodos de 

ensaio 

NBR 13.894/1997 Tratamento no solo (landfarming) 

NBR 13.896/1997 Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação 

NBR 10.004/2004 Resíduos sólidos - Classificação 

NBR 10.005/2004 Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólido 

NBR 10.006/2004 Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos 

NBR 10.007/2004 Amostragem de resíduos sólidos 

NBR 15.051/2004 Laboratórios clínico - Gerenciamento de resíduos 

NBR 15.112/2004 
Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes 

para projeto, implantação e operação 

NBR 15.113/2004 
Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, 

implantação e operação 

NBR 15.114/2004 
Resíduos sólidos da Construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e 

operação 

NBR 15.115/2004 
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Execução de camadas de 

pavimentação - Procedimentos 

NBR 15.116/2004 Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Utilização em pavimentação e 

preparo de concreto sem função estrutural - Requisitos 

NBR 15.448-2/2008 Embalagens plásticas degradáveis e/ou de fontes renováveis 

NBR 13.221/2010 Transporte terrestre de resíduos 

NBR 13.332/2010 
Implementos rodoviários — Coletor-compactador de resíduos sólidos e seus principais 

componentes — Terminologia 

NBR 15.833/2010 Manufatura reversa – Aparelhos de refrigeração 

NBR 15.849/2010 Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte – Diretrizes para localização, 

projeto, implantação, operação e encerramento  
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N
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a
s 

A
B

N
T

 
NBR 14.847/2011 Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas - Procedimento 

NBR 16.725/2011 Resíduo químico — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente — Ficha com dados de 

segurança de resíduos químicos (FDSR) e rotulagem 

NBR 12.807/2013 Resíduos de serviços de saúde — Terminologia 

NBR 12.809/2013 
Resíduos de serviços de saúde — Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 

intraestabelecimento 

NBR 16.156/2013 Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos — Requisitos para atividade de manufatura reversa 

NBR 16.725/2014 

RESÍDUO QUÍMICO - INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA DE RESÍDUOS QUÍMICOS (FDSR) E 

ROTULAGEM 

NBR 14.599/2014 
Implementos rodoviários - Requisitos de segurança para coletores-compactadores de resíduos 

sólidos 

NBR 16.434/2015 
Amostragem de resíduos sólidos, solos e sedimentos - Análise de compostos orgânicos voláteis 

(COV) - Procedimento 

NBR 12.808/2016 Resíduos de serviços de saúde — Classificação 

NBR 12.810/2016 Resíduos de serviços de saúde — Gerenciamento extraestabelecimento — Requisitos 

 

Fonte: Adaptado pelo autor, 2018.
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Apêndice B - Processos judiciais motivados por infrações ao direito administrativo e ao meio ambiente no âmbito do Acordo MPF/MPSP x CESP. 

 

Município Número do Processo Tipo Instauração Unidade Assunto Situação 

Adamantina 

14.0739.0012726/2015-7 IC 14/03/2016 PMJ Adamantina 
Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário 
Evoluído 

1001391-31.2017.8.26.0081 ACP 23/05/2017 PMJ Adamantina 
Saneamento - Aterro 

Sanitário 
Em andamento 

Alfredo Marcondes          

14.0705.0000070/2011-8 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

1012836.12.2014.8.26.0482 PACP  GAEMA - N. Paranapanema 
Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário 
Homologado acordo judicial (08/2016) 

Álvares Machado 

14.0720.0000269/2011-0 IC 28/02/2011 PMJ Pres. Prudente 
Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 
Arquivado 

14.0705.0000071/2011-2 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

14.0720.0005200/2014-8 ACP  GAEMA - N. Paranapanema   

1012226-44.2014.8.26.0482 PACP  GAEMA - N. Paranapanema  Homologado acordo judicial (06/2015) 

Anhumas 

0004437-75.2014.8.26.0493 ACP 12/12/2014 GAEMA - N. Paranapanema  Trânsito em julgado (10/2015) 

14.0705.0000072/2011-7 IC  GAEMA - N. Paranapanema   

1001679-37.2017.8.26.0482 PACP  GAEMA - N. Paranapanema   

Caiabu 

14.0705.0000073/2011-1 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

14.0705.0000265/2010-5 IC 18/06/2010 GAEMA - N. Paranapanema 
Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário 
Juntado/Apensado 

0004437-75.2014.8.26.0493 PACP  GAEMA - N. Paranapanema   

Caiuá 

0011843-86.2014.8.26.0481 ACP  GAEMA - N. Paranapanema  
Sentença emitida (05/2015). Multa 

diária. Apelação munic. em julgamento 

14.0705.0000074/2011-6 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

0011843.86.2014.8.26.0481 PACP  GAEMA - N. Paranapanema   

Castilho Nenhuma ação judicial encontrada 

Dracena Nenhuma ação judicial encontrada 

Emilianápolis 

14.0705.0000075/2011-1 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

1000678-23.2017.8.26.0480 TAC    TAC em fiscalização 

1000678-23.2017.8.26.0480 PACP  GAEMA - N. Paranapanema   

(continua) 
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Município Número do Processo Tipo Instauração Unidade Assunto Situação 

Estrela do Norte 14.0705.0000076/2011-5 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento TAC em fiscalização 

Euclides da Cunha 

Paulista 

14.0705.0000078/2011-4 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

3000376-43.2013.8.26.0627 ACP 23/07/2013 GAEMA - N. Paranapanema  
Sentença emitida (01/2014). Obrigação 

de fazer ou multa diária. 

3000376-43.2013.8.26.0627 PACP  GAEMA - N. Paranapanema   

Flora Rica 14.0359.0000140/2012-0 IC 06/02/2012 PMJ Pacaembu Meio Amb. - Saneamento Em andamento 

Florida Paulista Nenhuma ação judicial encontrada 

Iepê 

14.0705.0000077/2011-0 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

14.0282.0000333/2013-6 IC 17/01/2014 PMJ Iepê 
Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 
Evoluído 

0001569-10.2014.8.26.0240 ACP 04/11/2014 GAEMA - N. Paranapanema 
Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 
 

0001569-10.2014.8.26.0240 PACP  GAEMA - N. Paranapanema   

Indiana 

14.0705.0000079/2011-9 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

0003893-43.2014.8.26.0346 ACP 08/10/2014 GAEMA - N. Paranapanema 
Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 
 

000389343.2014.8.26.0346 PACP  GAEMA - N. Paranapanema   

Inúbia Paulista Nenhuma ação judicial encontrada 

Irapuru Nenhuma ação judicial encontrada 

João Ramalho Nenhuma ação judicial encontrada 

Junqueirópolis Nenhuma ação judicial encontrada 

Lucélia 

14.0325.0000002/2010-1 IC 13/01/2010 PMJ Lucélia 
Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário 
Arquivado 

14.0325.0000124/2011-3 IC 02/05/2011 PMJ Lucélia Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

14.0325.0000693/2013-1 IC 24/05/2013 PMJ Lucélia 
Meio Amb. - Saneamento - 

Depósito clandestino de res. 
Evoluído 

14.0325.0001533/2015-5 IC 14/10/2015 PMJ Lucélia 
Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário 
Evoluído 
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Município Número do Processo Tipo Instauração Unidade Assunto Situação 

Lucélia 

 1000259.14.2016.8.26.0326 ACP  PMJ Lucélia 
Saneamento - Aterro 

Sanitário 
 

0002865.32.2016.8.26.0326. ACP  PMJ Lucélia 
Saneamento - Aterro 

Sanitário 
 

14.0325.0000019/2011-4 IC 01/03/2011 PMJ Lucélia 
Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário/Poluição 
Arquivado 

14.0325.0000427/2011-1 IC 13/09/2011 PMJ Lucélia 
Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 
Evoluído 

Marabá Paulista 

14.0705.0000080/2011-1 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

0007278-73.2014.8.26.0483 ACP 15/10/2014 GAEMA - N. Paranapanema 
Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 
 

000727873.2014.8.26.0483 PACP  GAEMA - N. Paranapanema   

Martinópolis 

14.0705.0000082/2011-1 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

1000576-83.2015.8.26.0346 
Obrigação 

de fazer 
 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 
TAC em fiscalização 

1000577-68.2015.8.26.0346 Multa  GAEMA - N. Paranapanema 
Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 
 

Mirante do 

Paranapanema 

14.0705.0000081/2011-6 IC 17/05/2010 GAEMA - N. Paranapanema  Arquivado 

0001878-68.2014.826.0357 ACP 08/10//2014 GAEMA - N. Paranapanema 
Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 

Homologado acordo entre as partes em 

20/05/2016. 

Monte Castelo Nenhuma ação judicial encontrada 

Nantes 

14.0705.0000083/2011-5 IC 21/07/2011 PMJ Iepê Meio Amb. - Saneamento Juntado/Apensado 

1000331-65.2016.8.26.0240 
Obrigação 

de fazer 
 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 
TAC em fiscalização 

1000332-50.2016.8.26.0240 Multa  GAEMA - N. Paranapanema 
Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 
 

Narandiba  14.0705.0000084/2011-0 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento TAC em fiscalização 

Nova Guataporanga Nenhuma ação judicial encontrada 

Osvaldo Cruz 14.0357.0001115/2017-2 IC 07/06/2017 PMJ Osvaldo Cruz 

Meio Amb. - Saneamento - 

Depósito clandestino de 

resíduos/ Transb. de lixo 

Em andamento 

Ouro Verde Nenhuma ação judicial encontrada 
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Município Número do Processo Tipo Instauração Unidade Assunto Situação 

Pacaembu Nenhuma ação judicial encontrada 

Panorama Nenhuma ação judicial encontrada 

Paulicéia Nenhuma ação judicial encontrada 

Piquerobi 

14.0705.0000085/2011-4 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

0003334-47.2014.8.26.0553 ACP 06/11/2014 GAEMA - N. Paranapanema 
Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 

Sentença emitida (01/2014). Obrigação 

de fazer ou multa diária. Apelação do 

município em julgamento 

Pirapozinho 

14.0705.0000173/2010-1 IC 26/04/2010 GAEMA - N. Paranapanema 
Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 
Evoluído 

14.0705.0000173/2010-1 IC 18/05/2010 GAEMA - N. Paranapanema 
Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 
Evoluído 

14.0705.0000086/2011-9 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema 
Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 
TAC em fiscalização 

0005301-98.2012.8.26.0456 
Obrigação 

de fazer 
 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 
TAC em fiscalização 

0000708-89.2013.8.26.0456 
Exec. por 

quantia 
 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Vazadouro ou lixão 
TAC em fiscalização 

94.0531.0000218/2015-3 IC 29/06/2015 
Assessoria Jurídica - Crimes 

de Prefeitos 

Meio Amb. e o Patrimônio 

Genético - Da Poluição 
Em andamento 

4.0705.0000083/2015-8 IC 23/02/2016 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Depósito clandestino de 

resíduos 

 

14.0705.0000023/2015-6 IC 04/08/2016 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Depósito clandestino de 

resíduos 

Em andamento 

Pracinha Nenhuma ação judicial encontrada 

Presidente Bernardes 

14.0705.0000087/2011-3 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

14.0705.0000046/2014-9 IC 22/04/2014 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Depósito clandestino de 

resíduos 

Em andamento 

0000833-48.2014.8.26.0480 ACP 26/03/2014 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

Em andamento 

(continua) 
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Município Número do Processo Tipo Instauração Unidade Assunto Situação 

Presidente Epitácio 

14.0705.0000087/2011-3 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

42.0705.0000043/2014-8 IC 27/05/2014 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

Evoluído 

14.0705.0000043/2014-5 IC 29/09/2014 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

TAC em fiscalização 

000083348.2014.8.26.0480 PACP  GAEMA - N. Paranapanema   

Presidente Prudente 

14.0705.0000039/2014-9 IC 17/09/2014 PMJ Pres. Prudente 

Meio Amb. - Saneamento - 

Depósito clandestino de 

resíduos 

Evoluído 

14.0720.0001809/2013-1 IC 26/09/2014 PMJ Pres. Prudente 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

Em andamento 

0014025-62.2002.8.26.0482 IC ? GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

Em andamento – Remetido ao conselho 

superior do Ministério Público com 

Promoção de Arquivamento 

Presidente Venceslau 

14.0705.0000091/2011-0 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

0002930-12.20.4.826.0483 ACP 25/04/2014 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

Em andamento 

Quatá (Revita S/A) Nenhuma ação judicial encontrada 

Rancharia 

14.0705.0000092/2011-4 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

14.0705.0000093/2011-9 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento TAC em fiscalização 

000300612.2014.8.26.0491 PACP  GAEMA - N. Paranapanema   

Regente Feijó 0003006-122014.826.0491 ACP 25/07/2014 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

TAC em fiscalização 

Ribeirão dos Índios 

14.0705.0000094/2011-3 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

0003263-452014,8-26,0553 ACP 28/10/2014 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

Sentença emitida (01/2016). Obrigação 

de fazer ou multa diária. Apelação do 

município em julgamento 
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Município Número do Processo Tipo Instauração Unidade Assunto Situação 

Rosana 

14.0705.0000095/2011-8 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

002325.67.2014.8.26.0515 ACP 17/11/2014 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

TAC em fiscalização 

Sagres 14./0357.0001500/2017-9 IC 11/08/2017 PMJ Osvaldo Cruz Meio Amb. - Saneamento Em andamento 

Salmourão 14.0357.0001836/2015-5 IC 12/08/2015 PMJ Osvaldo Cruz 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

Evoluído 

Sandovalina 

14.0705.0000096/2011-2 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

0003882-72.2014.8.26.0456 ACP 02/10/2014 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

Em andamento 

Santa Mercedes Nenhuma ação judicial encontrada 

Santo Anastácio 

14.0705.0000097/2011-7 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

0002934-33.2014.8.26.0553 ACP 02/10/2014 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

Sentença emitida (02/2015). Requerido 

o cumprimento da sentença pelo MP em 

25/10/2016 

Santo Expedito 

14.0705.0000098/2011-1 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

1017604-78.2014.8.26.0482 ACP 19/04/2014 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

TAC em fiscalização 

São João do Pau 

D'Alho 
Nenhuma ação judicial encontrada 

Taciba 

14.0705.0000099/2011-6 IC  PMJ Regente Feijó   

1001473.24.2016.8.26.0493 Multa  GAEMA - N. Paranapanema  TAC executado 

1001472-39.2016.8.26.0493 
Obrigação 

de fazer 
 GAEMA - N. Paranapanema  TAC executado 

Tarabai 

14.0705.0000100/2011-1 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

0004197.03.2014.8.26.0456 ACP 30/10/2014 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

Homologado acordo entre as partes 

(29/04/2015) 

(continua) 
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Município Número do Processo Tipo Instauração Unidade Assunto Situação 

Tarabai 

0002580-37.2016.8.26.0456 ACP  GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

Cumprimento da sentença iniciado em 

03/11/2016 

0002579-52.2016.8.26.0456 ACP  GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

Cumprimento da sentença iniciado em 

03/11/2016 

Teodoro Sampaio 

14.0705.0000101/2011-5 IC 21/07/2011 GAEMA - N. Paranapanema Meio Amb. - Saneamento Evoluído 

14.0705.0000061/2016-0 IC 18/04/2016 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Depisito clandestino de 

resíduos 

Em andamento 

0003879.89.2014.8.26.0627 ACP 06/10/2014 GAEMA - N. Paranapanema 

Meio Amb. - Saneamento - 

Aterro Sanitário - 

Vazadouro ou lixão 

Em andamento 

Tupi Paulista 14.0463.0000186/2017-6 IC 14/02/2017 PMJ Tupi Paulista 

Meio Amb. - Saneamento - 

Depisito clandestino de 

resíduos 

Em andamento 

FONTE: Elaborado pelo autor com base em: MPSP, 2017.
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Anexo 1 – Planilha de avaliação IQR para Aterros em Valas 
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Anexo 2 – Planilha de avaliação IQR para aterros sanitários 
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