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RESUMO 

 

No Brasil, um dos atos mais importantes para enfrentar o grave problema causado pelos 

resíduos sólidos ao meio ambiente foi instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos – 

PNRS pela Lei Federal nº 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404/2010. 

Essa legislação apresenta, entre outras questões, os instrumentos para que os setores públicos e 

privados sejam capazes de desenvolver ações de gestão integrada e gerenciamento dos resíduos 

sólidos. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS é um desses 

instrumentos e foi o principal objeto de estudo desta pesquisa, que buscou avaliar o conteúdo 

dos PMGIRS dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão da Samarco 

Mineração S.A. frente às exigências da PNRS e do seu decreto regulamentador. Este trabalho 

também investigou o que a situação de conformidade de cada plano tem representado para os 

municípios atingidos. Para alcançar os objetivos da pesquisa foi proposta uma metodologia que 

consistia em: obter os planos de resíduos sólidos dos municípios atingidos; realizar a análise da 

conformidade desses documentos às exigências de conteúdo mínimo da PNRS; e compreender 

como os planos contribuíram para o manejo adequado e sustentado de resíduos sólidos nos 

municípios. Foi possível determinar que 38 dos 39 municípios atingidos pelo rompimento da 

barragem de Fundão apresentam planos de resíduos sólidos; que o conteúdo de nenhum desses 

planos estava plenamente aderente às exigências de conteúdo mínimo da legislação federal; que 

não existe relação entre o conteúdo do plano e a sua verdadeira contribuição para as realidades 

locais; e que em alguns municípios o plano não tem trazido retorno em termos de avanço na 

gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos. Diante dos resultados alcançados considera-se 

que, embora os planos não estejam plenamente aderentes às exigências de conteúdo mínimo, 

foi dado um primeiro passo pelos municípios ao elaborá-los; que todos os 38 planos devem 

passar por processos de revisão; e que os gestores locais devem pautar suas tomadas de decisões 

nesse instrumento de planejamento. Cabe, portanto, aos municípios atingidos pelo rompimento 

da barragem de Fundão buscar o constante aprimoramento e a valorização técnica dos PMGIRS. 

 

Palavras-chave: Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Plano Municipal. PMGIRS. Rio Doce.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In Brazil, one of the most important acts to face the serious problem caused by solid waste to 

the environment was the institution of the National Solid Waste Policy - PNRS (as it is called) 

by Federal Law No. 12,305 / 2010, regulated by Federal Decree No. 7,404 / 2010. This 

legislation presents, among other issues, the instruments for the public and private sectors to be 

able to develop integrated management and solid waste management actions. The Municipal 

Plan for Integrated Solid Waste Management - PMGIRS is one of these instruments and was 

the main object of study in this research, which sought to evaluate the content of the PMGIRS 

of the municipalities affected by the breach of the Fundão da Samarco Mineração SA dam 

against the requirements of the PNRS and its regulatory decree. This work also investigated 

what the compliance status of each plan has represented for the affected municipalities. To 

achieve the research objectives, the proposed methodology consisted of obtaining solid waste 

plans from the affected municipalities; performing the analysis of the conformity of these 

documents to the minimum content requirements of the PNRS, and understanding how the plans 

contributed to the adequate and sustainable management of solid waste in the municipalities. It 

was possible to determine that 38 of the 39 municipalities affected by the Fundão dam rupture 

have solid waste plans; that the content of none of these plans was fully in line with the 

minimum content requirements of federal law; that there is no relationship between the content 

of the plan and its true contribution to local realities; and that in some municipalities the plan 

has not brought a return in terms of progress in the management and management of solid waste. 

Given the results achieved, it is considered that, although the plans are not fully adhering to the 

minimum content requirements, a first step was taken by the municipalities when preparing 

them; that all 38 plans must undergo review processes; and that local managers must base their 

decision making on this planning tool. Therefore, it is understood that each municipality 

affected by the Fundão dam breach is responsible for seeking the constant improvement and 

technical enhancement of the PMGIRS. 

 

Keywords: Integrated Solid Waste Management. Municipal Plan. PMGIRS. Doce River. 
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1 INTRODUÇÃO  

Resíduos são subprodutos gerados tanto pelo metabolismo dos seres vivos quanto 

pelas atividades cotidianas de uma população humana (BARROS, 2012). Os resíduos sólidos 

são um dos tipos de subprodutos gerados por esses processos. A História mostra que a 

humanidade quase sempre se preocupou em equacionar as questões referentes aos detritos 

produzidos pela vida em comunidade, sobretudo em relação ao modo como eles são 

descartados, visando a minimizar os seus impactos sobre a qualidade de vida das populações. 

Ao longo dos séculos, a maneira como os povos se relacionaram com os detritos produzidos 

pela vida em comunidade variou conforme o tempo e o local.  

A primeira prática de manejo dos resíduos sólidos registrada se refere ao simples 

ato de os afastar dos locais de habitação (VELLOSO, 2008), onde não podiam ser vistos os seus 

vestígios e sentidos os seus odores. Manter os excrementos e detritos distantes é uma prática de 

asseio instintiva de diversas espécies animais (EIGENHEER, 2009). Na espécie humana os 

instintos se associaram à cultura dos povos para promover os hábitos de higiene.  

Inevitavelmente é atribuída uma conotação desfavorável aos resíduos sólidos, que 

tem origem no instinto primitivo de associar esses materiais à morte e ao risco de se contrair 

doenças (EIGENHEER, 2009; VELLOSO, 2008). É importante que um debate seja 

insistentemente promovido para que as barreiras culturais em relação aos resíduos sólidos sejam 

derrubadas, de maneira a favorecer a percepção de que parte desses materiais são importantes 

fontes de recursos e matérias-primas. Nesse sentido, discussões políticas de cunho social, 

ambiental e econômico envolvendo essa temática têm ganhado destaque em cenários nacional 

e internacional (BARROS, 2012), principalmente a partir do último quartil do século XX.  

Um dos principais desafios mundiais relacionados à questão dos resíduos sólidos é 

o crescimento da sua produção ao longo do tempo devido ao aumento do consumo humano per 

capita dos mais de sete bilhões de habitantes do mundo. No Brasil, a geração de resíduos sólidos 

também segue essa tendência de aumento, sem que os sistemas de tratamento e disposição final 

desses materiais consigam oferecer um serviço com qualidade a toda a população (ABRELPE, 

2018). A falta de acesso a serviços adequados de manejo de resíduos sólidos acarreta diversos 

prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana. Como uma forma de superar as limitações 

inerentes a esses serviços, é importante que políticas públicas para a solução da problemática 

relacionada aos resíduos sólidos e para a promoção da qualidade de vida da população sejam 

corretamente implementadas e melhoradas. 

No Brasil, com um considerável atraso, um importante passo foi dado em 2010 com 

a aprovação da Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 
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Sólidos – PNRS. Esse texto legislativo é considerado um marco para o avanço da questão no 

país. Ele elenca princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes que dão subsídios para o 

desenvolvimento de políticas e serviços para o setor de resíduos sólidos para as esferas privada 

e pública (em nível federal, estadual e municipal) (BRASIL, 2010a). Outra legislação 

importante para o assunto é o Decreto Federal nº 7.404/2010, ato do Poder Executivo Federal 

que regulamentou a PNRS. Publicado quatro meses após a Lei Federal nº 12.305/2010, “este 

Decreto estabelece normas para execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos” (BRASIL, 

2010b).  

Dentre os diversos pontos importantes que ambos os textos apresentam, nesta 

pesquisa foi dada relevância a um dos seus instrumentos: o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS. Este documento é uma ferramenta norteadora da 

política de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos em nível municipal. O ato de planejar 

proporciona ao poder público uma postura proativa na resolução das questões relacionadas à 

gestão de resíduos sólidos municipais, de maneira a evitar que decisões sejam tomadas de 

maneira improvisada e emergencial (SANTIAGO, 2016). O horizonte de planejamento 

proposto pela PNRS é de 20 anos. Dessa forma, as ações previstas no plano de resíduos sólidos 

devem superar o mandato eleitoral do governante local que o elaborou. Além disso, o plano é 

elemento imprescindível para que os municípios tenham acessos a recursos federais para 

investir no setor de resíduos sólidos e para que os gestores públicos sejam capazes de 

implementar uma política de resíduos sólidos para o nível local.  

Na opinião de Fonseca (2015), os Planos Municipais de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos são mais do que documentos para cumprir uma meta. Eles devem ser 

elaborados não apenas visando à adequação dos municípios às exigências da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, mas como instrumento para se avançar na solução definitiva dos 

problemas ambientais, sociais e econômicos gerados pelos resíduos sólidos. Fonseca (2015) 

considera que os planos quando bem elaborados são: 

 

Instrumentos de apoio ao planejamento e à implementação das políticas 

públicas locais de saneamento e de gestão de resíduos, [são] fatores de 

contribuição para a melhoria da qualidade de vida das populações locais. 

Ademais disso, também são importantes vetores de impulso ao 

desenvolvimento local apoiado em referenciais socioambientais, tanto pelo 

estímulo à organização, de forma cooperativa ou associativa, de comunidades 

locais de baixa renda para trabalharem nas atividades de coleta, triagem e 
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comercialização de resíduos, como pela oportunidade de geração de renda. 

Outra virtude potencial dos planos reside no fato de serem fatores capazes de 

impulsionar atitudes e iniciativas colaborativas entre os municípios por meio 

de soluções consorciadas.  

 

O conteúdo desses planos deve estar em sintonia com as exigências que se 

encontram no artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010, para municípios com mais de 20.000 

habitantes, e no artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010, para municípios com menos de 

20.000 habitantes, exceto aqueles que integrem áreas de especial interesse turístico; que estejam 

inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 

ambiental de âmbito regional ou nacional; e cujo território abranja, total ou parcialmente, 

Unidades de Conservação. Os municípios que se enquadram nessas três exceções devem 

elaborar o seu PMGIRS tendo como referência o conteúdo mínimo descrito no artigo 19 da Lei 

Federal nº 12.305/2010.  

Nesse sentido, esta pesquisa se propôs a avaliar o conteúdo dos planos de resíduos 

sólidos dos municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo que foram atingidos pelo 

rompimento da barragem de Fundão, da Samarco Mineração S.A., em 05 de novembro de 2015, 

verificando se eles estavam de acordo com as exigências da legislação vigente. O estudo 

também procurou entender se a elaboração e a existência desses documentos obrigatórios 

contribuíram efetivamente para melhorias nos sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos 

locais.  

O recorte de pesquisa correspondeu exclusivamente aos municípios atingidos pelo 

rompimento da barragem de Fundão, de forma a analisar a efetividade do instrumento no 

contexto de um desastre/dano ambiental. A escolha desses municípios da bacia hidrográfica do 

rio Doce deve-se à sua grande visibilidade ambiental em níveis nacional e internacional, 

principalmente após o rompimento da barragem de Fundão, que afetou a vida de 1.390.457 de 

pessoas. Diante dos desafios enfrentados pelos munícipios atingidos, essa pesquisa se propõe a 

oferecer subsídios para que os gestores públicos fortaleçam os seus planos de resíduos sólidos 

e melhorem o planejamento e a execução dos serviços do setor em nível local. Além disso, os 

resultados deste estudo poderão contribuir para que os municípios empreguem da maneira mais 

adequada possível recursos financeiros e esforços técnicos destinados à elaboração e revisão de 

planos de resíduos sólidos, especialmente aqueles recursos provenientes das medidas de 

compensação que a Renova deve promover. 
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Neste estudo, o termo “planos de resíduos sólidos” faz alusão tanto aos Planos 

Municipais de Saneamento Básico – PMSB quanto aos Planos Municipais de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos – PMGIRS. Embora sejam instrumentos diferentes, criados por leis 

diversas, neste estudo eles são tratados como sinônimos. Isso se deve a duas razões: (i) porque 

cada município estudado poderia elaborar um ou outro tipo de documento, ou até ambos, que 

foram objetos de análise de conteúdo; e (ii) porque quando o PMGIRS foi inserido no PMSB 

este estudo foi direcionado apenas às partes que tangem à temática de resíduos sólidos no 

documento.  

O conteúdo desta pesquisa segue distribuído nas seções de Objetivos, Justificativa, 

Revisão de Literatura, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões e Sugestões 

para Trabalhos Futuros. Nas seções Objetivos e Justificativa são apresentados, respectivamente, 

perguntas que motivaram a condução do estudo e as razões para executá-lo. A seção de Revisão 

de Literatura é dividida em cinco subseções, onde são apresentados e discutidos conceitos e 

trabalhos relevantes para esta pesquisa. A seção de Materiais e Métodos apresenta, 

minunciosamente, os passos que foram seguidos para atingir os objetivos. Também é 

apresentada uma caracterização do recorte geográfico da área de estudo. Os frutos dos métodos 

usados nesta pesquisa estão apresentados na seção Resultados e Discussão. As respostas obtidas 

aos objetivos estão descritas na seção Conclusões. Na seção Sugestões para Pesquisas Futuras 

são apresentados ganchos para que futuros pesquisadores desenvolvam estudos nessa linha de 

pesquisa, aprofundando os resultados obtidos nesta dissertação. Além disso, documentos 

relevantes para compreender as seções de Materiais e Métodos e Resultados e Discussão são 

apresentados na seção de Apêndices, ao final deste trabalho, logo após as seções de Referências 

Bibliográficas.   
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

Os objetivos gerais deste estudo foram determinar a conformidade dos planos de 

resíduos sólidos dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão da Samarco 

Mineração S.A. aos conteúdos mínimos estabelecidos pela Lei Federal nº 12.305/2010 e pelo 

Decreto Federal nº 7.404/2010 e investigar as formas como os municípios têm utilizado esses 

instrumentos para nortear a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Foram objetivos específicos deste estudo: 

1. Investigar como cada município divulgou o(s) produto(s) final(is) do seu plano de 

resíduos sólidos para a comunidade local.  

2. Verificar a consistência do banco de dados do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS quanto ao indicador “municípios que elaboraram o plano de 

resíduos sólidos”.   

3. Avançar nos aspectos metodológicos de avaliação da conformidade dos planos de 

resíduos sólidos frente às exigências da legislação vigente.  

4. Compreender a aplicabilidade (o uso técnico) dos PMGIRS e a sua contribuição para 

o avanço da gestão e do gerenciamento municipal de resíduos sólidos.  
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3 JUSTIFICATIVA  

A barragem de Fundão da Samarco Mineração S.A., que se rompeu no dia 05 de 

novembro de 2015, estava localizada no município de Mariana-MG. Ela fazia a contenção de 

52 milhões de m³ de rejeito da mineração de minério de ferro, dos quais 39,2 milhões de m³ 

foram liberados após o evento catastrófico (SÁNCHEZ et al., 2018). O rompimento dessa 

barragem desencadeou uma série de impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais 

diretos e indiretos, afetando a vida da população de 40 municípios dos estados de Minas Gerais 

e do Espírito Santo e alterando a integridade e a manutenção de diversos ecossistemas ao longo 

da rota de escoamento da lama (PROUS, 2015; SÁNCHEZ et al., 2018).  

O rompimento da barragem foi o gatilho para que uma atenção do ponto de vista 

ambiental de nível internacional se voltasse para a castigada bacia hidrográfica do rio Doce. 

Entretanto, de acordo com Sánchez et al. (2018), a qualidade ambiental dessa bacia já era 

preocupante bem antes mesmo que a barragem se rompesse. Por isso, os referidos autores 

argumentam que, muito mais do que mitigar os impactos advindos do desastre tecnológico, 

social e ambiental de novembro de 2015, também deve ser dada importante atenção à mitigação 

das pressões antrópicas que ocorreram no passado recente e de tantas outras que continuam em 

curso naquela região. Dessa forma, este estudo pretende dar subsídios que possam contribuir 

com o avanço do manejo dos resíduos sólidos nos municípios atingidos por esse importante 

desastre ambiental, social e econômico.  

O manejo de resíduos sólidos, como uma atividade de saneamento ambiental, de 

saúde pública, de meio ambiente e operacional rotineira e indispensável à manutenção da 

qualidade de vida em um município, também pode impactar uma bacia hidrográfica. Nesse 

sentido, a realização desse estudo em parte de uma bacia hidrográfica se justifica pelo fato da 

bacia hidrográfica ser considerada pela Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, como unidade referência para nortear o planejamento das 

políticas de saneamento básico no Brasil (BRASIL, 2007). A Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS considera que as disposições da Lei Federal nº 11.445/2007 também devem 

ser aplicadas aos resíduos sólidos (BRASIL, 2010a).  

A escolha da bacia hidrográfica como unidade básica de gestão e planejamento 

ambientais, inclusive das políticas de saneamento, está relacionada à facilidade para se 

determinar e reconhecer essa área de estudo, visto que ela é a delimitação natural de uma porção 

de terra (SANTOS, 2004). Também contribui para essa escolha o conhecimento de que “toda 

ocorrência de eventos em uma bacia hidrográfica, de origem antrópica ou natural, interfere na 



      23 

 

 

dinâmica desse sistema” (SANTOS, 2004). Esses eventos são ocasionados pela integração entre 

os fenômenos naturais e antrópicos e os recursos naturais (SANTOS, 2004).   

Outra motivação para o desenvolvimento dessa pesquisa foi que no Termo de 

Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) assinado entre a Samarco Mineração S.A., suas 

acionistas e órgãos públicos das esferas Federal e Estadual, ficou resolvido, entre outras 

questões, o repasse de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para os municípios 

atingidos investirem em serviços de saneamento (BRASIL et al., 2016). Dez por cento desse 

montante – R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)1 – deverá ser investido pelos 

municípios em ações de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos (CIF, 2017). Considera-se 

que dentre os componentes do saneamento, resíduos sólidos abarcou o menor percentual de 

investimentos para as ações. Isso sugere que, nesse contexto, o componente “resíduos sólidos” 

é compreendido como menos prioritário do que água e esgoto.  

A alocação de recursos financeiros no setor de resíduos sólidos dos municípios 

atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão será feita em quatro categorias de ações 

distintas. Essas categorias de ações foram priorizadas pelo Comitê Interfederativo – CIF da 

seguinte maneira:  

 

Prioridade 1: Implantação/ampliação de Aterros Sanitários Regionais em 

projetos consorciados.  

Prioridade 2: Elaboração/revisão de Planos Municipais/Intermunicipais 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.  

Prioridade 3: Elaboração de estudos de viabilidade, projetos de engenharia e 

estudos ambientais para o licenciamento/autorização ambiental, destinados à 

ampliação ou implantação dos aterros sanitários regionais e à erradicação dos 

lixões/aterros controlados. 

Prioridade 4: Erradicação dos Lixões/Aterros Controlados (CIF, 2017).  

 

Nesse cenário, esta pesquisa pode contribuir largamente com as ações definidas 

pelo CIF, especialmente as de Prioridade 2, porque elas estão estritamente ligadas à elaboração 

e revisão do PMGIRS dos municípios atingidos. A contribuição deste estudo se dará 

efetivamente aos municípios que já elaboraram o seu PMGIRS e que estão em vias de revisão. 

Com a aplicação da metodologia definida nesta pesquisa os municípios e o poder público 

                                                 
1 Do recurso disponível (R$ 50.000.000,00) para os municípios atingidos investirem em ações de gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos, um total de R$ 4.228.773,83 foi pleiteado pelos municípios e aprovado pelo 

CIF para ser investido na elaboração de planos e estudos referentes a resíduos sólidos (RENOVA, 2020). Até o 

dia 22/04/2020, o único repasse para investimento na elaboração de PMGIRS divulgado na página oficial da 

Renova na Internet foi ao município de São Domingos do Prata, no valor de R$ 49.450,00 (RENOVA, 2019). Esse 

município efetivamente elaborou um PMGIRS com esse recurso (SÃO DOMINGOS DO PRATA, 2019a).  
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poderão, se de interesse, reconhecer as fragilidades e potencialidades dos planos de resíduos 

sólidos, de forma a corrigir as deficiências e buscar o aprimoramento contínuo desse 

instrumento de planejamento municipal definido pela PNRS.  

Considera-se também que para que os recursos financeiros sejam devidamente 

investidos pelos municípios em qualquer uma das quatro categorias de ações definidas pelo CIF 

eles devem se planejar. Portanto, o plano de resíduos sólidos desses municípios deve estar bem 

estruturado e cobrindo plenamente o que estabelece a PNRS, porque o PMGIRS é a ferramenta 

que confere subsídios técnicos e operacionais para o poder público local bem desenvolver ações 

no setor de resíduos sólidos. Um plano que atende às exigências da PNRS pode contribuir para 

que as ações de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos sejam executadas com maior 

eficácia. Na opinião de Moreira et al. (2019), “um PMGIRS elaborado corretamente é o primeiro 

passo para que a gestão dos resíduos sólidos seja realizada adequadamente em nível local”.   

A simples existência de um plano de resíduos sólidos não é plena garantia de que a 

equipe técnica que elaborou os documentos tenha atendido aos requisitos legais quanto ao seu 

conteúdo mínimo, nem que as ações propostas estejam sendo executadas pelo município dentro 

do prazo e conforme foram descritas no documento. Nesse sentido, analisar se os 

PMGIRS/PMSB apresentam todas as exigências legais quanto ao conteúdo do documento é 

considerado relevante e necessário. É esperado que os planos sigam as diretrizes de conteúdo 

estabelecidas pela PNRS e que deem um retorno social e ambiental ao município, visto que 

dinheiro público foi empregado para a sua elaboração. Também é fundamental a capacitação 

técnica de gestores públicos, seja para elaboração dos planos, para a revisão, ou para que tenham 

conhecimento técnico suficiente para celebrar contratos para a elaboração e execução dos 

planos, ou ainda para que consigam interpretar a lei e tirar o plano do papel, de modo que ele 

não seja letra morta.  

A avaliação do conteúdo do PMGIRS é importante porque os planos não são 

imutáveis, ou seja, para acompanhar a realidade local eles devem passar por revisões periódicas. 

A legislação vigente exige que os PMGIRS sejam atualizados ao mesmo tempo em que o plano 

plurianual do município é elaborado, ou seja, de quatro em quatro anos (BRASIL, 2010a; 

2010b). De acordo com Vigne et al. (2019), a revisão dos planos, exigida pelo inciso XIX do 

artigo 19 da PNRS, é uma forma de adaptar esses instrumentos de gestão às mudanças espaciais 

e populacionais que ocorrem nas cidades. Nesse sentido, pesquisas científicas que se propõem 

a avaliar o conteúdo dos planos de resíduos sólidos podem contribuir para a revisão e melhoria 

dos documentos analisados, para a elaboração de futuros planos (LIMA, 2017) e para avaliar 
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sua utilidade como instrumento de uso cotidiano nas ações para o gerenciamento dos resíduos 

sólidos. 

Além disso, a pesquisa científica relacionada à temática dos resíduos sólidos é um 

dos instrumentos propostos pela PNRS. O estudo da legislação que rege a temática e dos 

instrumentos de controle propostos por ela é uma linha de pesquisa significativa na opinião de 

Deus et al. (2015). Martins (2017) afirma que o desenvolvimento de pesquisas científicas que 

se prestam a estudar e analisar a área de resíduos sólidos, além de atender ao disposto na PNRS, 

pode provocar “mudanças estruturais nas formas de produção, consumo e descarte” 

(MARTINS, 2017) de resíduos sólidos. Além do mais, o estudo dos resíduos sólidos em nível 

municipal é relevante, pois é nesse recorte geográfico onde a maior parte da população nacional 

vive, consome produtos e serviços e produz resíduos sólidos (DEUS et al., 2015).  

Por fim, esta pesquisa é importante porque proporciona o avanço científico sobre a 

temática dos resíduos sólidos em nível local e regional ao se propor a reproduzir e avançar 

metodologias utilizadas por pesquisadores em estudos preliminares de análise de conteúdo e do 

uso técnico de planos de resíduos sólidos. A pesquisa também preenche uma lacuna do 

conhecimento tendo em vista que nenhum estudo dessa natureza foi executado no recorte 

geográfico determinado pelo autor.   
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

A revisão de literatura apresentada neste item foi construída de maneira a, 

inicialmente, proporcionar ao leitor uma visão geral da postura mantida pelos seres humanos, 

ao longo de sua existência, em relação aos resíduos sólidos produzidos pelas comunidades. Em 

seguida são apresentados os principais conceitos para essa pesquisa que se relacionam com a 

temática de resíduos sólidos. A terceira parte desse capítulo apresenta uma caracterização do 

quadro de produção, de gestão e de gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil, em Minas 

Gerais e no Espírito Santo. O quarto item desse capítulo contém uma discussão a respeito do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, objeto de estudo desta 

pesquisa. Por fim, a última parte apresenta um resumo das metodologias de diferentes trabalhos 

que realizaram a análise de conteúdo de planos municipais de resíduos sólidos.  

 

4.1 BREVE LINHA DO TEMPO PARA A RELAÇÃO ENTRE HOMEM E RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

O primeiro grande desafio referente ao manejo de resíduos sólidos das comunidades 

humanas surgiu na Pré-História. Quando o nomadismo foi abandonado, o acúmulo de materiais 

descartados pelo homem aumentou, o que influenciou o desenvolvimento da prática de afastá-

los dos locais de habitação, principalmente devido ao aspecto degradante e ao odor 

desagradável que eles apresentavam (EIGENHEER, 2009). Essas características comuns dos 

resíduos sólidos atormentavam o homem primitivo, que os associava a doenças e à morte 

(VELLOSO, 2008).  

Com o advento das sociedades da idade Antiga foram sendo desenvolvidas técnicas 

com o objetivo de cuidar tecnicamente dos materiais descartados. O modo como as culturas 

desse período enxergavam e tratavam os seus restos deu origem a diversos hábitos 

contemporâneos de manejo de resíduos sólidos: a aplicação de fezes animais e humanas como 

fertilizante de solo; a utilização de resíduos orgânicos para alimentar os animais; a queima de 

resíduos sólidos; o sepultamento ou cremação de cadáveres; o estabelecimento de normativas 

que deliberavam sobre a postura da população em relação à limpeza pública, como por exemplo 

as regras acerca de asseio e higiene seguidas nos acampamentos israelitas que são descritas nos 

livros da Torá; a atribuição da função de limpar as ruas e transportar os resíduos aos indivíduos 

de classes sociais desprovidas de prestígio; e o surgimento da profissão de catadores 

(EIGENHEER, 2009).  

Entretanto, nem todos os setores das cidades da Antiguidade eram atendidos pelos 

serviços de limpeza pública (EIGENHEER, 2009). Esse fato ainda é comum às cidades 
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contemporâneas, especialmente nas periferias urbanas das grandes cidades, em que os serviços 

de manejo de resíduos sólidos são precários ou inexistentes. Outra herança desfavorável desse 

período que chegou até a atualidade se refere aos excluídos sociais, como citado. Até hoje, em 

diversas situações, eles são encarregados da limpeza pública e os locais habitados por esse 

extrato da população, muitas vezes, não são adequadamente atendidos por aquele serviço. 

Apesar de tudo, é notável a contribuição das culturas da Antiguidade para o 

desenvolvimento das técnicas de manejo de resíduos sólidos. Porém, com o advento da Idade 

Média, muitas das práticas sanitaristas daquele tempo foram olvidadas pela maior parte das 

sociedades medievais, sendo conservadas, principalmente, nos conventos e mosteiros 

(EIGENHEER, 2009). Nesse período, os resíduos sólidos produzidos nas cidades tinham 

origem nas residências e nas atividades produtivas e eram majoritariamente de origem orgânica 

(EIGENHEER, 2009; VELLOSO, 2008). Ainda de acordo com esses autores as formas de 

destinação desses materiais eram o lançamento em corpos hídricos e esterqueiras ou a queima.  

No final do Medievo e início da Idade Moderna começaram a surgir nos centros 

urbanos ações voltadas à promoção da saúde pública, que redescobriram questões relacionadas 

ao saneamento e conceberam a separação entre os sistemas de esgotos e os sistemas de resíduos 

sólidos (EIGENHEER, 2009).  

Nas primícias da era Contemporânea, a Revolução Industrial e as guerras 

contribuíram para a valorização dos materiais descartados, que deveriam ser convertidos 

novamente em matérias-primas, ou seja, em capital (VELLOSO, 2008). Com o passar do 

tempo, segundo a autora, essas atividades foram sendo dificultadas pelas exigências de 

salubridade impostas pelos serviços sanitários dos locais que adquiriam os materiais dos 

catadores. Apesar disso, a partir desse período foi atribuído valor monetário aos resíduos sólidos 

descartados. Esse fato talvez esteja associado à industrialização que proporcionou mudanças na 

composição dos materiais. Percebeu-se, desde então, que recuperar os materiais descartados 

poderia representar economia de matéria-prima.  

Nota-se, portanto, que as visões sobre os resíduos sólidos variaram conforme os 

contextos histórico e cultural e também “de acordo com os interesses econômicos – ora o lixo 

é visto como risco de vida, transmitindo doenças e causando mortes, ora é considerado como 

matéria-prima, produzindo e lançando novos produtos no mercado” (VELLOSO, 2008, p. 

1959).  Todas essas percepções contribuíram para a forma como o homem contemporâneo lida 

com os seus resíduos sólidos.  

Analisando o atual contexto histórico, sob a ótica do estágio de desenvolvimento 

das nações, o modo como os países menos desenvolvidos tratam a questão dos resíduos sólidos 
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ainda não está adequadamente amadurecido, tampouco compreendido (BARROS, 2012). Por 

exemplo, no Brasil, até a década de 1970 as implicações da destinação incorreta dos resíduos 

sólidos sobre o ambiente e a saúde da população eram normalmente negligenciadas 

(VELLOSO, 2008). Desde então, têm sido observadas mudanças de posturas de diversos 

setores da sociedade em relação a essa temática. Uma dessas transformações que deve ser 

destacada é, apesar de lenta, a construção de um corpo legislatório robusto, que tem como 

objetivo nortear essa questão no país, visando a amadurecer a postura brasileira no tocante aos 

resíduos sólidos e desenvolver e consolidar técnicas de cunho técnico, econômico e social para 

enfrentar a questão.  

Como já foi abordado, o estabelecimento de normativas que deliberam sobre a 

postura da população face à limpeza pública é praticado desde a Antiguidade. Por exemplo, na 

Atenas de 320 a.C. existiam normas relativas às posturas de manejo de resíduos sólidos e 

cidadãos com poder de polícia para fazer cumprir a lei (EIGENHEER, 2009). No Brasil existe 

um vasto leque de textos legislatórios que tangem a temática dos resíduos sólidos, em níveis 

federal, estadual e municipal.  

O principal marco histórico e legislativo no país referente ao manejo de resíduos 

sólidos foi a promulgação da Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS. Cabe destacar que a PNRS não é a primeira legislação brasileira a 

tratar da temática. Tem-se, por exemplo, a Portaria nº. 53 do Ministério do Interior, promulgada 

em 1979, que dispunha sobre a destinação final e tratamento dos resíduos sólidos no país, e as 

diversas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - 

ANTT, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e outros documentos 

existentes no ordenamento legal de órgãos estaduais e municipais que também tratam da 

temática desde antes de 2010. Porém, a PNRS é a mais relevante nesse contexto, porque é um 

texto legislativo inovador, fruto de um debate de 21 anos no Legislativo Brasileiro (BRASIL, 

2012).  

Os avanços alcançados pela PNRS foram ter preenchido um vazio legal relacionado 

a essa matéria e ter estabelecido, em um único marco regulatório, normas para direcionar a 

gestão dos resíduos sólidos no país, integrando e atribuindo responsabilidades a todos os níveis 

de governo (especialmente aos municípios), à iniciativa privada e à sociedade civil (PUPIN e 

BORGES, 2015). Nesse sentido, a PNRS não se limita apenas a apresentar propostas para a 

destinação final dos resíduos sólidos, ao contrário ela estabelece que diversas medidas devem 

ser aplicadas ao longo de toda a cadeia de produção, consumo e descarte de materiais para 
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equacionar a problemática dos resíduos sólidos. E ainda atribui essa responsabilidade a todos 

os setores públicos e privados da sociedade brasileira de forma compartilhada, que significa 

que as responsabilidades individuais estão encadeadas (BRASIL, 2012).  

Diante disso, pode-se considerar que essa lei é uma importante ferramenta que 

propõe uma renovação das práticas de manejo dos resíduos sólidos no país. Além disso, esse 

marco regulatório propõe diversas mudanças de paradigmas, como por exemplo, a atribuição 

da responsabilidade de controle dos materiais descartados tanto ao Estado quanto à sociedade 

(fabricantes, comerciantes, importadores, consumidores etc.) (KALIL e EFING, 2013).  

Na opinião de Martins (2017), a PNRS “regulou as questões dos resíduos sólidos 

no país, chamou atenção para um problema social e ambiental pouco prestigiado, bem como 

ofereceu caminhos para atenuá-lo”. A mesma autora, entretanto, critica pontos dessa Lei 

considerados por ela como fracos:  

 

A política não ofereceu grandes suportes aos municípios, a educação 

ambiental ainda é rasa e restrita, o governo precisa pressionar as indústrias 

para responsabilizá-las por seus resíduos, além de incentivar os acordos 

setoriais com vistas a fortalecer a ideia de responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos (MARTINS, 2017). 

 

Nesse sentido, considera-se que embora a PNRS tenha creditado ao Brasil avanços 

significativos para o desenvolvimento político e operacional do setor de resíduos sólidos no 

nível nacional, um longo caminho ainda deve ser percorrido pela nação para que toda a 

população brasileira tenha acesso a serviços adequados de manejo de resíduos sólidos, para que 

a responsabilidade compartilhada pelo gerenciamento de seus resíduos sólidos seja eficazmente 

implementada e para que a segurança e a qualidade ambiental das técnicas de disposição final 

dos resíduos sólidos sejam garantidas.  

Diante do exposto, é possível perceber que a relação que a humanidade mantém 

com os resíduos sólidos produzidos pela vida em comunidade vem se desenvolvendo no curso 

da História, influenciada por questões locais, sociais, culturais, de saúde pública, econômicas 

etc. Entretanto, não só de progressos essa relação vem sendo construída. Isso quer dizer que a 

maneira como as sociedades trataram a questão dos resíduos sólidos nos diferentes momentos 

históricos evoluiu e regrediu no decorrer dos séculos.  
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No próximo item serão apresentados os principais conceitos relativos a resíduos 

sólidos no Brasil, tendo como referências legislações, normas técnicas, pesquisadores e 

instituições que trabalham com essa temática no país.  

 

4.2 CONCEITOS IMPORTANTES PARA O ESTUDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO 

BRASIL  

Além da Lei Federal nº 12.305/2010, outra referência importante quando se trata de 

resíduos sólidos no Brasil é a Norma ABNT NBR 10.004:2004. Antes de tudo é necessário que 

os principais conceitos sejam apresentados e definidos. Os dois documentos estabelecem 

definições próprias para resíduos sólidos. Os resíduos sólidos são conceituados pela Política 

Nacional de Resíduos de Sólidos como 

 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder 

ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como 

gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 

exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da 

melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010a).  

 

Já pela Norma Técnica ABNT NBR 10.004:2004, os resíduos sólidos são definidos 

como 

 

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas 

de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 

água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em 

face à melhor tecnologia disponível (ABNT, 2004, p. 1).  

 

Percebe-se que, tanto a PNRS quanto a ABNT NBR 10.004:2004 conceituam 

resíduos sólidos como subprodutos gerados pelos processos de transformação de recursos 

naturais em produtos. Ambos os conceitos fazem alusão às atividades sociais da espécie humana 
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como geradoras de resíduos sólidos. Entretanto o conceito apresentado pela ABNT NBR 

10.004:2004 é mais limitado do que aquele descrito na PNRS no que diz respeito à forma de 

classificação das diversas categorias de resíduos sólidos.  

Outro conceito importante que foi inserido na PNRS se refere aos rejeitos. O inciso 

15, do artigo 3º da Lei Federal nº 12.305/2010 conceitua os rejeitos como “resíduos sólidos que, 

depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos 

tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que 

não a disposição final ambientalmente adequada” (BRASIL, 2010a). A apresentação desse 

conceito foi outro avanço alcançado pela Lei Federal nº 12.305/2010. Até a publicação da 

PNRS, a maior parte dos resíduos sólidos era considerada, de uma maneira geral, como restos 

inservíveis. Com a distinção proposta pela PNRS, os resíduos sólidos passaram a ser vistos 

como fonte de matéria prima, enquanto apenas os materiais não passíveis de recuperação foram 

classificados como rejeitos. Note-se que a classificação de um determinado tipo de resíduo 

sólido como rejeito depende da impossibilidade de tratamento ou recuperação deste diante das 

tecnologias disponíveis. Portanto, com o avanço tecnológico dos métodos e o desenvolvimento 

de novos instrumentos, o volume de materiais classificados como rejeitos tenderá a diminuir, 

facilitando a equalização dos problemas.  

Finalmente, é necessário apresentar o conceito e a distinção entre dois termos da 

língua portuguesa que são fundamentais e usados rotineiramente para o manejo dos resíduos 

sólidos: a gestão e o gerenciamento. O artigo 3º da PNRS apresenta as definições para ambos 

os conceitos. A gestão de resíduos sólidos se refere ao “conjunto de ações voltadas para a busca 

de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, 

ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento 

sustentável” (BRASIL, 2010a). Por sua vez, o gerenciamento de resíduos sólidos é conceituado 

como o 

 

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 (BRASIL, 2010a).  

 

Nesse sentido, os conceitos apresentados não devem ser aplicados como sinônimos. 

Em resumo, o termo gestão se refere a atos estratégicos e políticos, enquanto que o conceito 
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gerenciamento trata de ações operacionais e executivas voltados para resíduos sólidos 

(BARROS, 2012).  

O conceito de gestão, no âmbito da PNRS, ainda é tratado de maneira mais 

avançada, sendo associado ao termo “integrada”. Essa palavra tem uma conotação de amplitude 

e totalidade, ou seja, o sistema de manejo de resíduos sólidos “deve considerar a ampla 

participação e intercooperação de todos os representantes da sociedade” (MESQUITA 

JUNIOR, 2007, p. 14). Para Barros (2012, p. 16), a gestão integrada dos resíduos sólidos “é 

imprescindível para obter e manter uma boa qualidade de vida de uma comunidade, 

principalmente nas áreas urbanas”. Uma gestão adequada de resíduos sólidos é consolidada a 

partir de “um planejamento efetivo em que o diagnóstico do cenário atual desempenha um papel 

fundamental para o estabelecimento de estratégias e metas factíveis de médio e longo prazo” 

(ABRELPE, 2017).  

Por sua vez, segundo CEMPRE (2018), o gerenciamento de resíduos sólidos refere-

se ao conjunto articulado das ações de (i) segregação dos materiais coletados; (ii) coleta e 

transporte dos resíduos produzidos; (iii) tratamento dos resíduos passíveis de reaproveitamento 

e/ou reciclagem; e (iv) disposição final dos rejeitos de forma sanitária e ambientalmente 

adequadas. Todos esses serviços são diretamente relacionados entre si.  

Na realidade municipal, a qualidade do sistema de gerenciamento de resíduos 

sólidos depende do bom funcionamento de todas as etapas. A população tem direito de que 

essas operações sejam executadas em toda a área do município, conforme as responsabilidades 

imputadas pela legislação competente aos geradores e responsáveis pelo gerenciamento de 

resíduos sólidos (BRASIL, 2010a).  

Também é um dever dos cidadãos favorecer e atuar no gerenciamento adequado 

dos resíduos sólidos municipais, tendo em vista que a PNRS estabelece que os consumidores 

também são agentes que integram a cadeia de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos. Para isso, é fundamental que a população compreenda e aplique os objetivos 

estabelecidos pelo Decreto Federal nº 7.404/2010 que regulamenta a PNRS: reduzir o volume 

de resíduos sólidos gerados pelas atividades cotidianas e reutilizar e reciclar os materiais tidos 

como descartáveis antes de os encaminhar às alterativas de tratamento e disposição final 

(BRASIL, 2010b).  

Diante do exposto, considera-se que a compreensão de conceitos é uma importante 

ferramenta para o pesquisador. Ela proporciona uma maior habilidade de articular discussões e 

é um subsídio para se evitar equívocos na pesquisa científica. Para se estudar resíduos sólidos, 

além da necessidade de se conhecer os conceitos e legislações específicas que regem a temática, 
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é importante saber do que é composta a massa de materiais descartados por uma determinada 

população. Essa característica dos resíduos sólidos varia de região para região. Nesse sentido, 

o próximo item tratará de apresentar as principais características quali-quantitativas dos 

resíduos sólidos tendo como referências o Brasil e os estados de Minas Gerais e do Espírito 

Santo. Também serão apresentados outros documentos que norteiam a gestão e o gerenciamento 

dos resíduos sólidos a nível nacional e também nesses dois estados.  

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS NO BRASIL, EM MINAS GERAIS E NO ESPÍRITO SANTO  

Eigenheer (2009, p. 25) considera que a composição dos resíduos sólidos de uma 

sociedade qualquer, em uma determinada região é condicionada pela sua “posição geográfica, 

clima, disponibilidade de água, tipo de solo, modo de produção, distribuição de riquezas, 

religião e a concepção de vida e morte”. Para CEMPRE (2018), as características qualitativas 

e quantitativas dos resíduos sólidos municipais são diretamente relacionadas aos níveis 

socioeconômicos da população que os produziram. Esses níveis influenciam tanto a produção 

e complexidade dos resíduos como as operações e serviços executados pela administração 

municipal (CEMPRE, 2018). A cultura, o modo de vida e o desenvolvimento econômico da 

comunidade também exercem importante influência sobre as características dos resíduos 

sólidos.  

Levando em consideração essas características, uma parcela importante dos 

resíduos sólidos produzidos pela sociedade brasileira se refere aos resíduos sólidos urbanos. 

Dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE indicavam que 

a taxa de urbanização no Brasil naquele ano era de 84,36% (IBGE, [201?]). Historicamente este 

índice vem aumentando (IBGE, [201?]). Nesse sentido, e na concepção de Deus et al. (2015), 

estudar os materiais descartados no ambiente urbano é relevante porque é essa a área do 

município em que se concentra a maior parte da comunidade, que é o principal produtor de 

resíduos.  

Estimativas da Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais) revelam que no ano de 2018 foram descartados pelos brasileiros 79 milhões 

de toneladas de resíduos sólidos urbanos, o que representa uma produção per capita anual 

média de 380 kg/habitante (ABRELPE, 2019). A estimativa da massa de resíduos sólidos 

urbanos produzida no Brasil no ano de 2018 foi cerca de 1% superior à massa de resíduos 

sólidos urbanos produzida no país em 2017 (ABRELPE, 2019). A pesquisa também mostrou 

que 72,7 milhões de toneladas dos resíduos sólidos urbanos produzidos no Brasil naquele 
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período foram coletadas, e dessa parcela, 43,4 milhões de toneladas foram dispostas de forma 

ambientalmente adequada em aterros sanitários (ABRELPE, 2019). Tão preocupante quanto as 

29,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos que foram dispostas em vazadouros a 

céu aberto são as 6,3 milhões de toneladas que não foram não foram coletadas e possivelmente 

foram dispostas em pontos viciados em zonas rurais e urbanas do Brasil.  

A Tabela 1 apresenta outros dados relevantes para caracterizar o cenário da 

produção de resíduos sólidos brasileira, incluindo, além dos resíduos sólidos urbanos, outras 

categorias de resíduos sólidos e um balanço da reciclagem e da logística reversa no país de 

acordo com o Panorama da Abrelpe de 2019.  
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Tabela 1: Cenário do setor nacional de resíduos sólidos, conforme Panorama da Abrelpe de 2019, 

quanto a: Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), Resíduos de Construção e Demolição (RCD), Resíduos 

dos Serviços de Saúde (RSS), Logística Reversa e Reciclagem.  
TIPOLOGIA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
ÍNDICE PERÍODO TOTAL 

Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) 

Índice de cobertura de coleta (%) 
2017 91,24 

2018 92,01 

Municípios com iniciativas de coleta seletiva 

(unidades) 

2017 3.923 

2018 4.070 

Recursos investidos – coleta (R$ milhões/ano) 2017 10.145 

 2018 10.031 

Recursos investidos – outros serviços (R$ 

milhões/ano)* 

2017 15.711 

2018 15.370 

Resíduos de 

Construção e 

Demolição (RCD) 

Coleta (toneladas/dia)** 
2017 123.421 

2018 122.012 

Resíduos dos Serviços 

de Saúde (RSS) 

Coleta (toneladas/ano) 
2017 256.941 

2018 252.948 

Tipo de destinação final RSS (%) – incineração 

2018 

40,2 

Tipo de destinação final RSS (%) – autoclave 18,5 

Tipo de destinação final RSS (%) – micro-ondas 5,1 

Tipo de destinação final RSS (%) – outros*** 36,2 

Logística Reversa 

Destinação adequada de embalagens de 

defensivos agrícolas (toneladas/ano) 

2017 44.512 

2018 44.261 

Destinação adequada de embalagens de óleos 

lubrificantes (toneladas/ano) 

2017 4.742 

2018 4.774 

Destinação adequada de embalagens de pneus 

inservíveis (mil toneladas/ano) 

2016 457 

2017 458 

Lâmpadas compactas coletadas e destinadas 

corretamente (unidades) 
2017 192.634 

Lâmpadas tubulares coletadas e destinadas 

corretamente (unidades) 
2017 103.730 

Reciclagem 

Materiais recicláveis coletados pelo programa Dê 

a Mão para o Futuro – Reciclagem, Trabalho e 

Renda (toneladas/ano)**** 

2017 111.721 

2018 116.610 

Materiais recicláveis coletados pelas cooperativas 

e associações de catadores acompanhadas pela 

Ancat***** (toneladas/ano) – papéis 

2017 52.742 

2018 43.571 

Materiais recicláveis coletados pelas cooperativas 

e associações de catadores acompanhadas pela 

Ancat (toneladas/ano) – plásticos 

2017 14.442 

2018 11.308 

Materiais recicláveis coletados pelas cooperativas 

e associações de catadores acompanhadas pela 

Ancat (toneladas/ano) – alumínio 

2017 625 

2018 434 

Materiais recicláveis coletados pelas cooperativas 

e associações de catadores acompanhadas pela 

Ancat (toneladas/ano) – outros metais 

2017 5.892 

2018 4.469 

Materiais recicláveis coletados pelas cooperativas 

e associações de catadores acompanhadas pela 

Ancat (toneladas/ano) – vidros 

2017 10.015 

2018 6.738 

Materiais recicláveis coletados pelas cooperativas 

e associações de catadores acompanhadas pela 

Ancat (toneladas/ano) – eletroeletrônicos 

2017 68 

2018 145 
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Tabela 1: Cenário do setor nacional de resíduos sólidos, conforme Panorama da Abrelpe de 2019, 

quanto a: Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), Resíduos de Construção e Demolição (RCD), Resíduos 

dos Serviços de Saúde (RSS), Logística Reversa e Reciclagem (continuação). 

Reciclagem 

Materiais recicláveis coletados pelas cooperativas 

e associações de catadores acompanhadas pela 

Ancat (toneladas/ano) – óleos e gorduras 

residuais 

2017 169 

2018 146 

Materiais recicláveis coletados pelas cooperativas 

e associações de catadores acompanhadas pela 

Ancat (toneladas/ano) – compostagem 

2017 183 

2018 89 

Materiais recicláveis coletados pelas cooperativas 

e associações de catadores acompanhadas pela 

Ancat (toneladas/ano) – outros materiais (não 

especificados) 

2017 167 

2018 149 

* Despesas com a destinação final dos RSU e com serviços de varrição, capina, limpeza e manutenção de parques e jardins, 

limpeza de córregos etc. 

** Visto que a responsabilidade pela coleta de RCD é do gerador, esse dado reflete, em sua maioria, apenas aquilo que foi 

abandonado em vias e logradouros públicos. 

*** “Outros” compreende a destinação, sem tratamento prévio, em aterros, valas sépticas, lixões etc. 

**** Programa de gestão de resíduos sólidos pós-consumo das empresas associadas à Abihpec (Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), à Abipla (Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de 

Limpeza e Afins) e à Abimapi (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos 

Industrializados) 

***** Ancat: Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 

 Fonte: ABRELPE (2019).  

 

Outra importante fonte de informações acerca dos resíduos sólidos no Brasil é o 

relatório anual de manejo de resíduos sólidos do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS. A Tabela 2 apresenta um compilado de informações da 17ª edição do 

Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do SNIS, publicado em 2019 pelo 

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR e pela Secretaria Nacional de Saneamento – 

SNS. São apresentados nessa tabela informações dos anos 2018 e 2017. A quantidade de 

municípios que participaram da pesquisa nesses anos são, respectivamente, 3.468 e 3.556. Esses 

totais representam, respectivamente, 62,26% e 64,02% dos municípios brasileiros. As variações 

na coluna “Número de municípios” podem ser explicadas pelo fato de que nem todos os 

municípios responderam ou puderam responder todas as questões do SNIS. Embora não 

apresente dados de todos os municípios brasileiros, a pesquisa do SNIS é o maior consolidado 

de informações nacionais sobre a situação de saneamento no país.  
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Tabela 2: Cenário do setor nacional de resíduos sólidos urbanos conforme Diagnóstico do Manejo de 

Resíduos Sólidos Urbanos do SNIS – 2019.  

ÍNDICE 
NÚMERO DE 

MUNICÍPIOS 
PERÍODO TOTAL 

Natureza jurídica dos órgãos gestores do manejo de RSU dos 

municípios - Administração pública direta (%) 

3.556 2017 93,9 

3.468 2018 94,0 

Natureza jurídica dos órgãos gestores do manejo de RSU dos 

municípios - Autarquia (%) 

3.556 2017 2 

3.468 2018 2,3 

Natureza jurídica dos órgãos gestores do manejo de RSU dos 

municípios - Empresa pública (%) 

3.556 2017 3,2 

3.468 2018 3,1 

Natureza jurídica dos órgãos gestores do manejo de RSU dos 

municípios - Sociedade de 

Economia Mista com Administração Pública (%) 

3.556 2017 0,9 

3.468 2018 0,7 

Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos sólidos 

domésticos dos municípios participantes do SNIS em relação 

à população urbana (%) 

3.556 2017 98,8 

3.468 2018 98,8 

Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos sólidos 

domésticos dos municípios participantes do SNIS em relação 

à população total (urbana + rural) (%) 

3.556 2017 91,7 

3.468 2018 92,1 

Massa de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletada per capita 

em relação à população total urbana (kg/hab.dia) 

3.556 2017 0,95 

3.468 2018 0,96 

Massa de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletada per capita 

em relação à população total (urbana + rural) (kg/hab.dia) 

3.556 2017 0,91 

3.468 2018 0,93 

Municípios com coleta seletiva (unidades) 
3.556 2017 1.256 

3.468 2018 1.322 

Municípios sem coleta seletiva (unidades) 
3.556 2017 2.300 

3.468 2018 2.146 

Massa de resíduos sólidos domésticos coletada pelo serviço de 

coleta seletiva (toneladas/município.ano) 

1.189 2017 1.249,20 

1.322 2018 1.261,40 

Massa recuperada de recicláveis secos 

(toneladas/município.ano) 

1.497 2017 569,00 

1.546 2018 597,20 

Incidência de papel e papelão nos resíduos recicláveis secos 

recuperados (%) 
1.031 2018 42 

Incidência de plásticos nos resíduos recicláveis secos 

recuperados (%) 
1.031 2018 22,6 

Incidência de metais nos resíduos recicláveis secos 

recuperados (%) 
1.031 2018 13,1 

Incidência de vidros nos resíduos recicláveis secos 

recuperados (%) 
1.031 2018 12,2 

Incidência de outros materiais nos resíduos recicláveis secos 

recuperados (%) 
1.031 2018 10,1 

Taxa de trabalhadores diretos do setor de resíduos sólidos em 

relação à população urbana (empregados/1.000 hab.) 

2.873 2017 1,85 

2.856 2018 1,88 

Municípios com cobrança pelos serviços de coleta, transporte 

e destinação final de RSU (unidades) 

3.556 2017 1.648 

3.468 2018 1.629 

Forma de cobrança - Taxa específica no boleto do IPTU (%) 
1.648 2017 85,80 

1.629 2018 83,90 
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Tabela 2: Cenário do setor nacional de resíduos sólidos urbanos conforme Diagnóstico do Manejo de 

Resíduos Sólidos Urbanos do SNIS – 2019 (continuação).  

Forma de cobrança - Taxa em boleto específico (%) 
1.648 2017 3,20 

1.629 2018 4,20 

Forma de cobrança - Tarifa (%) 
1.648 2017 0,40 

1.629 2018 0,20 

Forma de cobrança - Outra forma (%) 
1.648 2017 1,00 

1.629 2018 1,20 

Forma de cobrança - Taxa em boleto de água (%) 
1.648 2017 9,60 

1.629 2018 10,40 

Autossuficiência financeira do órgão gestor com o manejo de 

RSU (%) 

1.195 2017 54,60 

1.504 2018 54,30 

Despesas per capita com manejo de RSU (R$/habitante.ano) 
3.441 2017 121,62 

3.468 2018 130,47 

Custo unitário do serviço de varrição manual (R$/km) 
435 2017 81,07 

457 2018 89,08 

Fonte: MDR e SNS (2019) 

 

De acordo com o Departamento de Engenharia de Saúde Pública da Fundação 

Nacional de Saúde – Funasa, com base no Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, existiam naquele período no Brasil 29,9 milhões de pessoas 

residindo em localidades rurais, o que totalizava 8.092.303 domicílios, dos quais 26,9% 

apresentavam serviço de manejo de resíduos sólidos adequado e 73,1% apresentavam serviço 

de manejo de resíduos sólidos deficitário, sendo 3,6% dos domicílios atendidos com serviços 

considerados precários e 69,5% dos domicílios sem nenhum tipo de atendimento (FUNASA, 

2018). Considera-se, portanto, que a maioria da população rural no Brasil tem de recorrer a 

formas rudimentares de disposição final dos seus resíduos sólidos.  

Nos parágrafos seguintes as ideias tratadas movem-se das estatísticas do setor de 

resíduos sólidos brasileiro para uma caracterização de documentos importantes para a gestão e 

o gerenciamento de resíduos sólidos em nível nacional.  

A promulgação da Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS, é o principal marco institucional do setor de resíduos sólidos em 

nível nacional. A partir desta Lei outros documentos norteadores da gestão e do gerenciamento 

de resíduos sólidos foram publicados no país. Tem-se, por exemplo, os Manuais de Orientação 

para elaboração dos Planos de Resíduos Sólidos publicados pelo Ministério do Meio Ambiente. 

Esses documentos foram elaborados com o propósito de servir como Termo de Referência (TR) 

para que os municípios elaborem os seus Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos.  
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A primeira versão, lançada em 2012, apresenta um roteiro base a ser seguido pelos 

municípios para a elaboração dos PMGIRS de acordo com as exigências do artigo 19 da Lei 

Federal nº 12.305/2010 e do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010 (MMA e ICLEI - 

BRASIL, 2012). As versões dos anos 2013 e 2016 oferecem subsídios para os municípios com 

menos de 20.000 habitantes, com base no censo mais recente do IBGE, que não sejam 

integrantes de áreas de especial interesse turístico; que não estejam inseridos na área de 

influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 

regional ou nacional; e cujo território não abranja, total ou parcialmente, Unidades de 

Conservação, elaborarem os seus PMGIRS com conteúdo simplificado, de acordo as exigências 

do artigo 51 do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a PNRS (MMA, 

2013, 2016).  

Cabe destacar que a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (outro 

documento fundamental para a questão no país), até a finalização da elaboração deste trabalho 

de pesquisa (maio de 2020), ainda não tinha sido concluída. O documento que está disponível 

na Internet não foi aprovado. Ele é apenas um documento de consulta pública sem valor legal.  

Também deve ser realçada a contribuição da Agenda 21 ao setor de resíduos 

sólidos, em níveis internacional e nacional. A Agenda 21 é “um instrumento de planejamento 

para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia 

métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica” (MMA, [20--]). O 

capítulo 21 da Agenda 21 Global trata do manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos 

e de questões relacionadas com os esgotos. Na introdução do capítulo foi colocado pela 

Assembleia Geral que “o manejo ambientalmente saudável dos resíduos se [encontra] 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” (ONU, 1992). De forma a desenvolver essa premissa, a Assembleia Geral 

propôs que os programas de desenvolvimento de ações de manejo dos resíduos sólidos pelos 

países signatários devem ser elaborados visando à manutenção da qualidade e da salubridade 

do ambiente. O estabelecimento dos programas deve obedecer a uma ordem de prioridade de 

ações organizada de forma hierárquica: 

 

(a) Redução ao mínimo dos resíduos; 

(b) Aumento ao máximo da reutilização e reciclagem ambientalmente 

saudáveis dos resíduos; 

(c) Promoção do depósito e tratamento ambientalmente saudáveis dos 

resíduos;  
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(d) Ampliação do alcance dos serviços que se ocupam dos resíduos (ONU, 

1992).  

 

Considera-se, portanto, que o marco regulatório nacional, a PNRS, foi elaborado 

seguindo as diretrizes da Agenda 21, tendo em vista, por exemplo, a íntima relação entre a 

ordem de prioridade na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos estabelecida pelo artigo 9º 

da Lei Federal nº 12.305/2010 e a hierarquia de objetivos estabelecida pelo parágrafo 21.5 da 

Agenda 21.  

Em Minas Gerais, um panorama da situação dos resíduos sólidos do estado é 

divulgado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam, através de um relatório anual. O 

Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos no estado de Minas Gerais em 2018 foi 

publicado em dezembro de 2019, e contemplou a realidade da gestão e do gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos dos 853 municípios mineiros. De acordo com dados desse relatório, 

em dezembro de 2018, 391 municípios mineiros realizavam a disposição dos resíduos sólidos 

produzidos em seus territórios em aterros sanitários ou a sua destinação (tratamento) para usinas 

de triagem e compostagem regularizados ambientalmente (FEAM, 2019). A população desses 

municípios correspondia a 61,87% da população do estado (FEAM, 2019). O relatório também 

apresentou que os RSU produzidos por 12,85% da população mineira (que habita em 76 

municípios) eram destinados de maneiras não regularizadas (aterros sanitários e usinas de 

triagem e compostagem detentores de processos de licenciamento ambiental formalizados ou 

em formalização) e que 25,28% dos RSU gerados no estado (por 386 municípios) eram 

dispostos de maneira irregular (lixões e aterros controlados) (FEAM, 2019).  

A massa per capita média de resíduos sólidos urbanos coletada em Minas Gerais 

em relação à população urbana correspondia a 0,82 kg/hab.dia no ano de 2018 (MDR e SNS, 

2019). Participaram da pesquisa do SNIS nesse ano 572 municípios mineiros, o que equivale a 

67,05% dos municípios do estado.  

Ainda com relação a Minas Gerais, cabe destacar que o estado tem uma Política 

Estadual de Resíduos Sólidos, promulgada através da Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009. 

O conteúdo dessa lei é bastante semelhante ao conteúdo da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010). Em seu artigo 23, ela também apresenta um conteúdo 

mínimo para orientar a elaboração dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos 

Municípios. Além disso, ela define como um de seus instrumentos “os incentivos para pesquisa 

e desenvolvimento de novas tecnologias ligadas à gestão de resíduos sólidos” (MINAS 

GERAIS, 2009).  
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Passa-se agora à apresentação de dados referentes ao estado do Espírito Santo. O 

diagnóstico dos resíduos sólidos do estado do Espírito Santo foi concluído em 2019, tendo sido 

elaborado como um dos produtos do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Espírito Santo. 

Neste diagnóstico, foi estimada a geração dos resíduos sólidos no estado conforme a 

classificação quanto à origem que consta na Lei Federal nº 12.305/2010. Um resumo do cenário 

de produção de resíduos sólidos no Espírito Santo encontra-se apresentado na Tabela 3. Além 

disso, o Plano também levantou junto às Prefeituras capixabas quais municípios já possuíam 

Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS. O Espírito Santo é 

composto por 78 municípios. Desses municípios, apenas dois ainda não concluíram a 

elaboração dos seus PMGIRS.  
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Tabela 3: Cenário do setor de resíduos sólidos do estado do Espírito Santo, conforme Diagnóstico do 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Espírito Santo – 2019.  
TIPOLOGIA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
ÍNDICE PERÍODO TOTAL 

Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) 

Produção total de resíduos sólidos (toneladas/ano) 2017 861.308 

Produção de resíduos sólidos úmidos 

(toneladas/ano) 
2017 442.712 

Produção de resíduos sólidos secos 

(toneladas/ano) 
2017 274.757 

Produção de outros tipos de resíduos sólidos 

(toneladas/ano) 
2017 143.838 

Produção de rejeitos (toneladas/ano) 2017 54.951 

Produção per capita de resíduos sólidos 

(kg/hab.dia) 
2016 0,826 

Composição gravimétrica - Matéria Orgânica (%) 2017 51 

Composição gravimétrica - Papel, Papelão, 

Embalagens Cartonadas (%) 
2017 13 

Composição gravimétrica - Plástico (%) 2017 14 

Composição gravimétrica - Metais (%) 2017 3 

Composição gravimétrica - Vidros (%) 2017 2 

Composição gravimétrica - Outros (%) 2017 17 

Taxa de cobertura - coleta de resíduos (%) 2016 93 

Destinação final - aterro sanitário (%) 2016 64 

Destinação final - aterro controlado (%) 2016 23 

Destinação final - lixão (%) 2016 13 

Montante gasto pelos municípios com 

varrição/coleta (R$ milhões) 
2016 > 230 

Municípios com iniciativa de coleta seletiva 

(unidades) 
2017 64 

Resíduos Sólidos dos 

Serviços Públicos de 

Saneamento (RSPS) 

Produção de lodo em estações de tratamento 

(toneladas/ano) 
2017 389.055 

Resíduos Sólidos da 

Construção Civil 

(RCC) 

Produção total de resíduos sólidos (toneladas/ano) 2018 407.088 

Destinação dos resíduos sólidos - Bota-foras (%) 2018 38 

Destinação dos resíduos sólidos - Não soube 

informar (%) 
2018 30 

Destinação dos resíduos sólidos - Reutilização, 

reaproveitamento e/ou beneficiamento (%) 
2018 12 

Destinação dos resíduos sólidos - Aterro de RCC 

Classe A (%) 
2018 7 

Destinação dos resíduos sólidos - Aterro Sanitário 

(%) 
2018 6 

Destinação dos resíduos sólidos - Área de 

Transbordo e Triagem (%) 
2018 5 

Destinação dos resíduos sólidos - Aterro 

Controlado e Lixão (%) 
2018 2 

Resíduos Sólidos de 

Serviços de Saúde 

(RSS) 

Produção total de resíduos sólidos (toneladas/ano) 2017 22.496 

Produção per capita de resíduos sólidos 

(kg/hab.ano) 
2017 5,6 

Produção de resíduos sólidos - Classe A (%) 2017 31 

Produção de resíduos sólidos - Classe B (%) 2017 20 

Produção de resíduos sólidos - Classe C (%) 2017 1 

Produção de resíduos sólidos - Classe D (%) 2017 33 

Produção de resíduos sólidos - Classe E (%) 2017 15 
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Tabela 3: Cenário do setor de resíduos sólidos do estado do Espírito Santo, conforme Diagnóstico do 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Espírito Santo – 2019 (continuação).  

Resíduos Sólidos dos 

Serviços de Transporte 

(RST) 

Produção de resíduos sólidos - portos 

(toneladas/ano) 
2017 3.166.575 

Produção de resíduos sólidos - aeroportos 

(toneladas/ano) 
2017 1.399 

Produção de resíduos sólidos - terminais 

rodoviários (toneladas/ano) 
2017 590 

Produção de resíduos sólidos - terminais 

ferroviários (toneladas/ano) 
2017 0,5 

Resíduos Sólidos da 

Mineração (RSM) 
Produção total de resíduos sólidos (toneladas/ano) 2017 8.006.546 

Resíduos Sólidos 

Industriais (RSI) 
Produção total de resíduos sólidos (toneladas/ano) 2017 10.066.409 

Resíduos Sólidos 

Agrossilvopastoris e 

Agroindustriais (RAA) 

Produção total de resíduos sólidos - setor 

agrossilvopastoril (toneladas/ano) 
2017 5.701.958 

Produção total de resíduos sólidos - setor 

agroindustrial (toneladas/ano) 
2017 4.240.587 

Fonte: ESPÍRITO SANTO (2019). 

 

O estado do Espírito Santo também promulgou a sua Política Estadual de Resíduos 

Sólidos – PERS em 2009, portanto, também a fez antes da promulgação da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos. A instituição da PERS se deu através da publicação da Lei nº 9.264, de 

16 de julho de 2009. Essa lei também traz em seu escopo ferramentas para estímulo a pesquisas 

que visem ao desenvolvimento de tecnologias de tratamento de resíduos sólidos menos nocivas 

ao ambiente, de reciclagem, de tratamento e de disposição final de resíduos sólidos. Ela também 

estabeleceu como um de seus instrumentos a elaboração, por parte do estado e dos municípios, 

de Planos de Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos.   

As informações obtidas a partir dos dados do setor de resíduos sólidos nacional e 

dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo apresentados vão ao encontro da consideração 

do Compromisso Empresarial para Reciclagem – CEMPRE de que o volume de resíduos 

sólidos urbanos tem crescido como um reflexo do aumento populacional e da produção de bens 

de consumo não-duráveis, enquanto que a sua composição também vem se tornando cada vez 

mais diversificada (CEMPRE, 2018). O crescimento do volume de resíduos sólidos e a 

diversificação de sua composição acarretam dificuldades para que os administradores 

municipais encontrem soluções adequadas e seguras para um gerenciamento adequado desses 

materiais (CEMPRE, 2018). Outros fatores que também limitam a qualidade dos serviços 

prestados se referem a barreiras econômica, financeira e administrativa, à incapacidade técnica 

dos servidores públicos, à ausência de controle ambiental (CEMPRE, 2018), à politicagem e à 

falta de apoio e conscientização da população.  
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Com o intuito de superar os fatores que limitam a execução adequada dos serviços 

de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana é necessário que os municípios planejem as 

suas ações visando a avanços e melhorias nesse campo. Nesse sentido, no próximo item é 

apresentado um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: o Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Ele é um norteador das práticas de gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos em nível local.  

 

4.4 O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - 

PMGIRS 

Os planos de resíduos sólidos são instrumentos da Lei Federal nº 12.305/2010. Um 

instrumento é um meio de veiculação das diretrizes estabelecidas por um texto legislativo. Em 

seu artigo 14, a PNRS identifica sete possíveis modalidades de planos: o nacional, os estaduais, 

os microrregionais, os de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, os municipais e os 

de gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 2010a). Cada tipo de plano deve ser elaborado 

conforme o conteúdo mínimo ditado pelos artigos 15 a 24 da PNRS. Os artigos 18 e 19 da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos tratam exclusivamente das exigências referentes aos 

Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS.  

O PMGIRS é “uma ferramenta de planejamento, participação social e controle da 

gestão dos resíduos sólidos nos municípios” (VIGNE et al., 2019).  A elaboração, a aprovação 

e a conformidade desse documento com as exigências da PNRS são condições mínimas para 

que o Distrito Federal e os municípios solicitem a obtenção de recursos, incentivos ou 

financiamentos provenientes da União para investirem no setor de resíduos sólidos (BRASIL, 

2010a; MMA, [201-]). Esses planos também devem estar em sintonia com os demais 

instrumentos e políticas públicas urbanas.  

De acordo com dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE de 

2017, até esse ano, 3.053 municípios brasileiros (54,10%) já haviam elaborado o seu Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme as exigências da PNRS (IBGE, 2018). Cabe 

ressaltar que a pesquisa não fez distinção entre os planos microrregionais de resíduos sólidos, 

os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, os planos 

intermunicipais de resíduos sólidos e os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. O IBGE considerou todos esses documentos como Planos de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos porque todos eles têm o mesmo foco: o planejamento do setor de resíduos 

sólidos no âmbito municipal. Porém, nesta pesquisa, como todos os municípios que foram 
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estudados elaboraram seus planos de forma individual (PMGIRS), maior foco será dado a esse 

instrumento da PNRS.  

O PMGIRS pode ser elaborado como um documento exclusivo ou pode ser inserido 

nos Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB. Em ambos os casos é necessário que 

apresentem, no mínimo, as exigências do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010:  

 

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo 

território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as 

formas de destinação e disposição final adotadas;  

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 

da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver;  

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas 

ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de 

economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de 

prevenção dos riscos ambientais; 

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 SNVS; 

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados 

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

incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada 

a Lei nº 11.445, de 2007; 

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

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; 

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e 

operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público; 

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua 

implementação e operacionalização; 

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, 

a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;  

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 formadas por pessoas físicas de baixa 

renda, se houver; 

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, 

mediante a valorização dos resíduos sólidos; 

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de 

cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

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;  
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XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local 

na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de 

outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos; 

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito 

local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa 

previstos no art. 33; 

XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa 

de monitoramento;  

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos 

sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;  

XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de 

vigência do plano plurianual municipal (BRASIL, 2010a).  

 

Como já foi dito, o conteúdo mínimo apresentado se aplica a municípios com 

população superior a 20.000 habitantes e a municípios com população inferior a 20.000 

habitantes cujos territórios estejam (i) em áreas de relevante interesse turístico, (ii) totalmente 

ou parcialmente inseridos em áreas de Unidades de Conservação ou (iii) localizados na área de 

influência de empreendimentos de significativo impacto ambiental de escala regional ou 

nacional (BRASIL, 2010a). Os municípios com menos de 20.000 habitantes que não 

apresentarem tais características em seu território podem elaborar os seus planos com o 

conteúdo simplificado (BRASIL, 2010a). Nestes casos, os PMGIRS devem ser elaborados 

consoante o disposto no parágrafo 1º do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010: 

 

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo 

território, com a indicação da origem, do volume e da massa, a caracterização 

dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas;  

II - identificação das áreas favoráveis para disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 

da Constituição e o zoneamento ambiental, quando houver;  

III - identificação da possibilidade de implantação de soluções consorciadas 

ou compartilhadas com outros Municípios, considerando a economia de 

escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos 

riscos ambientais;  

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano de 

gerenciamento ou ao sistema de logística reversa, conforme os arts. 20 e 33 

da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as disposições deste Decreto Federal e 

as normas editadas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS; 

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas 

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

incluída a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, em 

consonância com o disposto na Lei nº 11.445, de 2007, e no Decreto Federal 

no 7.217, de 21 de junho de 2010; 

VI - regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 

sólidos de que trata o art. 20 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as normas 

editadas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS, bem como as demais 

disposições previstas na legislação federal e estadual; 
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VII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e 

operacionalização pelo Poder Público, incluídas as etapas do plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos;  

VIII - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, 

a redução, a reutilização, a coleta seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos;  

IX - programas e ações voltadas à participação de cooperativas e associações 

de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 

físicas de baixa renda, quando houver; 

X - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de 

cobrança desses serviços, observado o disposto na Lei nº 11.445, de 2007;  

XI - metas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos;  

XII - descrição das formas e dos limites da participação do Poder Público local 

na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33 da Lei 

nº 12.305, de 2010, e de outras ações relativas à responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

XIII - identificação de áreas de disposição inadequada de resíduos e áreas 

contaminadas e respectivas medidas saneadoras;  

XIV - periodicidade de sua revisão. (BRASIL, 2010b).  

 

O conteúdo mínimo exigido pelos incisos do artigo 51 do Decreto Federal nº 

7.404/2010 é uma simplificação do conteúdo mínimo exigido pelos incisos do artigo 19 da Lei 

Federal nº 12.305/2010. Dessa forma, os PMGIRS simplificados elaborados conforme as 

exigências do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010 não precisam apresentar as exigências 

dos incisos VI, IX, XII, XVI e XVII e de parte do inciso XIV do artigo 19 da Lei Federal nº 

12.305/2010. Vale ressaltar também que foi acrescentada ao inciso I do artigo 51 do Decreto 

Federal nº 7.404/2010 a exigência de que seja indicada a massa das diversas categorias de 

resíduos sólidos geradas no município na elaboração do diagnóstico da situação dos resíduos 

sólidos. Fora essas mudanças, as exigências de conteúdo mínimo de ambos os instrumentos 

legais são idênticas.  

O PMGIRS consiste em um documento cujo conteúdo deve ser construído de forma 

linear, visto que as exigências do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 e do artigo 51 do 

Decreto Federal nº 7.404/2010 para o conteúdo do plano são interdependentes. A apresentação 

dessas informações de maneira fragmentada e deficiente em etapas iniciais provocará lacunas 

nas etapas subsequentes. A pesquisa de Nascimento et al. (2018) colabora para essa conclusão. 

Os autores consideram que a base do PMGIRS consiste em apresentar um conteúdo adequado 

às exigências dos incisos da categoria Diagnóstico, que por sua vez é a base para o conteúdo 

exigido pelos incisos da categoria Metas, Programas e Ações, sendo que estes são a baliza para 

o plano atender o disposto nos incisos da categoria Sistemas de Monitoramento. Além disso, 

“os planos que atendem a todas as exigências estabelecidas pela PNRS [têm] maior 

possibilidade de atingir as metas legalmente impostas” (MOREIRA et al., 2019), porque o 
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PMGIRS é a pedra angular do sistema de manejo de resíduos sólidos em suas localidades 

(MARTINS, 2017).  

Considera-se, portanto, que o conteúdo mínimo exigido pela Lei Federal nº 

12.305/2010 e pelo Decreto Federal nº 7.404/2010 contribui de forma significativa para nortear 

a construção dos planos de resíduos sólidos dos municípios. Para Santiago (2016), o nível de 

detalhamento com que o conteúdo mínimo para os PMGIRS é apresentado na Lei Federal nº 

12.305/2010 e no Decreto Federal nº 7.404/2010 serve tanto como um termo de referência para 

as municipalidades elaborarem seus planos quanto como um check-list para que os planos 

elaborados sejam avaliados e monitorados.  

Além disso, através do Parágrafo Único do artigo 14 da Lei Federal nº 12.305/2010, 

é exigido que a elaboração desse instrumento se desenvolva com a participação da população. 

Menghini e Batista (2016) destacaram o importante papel da sociedade e da administração 

municipal na elaboração do plano. De acordo com Vigne et al. (2019), para a elaboração de um 

PMGIRS é indispensável a mobilização e o envolvimento da população do município: a 

participação da população é importante “tanto no fornecimento de informações para sua 

revisão, quando para cobranças das metas e futuros projetos e melhorias no âmbito de gestão 

de resíduos” (VIGNE et al., 2019). Isso significa que os cidadãos de um município, enquanto 

usuários dos serviços de manejo de resíduos sólidos, também se qualificam como fiscais desses 

serviços, contribuindo com o órgão público no gerenciamento do sistema, visto que ele não é 

capaz de estar em todos os pontos do município ao mesmo tempo para avaliar a eficiência do 

sistema. Nesse sentido, é fundamental a consulta aos cidadãos para identificar as falhas e 

apontoar as prioridades do setor de manejo de resíduos sólidos municipal.  

A elaboração do plano de resíduos sólidos é uma exigência ao poder público 

municipal, independente do arranjo organizacional que os municípios estabeleçam entre si. 

Existe na Política Nacional de Resíduos Sólidos a possibilidade de os municípios serem 

dispensados de elaborar o PMGIRS individualmente. A condição para tal dispensa é que eles 

devem integrar um consórcio com outras municipalidades, sendo que este arranjo deve 

apresentar um plano intermunicipal de resíduos sólidos que atenda ao conteúdo mínimo da 

PNRS (BRASIL, 2010a; 2010b).  

De maneira geral, a elaboração de um PMGIRS é uma ferramenta que busca 

potencializar a eficácia da gestão e do gerenciamento desses materiais, porque “nenhuma 

evolução [na gestão de resíduos sólidos] será possível se não tiver sustentação em um plano, 

fato que precisa ser compreendido e implementado definitivamente por todos os gestores [de 

uma] área” (ABRELPE, 2017). Nesse sentido, “o planejamento municipal é fundamental para 
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o conhecimento da situação atual do manejo dos resíduos sólidos, o provimento de estratégias, 

metas e ações, visando ao atingimento das obrigações impostas pela lei” (OLIVEIRA e 

GALVÃO JUNIOR, 2016, p. 57). Entretanto, para muitos municípios a gestão e o 

gerenciamento dos resíduos sólidos é extremamente desafiadora e a elaboração dos planos 

encontra barreiras de ordem econômica e também de capacitação técnica de pessoal da 

administração pública, por exemplo.  

Santiago (2016) se propôs a estudar o processo de elaboração dos PMGIRS dos 

municípios da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) 13, Tietê-Jacaré, no 

estado de São Paulo, com o objetivo de elucidar os principais entraves e potencialidades 

encontrados pelos municípios ao elaborar os planos. Para isso, a autora aplicou um questionário 

aos gestores públicos de 30 municípios dessa região. A partir dos resultados do questionário, 

Santiago (2016) selecionou quatro municípios (com base em quatro critérios definidos pela 

pesquisadora) para que fossem realizados estudos de caso, mediante entrevistas 

semiestruturadas com os gestores públicos desses municípios, a fim de aprofundar os resultados 

dos questionários. 

Os resultados de Santiago (2016) mostraram que a ausência de equipe técnica 

especializada no processo e a dificuldade para obtenção de dados, que tornou morosa a etapa 

de diagnóstico, foram os principais entraves encontrados pelos gestores. A autora também 

destacou em seu trabalho que as questões de falta de recursos financeiros, de comprometimento 

e envolvimento das partes e de prazos foram fatores limitantes na elaboração dos planos. Por 

outro lado, os resultados também mostraram que, na opinião dos gestores consultados, a 

possibilidade de contratar terceiros para elaborar o plano é um “facilitador” do processo de 

elaboração do documento.  

Fonseca (2015) constatou que, quanto menor é população de um município, maiores 

são as barreiras enfrentadas por ele na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. Segundo o autor, essas barreiras são provocadas por deficiências de ordens 

econômica, técnica e administrativa; pela ausência e/ou má qualidade de dados e informações; 

e por um débil envolvimento social.  

Moreira et al. (2019) concluíram que a principal barreira enfrentada pelos 

municípios para elaborar o PMGIRS está relacionada a dificuldades de atender às exigências 

do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010. Segundo os autores, a lista de exigências de 

conteúdo mínimo é extensa e de difícil compreensão para os municípios. Outro fator limitante 

que contribui para planos de resíduos sólidos de baixa qualidade é a deficiência da 
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administração pública em recursos financeiros e equipe técnica capacitada para o processo de 

elaboração de PMGIRS (MOREIRA et al., 2019).  

Para superar essas limitações, é importante que os gestores municipais se 

comprometam a perceber quais as dificuldades e potencialidades existentes em suas realidades 

locais e busquem soluções e parcerias para promover a adequada prestação dos serviços 

públicos, visto que a gestão dos resíduos sólidos é responsabilidade compartilhada de toda a 

sociedade (BRASIL, 2010a). Também é importante que o pessoal responsável por elaborar 

esses documentos seja capacitado tecnicamente.  

No próximo item desta Revisão de Literatura serão apresentados estudos que 

realizaram a análise de conteúdo dos planos de resíduos sólidos frente às exigências do artigo 

19 da Lei Federal nº 12.305/2010 e do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010. Esses 

estudos foram a base para a construção da metodologia que norteou o desenvolvimento desta 

pesquisa.  

 

4.5 O ESTUDO DE PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA LITERATURA NACIONAL 

Os objetivos principais desta pesquisa foram avaliar o conteúdo e o uso técnico dos 

planos de resíduos sólidos dos municípios mineiros e capixabas atingidos pelo rompimento da 

barragem de Fundão. Nascimento et al. (2018) afirmam que a análise de conteúdo dos planos 

de resíduos sólidos é importante para identificar as eventuais limitações dos PMGIRS e para 

oferecer aos municípios subsídios para a revisão de seus documentos visando a adequá-los às 

exigências legais e às verdadeiras realidades e necessidades municipais. Além disso, a análise 

dos PMGIRS é considerada a “primeira etapa de um processo necessário de readequação dos 

planos municipais, a fim de avançar na gestão integrada de resíduos sólidos nos municípios” 

(MAROTTI et al., 2017). 

Nesse sentido, com a intenção de contribuir com a gestão de resíduos sólidos dos 

municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, foi desenvolvida uma 

metodologia para analisar os PMGIRS dessas localidades. Para a construção dessa metodologia 

foi realizada uma pesquisa para selecionar artigos, teses e dissertações de pesquisadores que 

realizaram a análise de conteúdo de Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

ou de Planos Municipais de Saneamento Básico. No Quadro 1 serão apresentados os resumos 

das metodologias e dos resultados dos trabalhos que nortearam o delineamento da metodologia 

desta dissertação.  
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Quadro 1: Resumo das metodologias e dos resultados de estudos de planos de resíduos sólidos da literatura nacional que foram usadas para nortear a 

construção da metodologia desta dissertação.  

Fonte Área de estudo 
População 

estudada 

Nº. de planos 

analisados 
Metodologia Resultados 

Pupin e Borges (2015) 

Seis municípios do 

estado de São Paulo: 

Bebedouro, Guariba, 

Jaboticabal, Monte Alto, 

Pitangueiras e 

Taquaritinga 

318.120 06 

- Análise de conteúdo dos planos; 

- Descrição dos acertos e das contradições 

observadas em cada parte dos documentos, em 

relação às exigências do artigo 19 da Lei Federal 

nº 12.305/2010. 

- As falhas diagnosticadas nos planos têm sua 

gênese na “dificuldade de análise e de 

constituição de corpo técnico especializado, bem 

como [na] incapacidade ou desconsideração do 

Poder Público quanto a real importância [da] 

temática resíduos sólidos” e no “não 

comprometimento da gestão municipal em 

relatar criteriosamente a realidade de seu 

município para que as devidas ações [sejam] 

implementadas”. 

Conti e Daronco (2015) 

Município do estado do 

Rio Grande do Sul: 

Santa Rosa 

68.587 01 

- Análise de conteúdo dos planos por meio de um 

check-list; 

- Check-list: matriz de duas colunas: 

 Coluna 1: identificação dos 19 incisos do 

artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010; 

 Coluna 2: Identificação do nível de 

atendimento do conteúdo do plano às 

exigências de cada inciso: “completamente 

atendido”, “parcialmente atendido” e “não 

atendido”. 

- O PMSB estudado atendeu plenamente a oito 

dos 19 incisos que tratam do conteúdo mínimo 

na PNRS, o que representou 42% de 

conformidade às exigências do artigo 19 da Lei 

Federal nº 12.305/2010. 

Dambros et al. (2016) 

Três municípios do 

estado do Paraná: Boa 

Esperança do Iguaçu, 

Dois Vizinhos e 

Francisco Beltrão 

117.886 03 

- Os planos de resíduos sólidos dos três 

municípios atenderam às exigências da 

legislação de forma incompleta; 

- Nenhum dos três planos atendeu às exigências 

dos incisos XVII e XIX. 

Campos et al. (2018) 
Município do estado da 

Bahia: Guanambi 
78.833 01 

- O plano apresentou 26,3% de plena 

conformidade, 57,9% de conformidade parcial e 

15,8% de não conformidade às exigências do 

artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010. 

Oliveira et al. (2019) 
Município do estado do 

Tocantins: Gurupi 
76.755 01 

- O plano atendeu de forma satisfatória a 63,15% 

das exigências de conteúdo da PNRS. 

Vigne et al. (2019) 

Município do estado do 

Rio Grande do Sul: 

Canoas 

323.827 01 

- As exigências dos incisos III, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XIV, XVI e XVII foram completamente 

atendidas; 

- As exigências dos incisos I, II, IV, XIII e XVIII 

foram parcialmente atendidas; 

- As exigências dos incisos V, XII, XV e XIX 

não foram atendidas. 

 

  



      52 

 

 

Quadro 1: Resumo das metodologias e dos resultados de estudos de planos de resíduos sólidos da literatura nacional que foram usadas para nortear a 

construção da metodologia desta dissertação (continuação).  

Fonte Área de estudo 
População 

estudada 

Nº. de planos 

analisados 
Metodologia Resultados 

Oliveira e Galvão Junior 

(2016) 

17 municípios com mais 

de 200.000 habitantes 

das regiões Sudeste, 

Nordeste e Sul do Brasil: 

Americana-SP, 

Campinas-SP, Curitiba-

PR, Divinópolis-MG, 

Florianópolis-SC, 

Fortaleza-CE, 

Guarulhos-SP, Mauá-

SP, Natal-RN, Niterói-

RJ, Porto Alegre-RS, 

Rio de Janeiro-RJ, 

Santos-SP, Serra-ES, 

São Paulo-SP, Santo 

André-SP, Uberlândia-

MG 

30.151.830 17 

- Análise de conteúdo dos planos em relação aos incisos 

do artigo 19 da PNRS que tratam da coleta seletiva e da 

reciclagem: I, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII. 

- Divisão dos incisos em linhas temáticas: Diagnóstico; 

Metas, Programas e Ações; e Sistemas de 

Monitoramento. 

- Elaboração de uma lista de verificação para avaliação 

do conteúdo dos planos. 

- Desmembramento dos incisos em subtópicos para 

proporcionar a análise do conteúdo. 

- Análise individual de cada plano. 

- Atribuição de uma nota a cada subtópico partir da 

interpretação do conteúdo do plano: 

 Nota 1 se o conteúdo referente ao subtópico foi 

abordado no PMGIRS; 

 Nota 0 se o conteúdo referente ao subtópico não foi 

abordado no PMGIRS. 

- A pontuação final de cada plano foi dada pelo 

somatório das notas de cada subtópico. 

- Os planos com maior pontuação final foram 

considerados os que apresentaram conteúdo mais 

completo e com maior riqueza de informações em 

relação à coleta seletiva e à reciclagem. 

- A maior parte dos planos estudados não 

apresentou aderência às exigências dos 

incisos que tratam de coleta seletiva e 

reciclagem. 

Menghini e Batista 

(2016) 

Município do estado de 

São Paulo: Cananeia 
12.226 01 - Análise de conteúdo do plano por meio de um check-

list; 

- Check-list: matriz de duas colunas: 

 Coluna 1: identificação dos 19 incisos do artigo 19 

da Lei Federal nº 12.305/2010; 

 Coluna 2: identificação do nível de atendimento do 

conteúdo do plano às exigências de cada inciso: 

 Atendimento integral das exigências da PNRS; 

 Não atendimento das exigências da PNRS. 

- 13 incisos foram plenamente atendidos 

pela equipe técnica que elaborou o plano, 

o que representou 68,4% de conformidade 

às exigências da PNRS. 

Barros et al. (2017) 

Município do estado do 

Maranhão: Paço do 

Lumiar 

105.121 01 

- O plano atendeu integralmente a apenas 

oito dos 19 incisos do artigo 19 da Lei 

Federal nº 12.305/2010. 

- Um grande avanço do trabalho foi 

diagnosticar as fragilidades dos incisos 

que não foram atendidos e propor meios 

para corrigir as falhas e melhorar o 

conteúdo do plano. 
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Quadro 1: Resumo das metodologias e dos resultados de estudos de planos de resíduos sólidos da literatura nacional que foram usadas para nortear a 

construção da metodologia desta dissertação (continuação).  

Fonte Área de estudo 
População 

estudada 

Nº. de planos 

analisados 
Metodologia Resultados 

Martins et al. (2017) 
Município do estado de 

São Paulo: Araraquara 
208.662 01 

- Análise de conteúdo do plano por meio de um check-

list; 

- Check-list: matriz de três colunas: 

 Coluna 1: foram apresentados na íntegra os 19 

incisos do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010; 

 Colunas 2 e 3: foram apresentados os quesitos 

“acordo” e “desacordo”, respectivamente. 

- A avaliação consistia em assinalar um “X” na coluna 

2 ou na coluna 3, de acordo com o nível de 

conformidade (quesito) de cada parte do plano em 

relação à exigência do inciso de cada linha. 

- O PMGIRS contemplou de maneira 

satisfatória todas as exigências de 

conteúdo do artigo 19 da Lei Federal nº 

12.305/2010. 

Lima (2017) 

34 municípios da Bacia 

Hidrográfica Tietê-

Jacaré (UGRHI-13), 

estado de São Paulo: 

Agudos, Araraquara, 

Arealva, Areiópolis, 

Bariri, Barra Bonita, 

Bauru, Boa Esperança 

do Sul, Bocaina, 

Boracéia, Borebi, 

Brotas, Dois Córregos, 

Dourado, Gavião 

Peixoto, Iacanga, Ibaté, 

Ibitinga, Igaraçu do 

Tietê, Itaju, Itapuí, 

Itirapina, Jaú, Lençóis 

Paulista, Macatuba, 

Mineiros do Tietê, Nova 

Europa, Pederneiras, 

Ribeirão Bonito, São 

Carlos, São Manuel, 

Tabatinga, Torrinha e 

Trabiju. 

1.480.575 20 

- Avaliação da conformidade de 20 planos de resíduos 

sólidos ao conteúdo mínimo do artigo 19 da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e do artigo 51 do Decreto 

Federal nº 7.404/2010. 

- Fonte de dados: consulta aos sites das Prefeituras 

Municipais e solicitação de envio dos documentos 

através de e-mail e telefonemas. 

- Método da análise de conteúdo: analisar quais incisos 

da PNRS e do Decreto eram atendidos em cada plano e 

qual a profundidade do atendimento a cada inciso, a 

partir de atribuição de notas em um check-list. 

- O autor atribuiu notas de 0 a 10 ao conteúdo dos 

planos. 

- A nota final de cada plano foi o resultado da média 

aritmética das notas dos incisos. 

- 21 municípios da bacia hidrográfica 

selecionada (de um total de 34) 

apresentavam planos de resíduos sólidos; 

- 20 planos foram analisados; 

- Algumas informações de bancos de 

dados referentes aos planos de resíduos 

sólidos se mostraram incoerentes; 

- Sete municípios tiveram nota final 

inferior a 5; 

- Sete municípios tiveram nota final entre 

5 e 8; 

- Seis municípios tiveram nota final 

superior a 8. 
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Quadro 1: Resumo das metodologias e dos resultados de estudos de planos de resíduos sólidos da literatura nacional que foram usadas para nortear a 

construção da metodologia desta dissertação (continuação).  

Fonte Área de estudo 
População 

estudada 

Nº. de planos 

analisados 
Metodologia Resultados 

Martins (2017) 

Municípios da Região de 

Governo de Araraquara 

(SP): Américo 

Brasiliense, Araraquara, 

Boa Esperança do Sul, 

Borborema, Cândido 

Rodrigues, Dobrada, 

Fernando Prestes, 

Gavião Peixoto, 

Ibitinga, Itápolis, Matão, 

Motuca, Nova Europa, 

Rincão, Santa Ernestina, 

Santa Lúcia, Tabatinga, 

Taquaritinga e Trabiju. 

583.653 01 

- Análise de conteúdo do plano de Araraquara-SP, 

conforme descrito no trabalho de Martins et al. (2017); 

- Aplicação de um questionário on-line a gestores 

públicos dos 19 municípios para “investigar as 

dificuldades e os avanços percebidos pelos gestores 

municipais nas etapas de formulação e implementação 

dos planos municipais” (MARTINS, 2017) nesses 

municípios. 

- Entrevista com dois gestores de órgãos responsáveis 

pela implementação das ações definidas no PMGIRS 

do município de Araraquara – SP. A entrevista tinha o 

objetivo de “identificar os entraves e principais avanços 

percebidos no município após a implementação dos 

PMGIRS” (MARTINS, 2017). 

- O PMGIRS de Araraquara-SP 

contemplou de maneira satisfatória todas 

as exigências de conteúdo do artigo 19 da 

Lei Federal nº 12.305/2010; 

- Taxa de retorno ao questionário de 

52,6%, superando os 7% estabelecidos 

pela autora. 

 

Marotti et al. (2017) 
Município do estado de 

São Paulo: Rio Claro 
186.253 01 

- Análise de conteúdo do plano em um check-list; 

- Desmembramento dos incisos em itens de verificação; 

- Check-list: matriz de seis colunas: 

 Coluna 1: identificação dos incisos; 

 Coluna 2: apresentação dos itens de verificação 

correspondentes a cada inciso; 

 Coluna 3: nota de cada item de verificação 

(atribuída pelas autoras através da análise de 

conteúdo); 

 Coluna 4: nota de cada inciso (média das notas dos 

itens de verificação de cada inciso); 

 Coluna 5: páginas e capítulos dos planos 

correspondentes a cada inciso/item de verificação; 

 Coluna: 6: comentários das autoras acerca do 

conteúdo correspondente de cada inciso/item de 

verificação; 

- As notas atribuídas ao conteúdo do plano foram: 

 100 (atendimento total ao inciso); 

 50 (atendimento parcial ao inciso); 

 0 (não atendimento ao inciso). 

- 63% do conteúdo do plano foi 

apresentado de maneira insatisfatória. 
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Quadro 1: Resumo das metodologias e dos resultados de estudos de planos de resíduos sólidos da literatura nacional que foram usadas para nortear a 

construção da metodologia desta dissertação (continuação).  

Fonte Área de estudo 
População 

estudada 

Nº. de planos 

analisados 
Metodologia Resultados 

Nascimento et al. 

(2018) 

19 municípios do estado 

do Paraná com 

população superior a 

20.000 habitantes: 

Andirá, Arapongas, 

Campina Grande do Sul, 

Campo Largo, Cascavel, 

Colombo, Curitiba, 

Fazenda Rio Grande, 

Foz do Iguaçu, 

Guarapuava, Maringá, 

Palotina, Paranaguá, 

Pinhais, Ponta Grossa, 

Pontal do Paraná, Rio 

Negro, Toledo e 

Umuarama 

4.259.107 19 

- Levantamento dos municípios do estado do Paraná 

com população superior a 20.000 habitantes que 

elaboraram o PMGIRS. 

- Análise de conteúdo dos planos por meio de um 

check-list; 

- Divisão dos incisos do artigo 19 da Lei Federal nº 

12.305/2010 em três categorias, baseando-se nas 

exigências de cada um deles: 

 Diagnóstico: I, II, III, IV e XVIII; 

 Metas, Programas e Ações: V, VII, VIII, IX, X, XI, 

XII, XIII, XIV, XV 

 Sistemas de Monitoramento: VI, XVI, XVII e XIX. 

- Desmembramento dos 19 incisos em 35 aspectos; 

- Análise da conformidade dos 19 PMGIRS a partir da 

atribuição de pontos ao conteúdo dos planos analisados: 

 1 (um) ponto se a exigência do aspecto tivesse sido 

contemplada no plano; 

 0 (zero) pontos se a exigência do aspecto não 

tivesse sido contemplada no plano. 

- Apenas um plano alcançou mais de 80% 

de conformidade às exigências do artigo 

19 da Lei Federal nº 12.305/2010; 

- 12 planos não superaram nem 30% de 

conformidade às exigências do artigo 19 

da Lei Federal nº 12.305/2010. 

 

Pinto e Nascimento 

(2018) 

Município do estado do 

Rio de Janeiro: Macaé 
206.728 01 

- Análise da conformidade do plano em relação às 

exigências do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010; 

- Descrição, por inciso, de como o conteúdo do plano 

atendeu ao disposto no artigo 19 da PNRS: 

 Incisos que atenderam de forma satisfatória às 

exigências; 

 Incisos que atenderam de forma insatisfatória ou 

não atendaram às exigências. 

- O PMGIRS atendeu de forma 

satisfatória às exigências dos incisos I, II, 

IV, VI, VII, X, XV, XVI do artigo 19 da 

Lei Federal nº 12.305/2010;  

- O PMGIRS atendeu de maneira 

insatisfatória ou não atendeu ao disposto 

nos incisos III, V, VIII, IX, XI, XII, XIII, 

XIV, XVII, XVIII e XIX do mesmo 

artigo; 

- As lacunas deixadas pelos elaboradores 

no plano evidenciam “o descompromisso 

com fundamentos essenciais para a gestão 

da cidade sustentável, bem como os 

princípios e objetivos representados pela 

lei nº 12.305/2010”, segundo os autores. 
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Quadro 1: Resumo das metodologias e dos resultados de estudos de planos de resíduos sólidos da literatura nacional que foram usadas para nortear a 

construção da metodologia desta dissertação (continuação).  

Fonte Área de estudo 
População 

estudada 

Nº. de planos 

analisados 
Metodologia Resultados 

Moreira et al. (2019) 
Municípios do estado do 

Espírito Santo  
3.514.952 43 

- Avaliação da conformidade dos 43 planos de resíduos 

sólidos ao conteúdo mínimo do artigo 19 da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e do artigo 51 do Decreto 

Federal nº 7.404/2010. 

- Desmembramento dos 19 incisos do artigo 19 da Lei 

Federal nº 12.305/2010 em 21 indicadores e dos 14 

incisos do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010 

em 17 indicadores. 

- O resultado de cada um dos indicadores foi base para 

se determinar o resultado de quatro índices que 

traduzem a qualidade dos documentos: 

 Índice de Atendimento do PMGIRS (IAP); 

 Índice de Qualidade do PMGIRS (IQP); 

 Índice de Complexidade do PMGIRS (ICP); 

 Índice do Potencial do PMGIRS (IPP). 

- O IAP refletia a conformidade de cada plano às 

exigências de conteúdo mínimo exigido pela PNRS; 

- O IAP deveria atingir 100% de conformidade às 

exigências de conteúdo mínimo da legislação para que 

o plano tivesse um conteúdo considerado satisfatório, o 

que significa que os autores entenderam que todos os 

planos deveriam atender integralmente às exigências da 

legislação para serem considerados satisfatórios. 

- Grande parte dos planos analisados 

apresentou desempenho regular; 

- O nível de conhecimento e experiência 

da equipe elaboradora dos planos pode 

influenciar no seu desempenho; 

- O consorciamento de municípios 

contribui para melhorar o desempenho 

dos PMGIRS. 

Chaves et al. (2020a) 

Chaves et al. (2020b) 

Seis municípios 

brasileiros das regiões 

Nordeste, Sudeste e Sul 

do Brasil: Belo 

Horizonte-MG, Porto 

Alegre-RS, Colatina-ES, 

Patos-PB, Águia 

Branca-ES e 

Charqueada-SP.  

4.021.568 06 

- Metodologia em três partes: 

 Elaboração de um instrumento de avaliação 

preliminar dos planos (estabelecimento de 

indicadores) – o mesmo usado por Moreira et al. 

(2019); 

 Validação desse instrumento por especialistas na 

área de resíduos sólidos (acadêmicos, elaboradores 

e usuários dos planos) através de reuniões e da 

técnica Delphi; 

 Aplicação do instrumento validado para avaliar seis 

PMGIRS de diferentes regiões do Brasil. 

- O julgamento do desempenho da elaboração do 

PMGIRS nesta metodologia baseava-se na análise das 

notas finais de cada índice e também na análise 

individual das notas alcançadas por cada um dos 

critérios em relação aos indicadores. 

- Alguns municípios não atenderam ao 

disposto no artigo 14 da PNRS, que exige 

ampla publicidade do PMGIRS; 

- A forma de elaboração dos planos 

(individual ou consorciada) e o ano de 

elaboração influenciou o desempenho 

desses instrumentos; 

- O desempenho dos PMGIRS também foi 

diretamente relacionado à capacitação e 

experiências dos envolvidos no processo 

de elaboração. 
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Diante da gama de métodos de análise de conteúdo de Planos Municipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos apresentada no Quadro 1, considera-se que a utilização na íntegra 

dos incisos que tratam do conteúdo mínimo do PMGIRS para elaborar um check-list de análise 

de conformidade pode acarretar erros no julgamento da aderência do conteúdo do plano às 

exigências da legislação. Esses erros podem ocorrer porque vários incisos apresentam 

exigências abrangentes e diferentes interpretações acerca de cada um deles. Dessa forma, o 

ideal é analisar uma exigência por vez. Diante disso, o desmembramento dos incisos em 

subitens, como realizado por Oliveira e Galvão Junior (2016), Marotti et al. (2017), Nascimento 

et al. (2018), Moreira et al. (2019) e Chaves et al. (2020a; 2020b) é uma técnica que permite 

maior segurança na análise de conteúdo, porque permite a análise individual de cada uma das 

exigências de incisos que abordam mais de um conteúdo.  

Além disso, observou-se que, na maior parte dos estudos realizados no Brasil, os 

autores atribuíram notas ao conteúdo dos planos analisados para indicar o grau de conformidade 

dos PMGIRS aos incisos que tratam do conteúdo mínimo na PNRS e no seu Decreto 

regulamentador. Segundo Lima (2017), a atribuição de notas é relevante porque “possibilita 

apresentar uma identificação quali-quantitativa destes [incisos], observando quantos itens 

foram cumpridos e se estes foram cumpridos em sua totalidade ou não” (LIMA, 2017, p. 33).  

Quanto à forma de atribuir a nota ao conteúdo do plano, cabe destacar o método 

aplicado por Marotti et al. (2017), em que as autoras consideraram três níveis de conformidade 

do plano às exigências de conteúdo mínimo da PNRS e do seu Decreto regulamentador: a 

conformidade parcial, a plena conformidade e a não conformidade. Diante disso, infere-se que 

a análise de conteúdo de PMGIRS deve ser realizada de maneira crítica, considerando também 

tentativas dos elaboradores do plano em apresentar as informações solicitadas.  

Também foi constatado nesses estudos o uso de ferramentas de consulta a 

especialistas em gestão e gerenciamento de resíduos sólidos (CHAVES et al. 2020a; 2020b) e 

a gestores públicos (MARTINS, 2017) para direcionar e aprofundar os resultados da análise de 

conteúdo do PMGIRS, respectivamente. A consulta a especialistas foi usada para validar uma 

metodologia. Já a consulta a gestores municipais foi realizada mediante a aplicação de 

questionários para levantar informações referentes às realidades locais dos setores de manejo 

de resíduos sólidos, às dificuldades enfrentadas pelos municípios na condução dos serviços de 

limpeza pública e aos avanços proporcionados pelos planos. As informações obtidas através 

desse método, quando cruzadas com os resultados da análise de conteúdo do PMGIRS, podem 

fornecer informações sobre se e como o plano contribuiu para a melhoria da gestão e do 

gerenciamento dos resíduos sólidos localmente.  
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Os estudos apresentados neste capítulo, e especialmente os métodos que foram 

destacados nos parágrafos precedentes, foram fundamentais para o desenvolvimento da 

metodologia desta dissertação. Nessa perspectiva, o próximo item irá tratar dos Materiais e 

Métodos que foram utilizados nesta pesquisa para avaliar o conteúdo dos planos de resíduos 

sólidos dos municípios da bacia hidrográfica do rio Doce atingidos pelo rompimento da 

barragem de Fundão frente à Política Nacional de Resíduos Sólidos e ao Decreto Federal nº 

7.404/2010, buscando compreender se esses planos têm efetivamente contribuído para a gestão 

e o gerenciamento de resíduos sólidos em nível municipal.   
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5 MATERIAL E MÉTODOS  

Este capítulo apresenta as ferramentas e metodologias que foram aplicadas neste 

estudo para se obter as respostas aos objetivos gerais e aos objetivos específicos. O primeiro 

tópico apresenta a caracterização da área determinada como recorte de estudo. No item seguinte 

são apresentados os meios utilizados para obtenção dos planos de resíduos sólidos que foram 

analisados. No terceiro tópico são descritos os métodos aplicados para consultar especialistas 

em gestão de resíduos sólidos, com o objetivo de buscar subsídios científicos para interpretar 

os resultados que foram obtidos no quarto item. O quarto item trata dos métodos de análise da 

conformidade dos planos ao conteúdo mínimo estabelecido pela legislação vigente. Por fim, no 

último item estão descritos os meios utilizados para entender como os gestores públicos 

municipais têm usado os planos, de forma a compreender se a elaboração desses instrumentos 

contribuiu para a melhoria da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos local. O fluxo 

desses processos é apresentado na Figura 1.  

 

Figura 1: Fluxo de processos que constituem a metodologia desta pesquisa.  

 
Fonte: Autor (2020). 
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5.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Em 05 de novembro de 2015, a barragem de Fundão da Samarco Mineração S.A., 

localizada no Município de Mariana (Minas Gerais) se rompeu, liberando para o meio ambiente 

52,0 milhões de m³ de rejeitos da mineração de ferro, provocando impactos socioambientais 

severos em parte da bacia hidrográfica do rio Doce. A lama percorreu 670 km de distância até 

chegar no Oceano Atlântico, causando 19 mortes, destruindo edificações nos distritos 

marianenses de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, interrompendo o abastecimento de água 

de diversas comunidades e provocando “danos incalculáveis às comunidades e ao meio 

ambiente da bacia do Rio Doce” (SÁNCHEZ et al., 2018).  

As nascentes do rio Doce estão localizadas em Minas Gerais, nas serras do 

Espinhaço e da Mantiqueira, e suas águas escoam no sentido nordeste-leste por 850 km até 

atingir a foz no Oceano Atlântico (ANA, [2016?]). Esse rio e seus afluentes compõem uma 

bacia hidrográfica que compreende uma área de 86.715 km2, banhando parte dos estados de 

Minas Gerais e Espírito Santo, sob a influência de uma população equivalente a 3,6 milhões de 

pessoas (SÁNCHEZ et al., 2018).  

O relevo dessa bacia varia entre o forte ondulado, o montanhoso e o acidentado e o 

bioma predominante na região é a Mata Atlântica (CBH DOCE, [2016?]). O regime de 

precipitação na área é caracterizado por um período chuvoso de outubro a março e um período 

crítico de seca entre junho e agosto, sendo que o índice pluviométrico médio da região varia de 

900 a 1500 mm/ano (ANA, [2016?]). Ainda de acordo com a ANA ([2016?]), a concentração 

de um elevado volume de chuvas em poucos dias faz com que essa bacia apresente uma 

suscetibilidade à ocorrência de cheias em quase toda a sua extensão. Esses eventos têm sido 

agravados nos últimos anos pela redução na cobertura vegetal e pelo mau uso do solo, fatores 

que contribuem para o assoreamento do leito dos rios e para a redução na capacidade de 

infiltração da água no perfil do solo (ANA, [2016?]).  

De acordo com a ANA ([2016?]), as principais atividades econômicas 

desenvolvidas pela população na bacia hidrográfica do rio Doce são a agropecuária, a 

agroindústria sucroalcooleira e de laticínios, a mineração, a indústria de celulose e siderurgia, 

o comércio, serviços de apoio aos complexos industriais e a geração de energia elétrica.  

Na Tabela 4 são identificados os municípios atingidos pelo rompimento da 

barragem de Fundão, bem como são apresentados seus dados demográficos, segundo o último 

censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 2010, e dados 

referentes à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos nestes municípios, de acordo com 

informações prestadas ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS em 2018. 
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No Quadro 2 é apresentada uma segunda relação dos municípios que compõem o recorte 

geográfico desta pesquisa, divididos por faixas populacionais. Na Figura 2 é apresentado um 

mapa onde se pode identificar a localização geográfica desses municípios na bacia hidrográfica 

do rio Doce.  
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Tabela 4: Características gerais, de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos dos municípios cujos planos foram analisados nesta pesquisa.  

Nº 
Município (ordem de 

montante à jusante) 

População 

Total 

População 

Urbana 

População 

Rural 
IN006 IN011 IN015 IN028 IN029 IN030 IN032 IN054 IN036 IN043 IN045 IN051 

1 Mariana 54.219 47.642 6.577 218,56 13,37 99,76 0,68 18,68 78,49 12,36 16,07 1,85  - 1,93 1,08 

2 Barra Longa 6.143 2.313 3.830  - - - - - - - - - - - - 

3 Ponte Nova 57.390 51.185 6.205 101,68 52,91 97,31 0,83 - - - - - - 1,22 1,02 

4 Rio Doce 2.465 1.653 812  - - - - - - - - - - - - 

5 Santa Cruz do Escalvado 4.992 1.730 3.262 373,27 3,01 34,65 1,81 - - 129,44 - - - - - 

6 Sem-Peixe 2.847 1.507 1.340 - - - - - - - - - - - - 

7 Rio Casca 14.201 11.334 2.867 - - - - - - - - - - - - 

8 São Pedro dos Ferros 8.356 6.783 1.573 - - - - - - - - - - - - 

9 São Domingos do Prata 17.357 10.505 6.852 133,70 19,63 99,96 0,28 - - - - 3,31 - 1,52 0,38 

10 São José do Goiabal 5.636 3.689 1.947 385,04  - 65,46 0,12  -  - 16,81 -  - - 4,20 0,00 

11 Raul Soares 23.818 15.484 8.334 -  - - - - - - - - - - - 

12 Dionísio 8.739 7.165 1.574 14,76 4,04 81,99 0,30     19,73 - 0,64 - 1,71 0,62 

13 Córrego Novo 3.127 2.038 1.089 - - - - - - - - - - - - 

14 Pingo-d'Água 4.420 4.035 385 190,61 5,20 91,30 0,65 - - 26,86 - 6,75 - 3,36 1,57 

15 Marliéria 4.012 2.844 1.168 25,60   100,00 0,47 - - - - - - 2,09 7,67 

16 Bom Jesus do Galho 15.364 10.024 5.340 - - - - - - - - - - - - 

17 Timóteo 81.243 81.124 119 - - - - - - - - - - - - 

18 Caratinga 85.239 70.474 14.765 59,16 0,00 82,68 0,57 - - 2,00 2,38 0,07 66,61 0,50 0,13 

19 Ipatinga 239.468 236.968 2.500 80,54 0,00 100,00 0,53 - - 4,64 - - - 0,80 0,15 

20 Santana do Paraíso 27.265 25.251 2.014 148,47 5,39 97,25 0,77 119,23 - - - 0,22 - 2,10 0,22 

 População total (habitantes) – Fonte: IBGE (2010) 
 População urbana (habitantes) – Fonte: IBGE (2010) 

 População rural (habitantes) – Fonte: IBGE (2010) 

 IN006: Despesas per capita com Resíduos Sólidos Urbanos (R$/habitante) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN011: Receita arrecadada per capita com serviços de manejo (R$/habitante) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN015: Taxa cobertura da coleta Resíduos Sólidos Domésticos em relação à população total (%) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN028: Massa de Resíduos Sólidos Domiciliares e de Resíduos Sólidos da Limpeza Pública coletada per capita em relação à população total atendida (Kg/habitante x dia) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN029: Massa de Resíduos Sólidos da Construção e Demolição per capita/ano em relação à população urbana (Kg/habitante x ano) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN030: Taxa de cobertura da Coleta Seletiva porta-a-porta em relação a população urbana (%) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN032: Massa recuperada per capita (Kg/habitante x ano) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN054: Massa per capita recolhida via coleta seletiva (Kg/habitante x ano) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN036: Massa de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde coletada per capita (Kg/1000 habitantes x dia) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN043: Custo unitário da varrição (R$/Km) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN045: Taxa de varredores por habitante urbano (empregados/1000 habitantes) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN051: Taxa de capinadores por habitante urbano (empregados/1000 habitantes) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 Observação: as linhas com o sinal “-” referem-se aos indicadores não respondidos pelos municípios ao SNIS 2018.  
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Tabela 4: Características gerais, de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos dos municípios cujos planos foram analisados nesta pesquisa (continuação). 

Nº 
Município (ordem de 

montante à jusante) 

População 

Total 

População 

Urbana 

População 

Rural 
IN006 IN011 IN015 IN028 IN029 IN030 IN032 IN054 IN036 IN043 IN045 IN051 

21 Ipaba 16.708 15.028 1.680 50,71  - 91,22 0,72 2,59 - - - 2,15 - 1,69 0,30 

22 Belo Oriente 23.397 19.682 3.715 84,81 14,13 84,12 0,44 6,30 63,05 5,40 5,85 0,37 -  1,53 0,81 

23 Bugre 3.992 1.531 2.461 - - - - - - - - - - - - 

24 Iapu 10.315 7.164 3.151 30,71 2,81 75,46 0,49  - 92,75 18,29 19,88 - - - - 

25 Naque 6.341 5.961 380 - - - - - - - - - - - - 

26 Periquito 7.036 5.289 1.747 126,29 -  99,31 0,40 - - 29,14 -  0,53  - 2,33 0,39 

27 Sobrália 5.830 4.129 1.701 236,44  - 70,83 0,62 - - 31,35 - - - - - 

28 Fernandes Tourinho 3.030 2.016 1.014 - - - - - - - - - - - - 

29 Alpercata 7.172 5.660 1.512 162,83  - 78,92 0,70 - - - - 0,47  - 2,74 0,34 

30 Governador Valadares 263.689 253.300 10.389 87,77 56,92 96,06 0,68 -  65,00 3,78 6,07 1,06 91,88 0,22 0,65 

31 Tumiritinga 6.293 4.323 1.970 146,04 -  98,54 0,19 - - - - - - - - 

32 Galileia 6.951 5.692 1.259 - - - - - - - - - - - - 

33 Conselheiro Pena 22.242 17.601 4.641 34,19 - 79,13 0,80 - - - - - - - - 

34 Resplendor 17.089 12.832 4.257 83,15 - 75,09 0,67 6,74 53,58 5,21 5,59 0,10  - 3,60 0,38 

35 Itueta 5.830 3.299 2.531 266,90 2,39 56,58 0,96  - 100,00 11,71 33,36 - - - - 

36 Aimorés 24.959 19.700 5.259 12,57  - 82,96 0,10 75,94  - 17,60 - - - - - 

37 Baixo Guandu 29.081 22.512 6.569 22,39 8,18 100,00 0,51 - 100,00 2,64 3,52 2,29  - 2,76 0,21 

38 Colatina 111.788 98.395 13.393 153,13 143,34 88,02 0,79 - 20,48 5,22 6,34 7,99 106,30 2,69 0,07 

39 Marilândia 11.107 5.648 5.459 59,89 -  94,49 1,07 - 50,00 26,32 290,03 1,06 47,68 2,79 0,46 

40 Linhares 141.306 121.567 19.739 258,15 10,31 86,03 0,76 -  - 1,61 2,58 2,62 121,67 1,60 1,66 

População total atingida 1.390.457               

 População total (habitantes) – Fonte: IBGE (2010) 

 População urbana (habitantes) – Fonte: IBGE (2010) 

 População rural (habitantes) – Fonte: IBGE (2010) 

 IN006: Despesas per capita com Resíduos Sólidos Urbanos (R$/habitante) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN011: Receita arrecadada per capita com serviços de manejo (R$/habitante) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN015: Taxa cobertura da coleta Resíduos Sólidos Domésticos em relação à população total (%) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN028: Massa de Resíduos Sólidos Domiciliares e de Resíduos Sólidos da Limpeza Pública coletada per capita em relação à população total atendida (Kg/habitante x dia) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN029: Massa de Resíduos Sólidos da Construção e Demolição per capita/ano em relação à população urbana (Kg/habitante x ano) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN030: Taxa de cobertura da Coleta Seletiva porta-a-porta em relação a população urbana (%) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN032: Massa recuperada per capita (Kg/habitante x ano) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN054: Massa per capita recolhida via coleta seletiva (Kg/habitante x ano) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN036: Massa de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde coletada per capita (Kg/1000 habitantes x dia) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN043: Custo unitário da varrição (R$/Km) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN045: Taxa de varredores por habitante urbano (empregados/1000 habitantes) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 IN051: Taxa de capinadores por habitante urbano (empregados/1000 habitantes) – Fonte: MDR e SNS (2019) 

 Observação: as linhas com o sinal “-” referem-se aos indicadores não respondidos pelos municípios ao SNIS 2018.  
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Quadro 2: População dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão – por faixas.  

HABITANTES 

Até 5.000  De 5.001 a 20.000  De 20.001 a 50.000  De 50.001 a 100.000  Acima de 100.000  

Rio Doce Barra Longa Raul Soares Mariana Ipatinga 

Santa Cruz do Escalvado Rio Casca Santana do Paraíso Ponte Nova Governador Valadares 

Sem-Peixe São Pedro dos Ferros Belo Oriente Timóteo Colatina 

Córrego Novo São Domingos do Prata  Conselheiro Pena Caratinga Linhares 

Pingo d’Água São José do Goiabal Aimorés    

Marliéria Dionísio Baixo Guandu    

Bugre Bom Jesus do Galho     

 Ipaba     

 Iapu     

 Naque     

 Periquito     

 Sobrália     

 Fernandes Tourinho     

 Alpercata     

 Tumiritinga     

 Galileia     

 Resplendor      

 Itueta     

 Marilândia     

Fonte: Autor (2020). 

 

   

 

  



65 

 

 

1 Mariana 

2 Barra Longa 
3 Ponte Nova 

4 Rio Doce 

5 Santa Cruz do Escalvado 
6 Sem-Peixe 

7 Rio Casca 

8 São Pedro dos Ferros 
9 São Domingos do Prata 

10 São José do Goiabal 

11 Raul Soares 
12 Dionísio 

13 Córrego Novo 

14 Pingo-d'Água 
15 Marliéria 

16 Bom Jesus do Galho 

17 Timóteo 
18 Caratinga 

19 Ipatinga 

20 Santana do Paraíso 

21 Ipaba 

22 Belo Oriente 

23 Bugre 
24 Iapu 

25 Naque 

26 Periquito 
27 Sobrália 

28 Fernandes Tourinho 

29 Alpercata 
30 Governador Valadares 

31 Tumiritinga 

32 Galileia 
33 Conselheiro Pena 

34 Resplendor 

35 Itueta 
36 Aimorés 

37 Baixo Guandu 

38 Colatina 
39 Marilândia 

40 Linhares 

 

Figura 2: Localização geográfica dos municípios que foram atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão.  

  

Fonte: Autor (2020).  
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5.2 FONTE DE DADOS 

Conforme o Parágrafo Único do Artigo 14 da PNRS deve ser dada “ampla 

publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos” (BRASIL, 2010a). Para analisar se os 

municípios atenderam a essa premissa, o primeiro passo dado nessa etapa foi a busca dos 

PMSB/PMGRIS na Internet, nos sites oficiais das Prefeituras Municipais e do Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce – CBH Doce. Com os municípios cujos planos não foram 

encontrados divulgados de forma on-line, foi estabelecido contato via e-mail com os setores 

das Prefeituras Municipais responsáveis pela gestão municipal de resíduos sólidos. Por fim, 

para aqueles municípios em que não se obteve sucesso também por essa forma de busca de 

documentos, o autor solicitou o envio dos planos de resíduos sólidos para o seu correio 

eletrônico mediante contatos telefônicos com os setores das Prefeituras Municipais 

responsáveis pela gestão municipal de resíduos sólidos. Tendo como referência a forma pela 

qual o autor teve acesso aos planos de resíduos sólidos que foram analisados, ele concluiu se os 

municípios atenderam ou não à premissa do Parágrafo Único do Artigo 14 da PNRS de divulgar 

o PMGIRS de forma ampla.  

Depois de determinar quais municípios atingidos pelo rompimento da barragem de 

Fundão elaboraram o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e quais não o 

elaboraram, relacionou-se o banco de dados dessa pesquisa com o banco de dados mais recente 

do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (referente ao ano de 2018), que 

apresenta informações sobre quais municípios brasileiros já elaboraram o seu PMGIRS. Isso 

foi realizado para avaliar a consistência do banco de dados do SNIS referente ao levantamento 

de quais municípios elaboraram o seu PMGIRS.  

 

5.3 O BALIZAMENTO PARA A INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DE ANÁLISE 

CONFORMIDADE DOS PLANOS: CONSULTA A ESPECIALISTAS EM GESTÃO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Esta etapa teve como objetivo consultar profissionais com comprovada expertise na 

área de gestão de resíduos sólidos para:  

i. Determinar a relevância dos incisos do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 e 

dos incisos do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010, a partir da atribuição de 

pesos;  

ii. Definir limites para a classificação das notas finais dos planos, de forma a 

estabelecer faixas de conformidade com o objetivo de classificar cada um dos 
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instrumentos avaliados de forma qualitativa. Foram determinadas três faixas: 

Satisfatórias, Medianamente Satisfatórias e Insatisfatórias.  

 

Para viabilizar a consulta, foi encaminhado a especialistas em planos de resíduos 

sólidos um questionário em formato Google Forms® (Apêndice A). A proposta do questionário 

foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) para avaliação no dia 07 de fevereiro de 2019, antes da sua aplicação. O número do 

CAAE do projeto de pesquisa era 08054919.2.0000.5150. Após, três solicitações de revisão por 

parte do CEP, o projeto foi aprovado em 25 de junho de 2019. Com a aprovação, foi então 

possível encaminhar o questionário para os especialistas.  

O questionário foi enviado eletronicamente a especialistas em gestão de resíduos 

sólidos. Os especialistas foram divididos em categorias, conforme a sua área de atuação: 

academia, elaboradores de planos (consultores) e usuários dos planos (gestores públicos). 

Foram consultados 96 especialistas da categoria elaboradores de planos (consultores), 95 da 

categoria acadêmicos e 89 da categoria usuários dos planos (gestores públicos). Não foi 

encontrado na literatura um número mínimo de especialistas a ser consultado. Cabe destacar 

que para cada categoria foram selecionados 100 especialistas, porém alguns endereços de e-

mail apresentaram problemas para receber o convite para responder ao questionário. Isso 

justifica os diferentes números de profissionais apresentados.  

A seleção dos especialistas da categoria elaboradores de planos (consultores) se deu 

a partir de consulta a listas de profissionais disponíveis em sites na Internet que tratam de 

Gestão de Resíduos Sólidos e Engenharia Ambiental e Sanitária, em sítios eletrônicos de 

empresas e de consultores independentes que trabalham com a elaboração de planos de resíduos 

sólidos e a partir das redes de contatos do autor desta pesquisa e do seu orientador.  

A seleção dos especialistas da categoria acadêmicos foi feita partir de consulta à 

Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 

Na aba “Buscar Currículo Lattes (Busca Simples)” foi selecionado como método de busca 

“Assunto (Título ou palavra-chave da produção)” utilizando como palavras-chave: PMGIRS, 

Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, PNRS e Planos de Resíduos 

Sólidos. Na aba “Bases” foi selecionada a opção “Doutores” e na aba “Nacionalidade” foram 

selecionadas as opções “Brasileira” e “Estrangeira”. Foi aplicado o filtro “Formação 

Acadêmica/Titulação”, selecionando apenas a opção “Doutorado” na aba “Formação 

Acadêmica”. Também foram selecionadas duas profissionais com o título de Mestre, mas que 
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tinham contribuições significativas para a área da pesquisa em questão. Os e-mails destes 

profissionais foram obtidos em sites institucionais e em artigos publicados por eles.  

Para selecionar os especialistas da categoria usuários dos planos (gestores públicos) 

foi usada a Pesquisa do Ministério do Meio Ambiente com as Unidades da Federação (Ano de 

referência: 2015). Esta pesquisa apresentou, entre outras questões, quais os municípios haviam 

elaborado os seus planos de resíduos sólidos até 2015. Foram utilizadas as colunas “Nome do 

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

estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos”. Em uma planilha do software 

Microsoft Excel® essas duas colunas foram coladas, totalizando 5.570 linhas. Para selecionar 

os 100 municípios para os quais seria enviado o questionário foi utilizado o aplicativo 

Sorteador®. No aplicativo, solicitou-se que o algoritmo do programa selecionasse 

aleatoriamente 100 números entre 1 e 5.570. Caso o município selecionado não tivesse um 

plano de resíduos sólidos elaborado, seria selecionado o primeiro município logo abaixo dele 

que tivesse plano elaborado e e-mail disponível.  

O link que dava acesso ao questionário também foi disponibilizado em um Grupo 

de Trabalho do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp®, chamado “GT Logística 

Reversa”. Este grupo é integrado por profissionais das três categorias listadas anteriormente.  

Estes profissionais discutem entre si temas relacionados à gestão dos resíduos sólidos. Todos 

os 117 participantes do grupo tiveram acesso ao formulário.  

O questionário foi enviado para o e-mail dos especialistas selecionados e para o 

Grupo de Trabalho do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp® “GT Logística 

Reversa” no dia 13 de agosto de 2019. A cada 15 dias, em média, até o dia 11 de novembro de 

2019, o questionário foi reenviado aos especialistas que ainda não haviam contribuído e para o 

Grupo de Trabalho “GT Logística Reversa”. Foram feitos, no total, cinco reenvios do 

questionário nos dias 27 de agosto de 2019, 10 de setembro de 2019, 24 de setembro de 2019, 

07 de outubro de 2019 e 28 de outubro de 2019. A interrupção de respostas ao questionário foi 

realizada quando o autor detectou que entre um envio e outro não havia mais contribuição dos 

especialistas com respostas. Considerando que a participação na pesquisa era voluntária, não 

foi fixado um número mínimo de respostas que deveria ser atingido.  

Quanto à estrutura do questionário, ele era composto por sete seções. Na primeira 

seção do formulário era apresentado ao participante o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE, que é um documento exigido pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da 

UFOP para pesquisas que envolvem seres humanos. O TCLE consiste em apresentar ao 

participante da pesquisa a instituição à qual os proponentes da pesquisa são afiliados, o contato 
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dos proponentes da pesquisa, o título do projeto, uma breve apresentação da pesquisa, dos seus 

objetivos, dos procedimentos necessários para responder ao questionário, dos benefícios que o 

participante teria ao contribuir, dos riscos aos quais ele estaria exposto e também apresenta o 

compromisso dos autores em garantir o sigilo da identidade e das informações prestadas pelos 

participantes da pesquisa. Também foi apresentado no TCLE o contato do CEP para dirimir 

quaisquer dúvidas acerca de questões éticas. Os participantes da pesquisa deveriam ler o 

documento e assiná-lo para manifestar a sua aceitação em participar da pesquisa. Neste estudo, 

os participantes assinaram digitalmente o documento, inserindo o seu endereço de e-mail, seu 

nome completo e assinalando a opção “sim” à pergunta “O/A senhor/a está de acordo com os 

termos acima e aceita contribuir com a pesquisa”. Apenas assinalando essa opção o participante 

teria acesso às perguntas do questionário.  

Nas seções dois a seis foram apresentadas aos entrevistados as perguntas sobre o 

tema. Na seção dois era solicitado aos participantes que indicassem em qual categoria de 

especialistas em planos de resíduos sólidos eles atuavam: academia, consultoria (elaboração de 

planos de resíduos sólidos) ou administração pública.  

Na seção três foi apresentada aos respondentes a metodologia de análise do 

conteúdo dos planos, conforme descrito no item 5.4 deste documento. Foi solicitado que o 

respondente, baseado em seus conhecimentos, opinasse sobre qual a porcentagem mínima de 

atendimento às exigências do conteúdo mínimo do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 e 

do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010 um plano deve possuir para ser considerado 

satisfatório e sobre qual a porcentagem limite para considerar um plano insatisfatório. O 

respondente poderia apresentar justificativas às suas respostas. Essas perguntas tinham o 

objetivo de subsidiar a definição das “faixas de conformidade” para que os planos fossem 

classificados como satisfatórios, medianamente satisfatórios e insatisfatórios. As justificativas 

apresentadas pelos respondentes foram utilizadas na discussão dos resultados.  

Na quarta seção o participante deveria indicar se, na sua opinião, todos os 19 incisos 

do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 e se os 14 incisos do artigo 51 do Decreto Federal 

nº 7.404/2010 apresentam a mesma relevância para o conteúdo e a funcionalidade dos planos 

de resíduos sólidos ou se alguns incisos são mais e menos relevantes em relação a outros. Caso 

o respondente assinalasse a opção “todos os incisos apresentam a mesma relevância” ele seria 

encaminhado à seção 7 (tela de agradecimento) e o questionário seria encerrado. Caso ele 

indicasse a opção “existem incisos mais e menos relevantes” ele seria encaminhado para as 

seções cinco e seis.  
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A seção cinco do questionário apresentava aos respondentes os incisos do artigo 19 

da Lei Federal nº 12.305/2010 e a seção seis apresentava os incisos do artigo 51 do Decreto 

Federal nº 7.404/2010 para que eles, baseando-se na sua experiência profissional, atribuíssem 

um peso compreendido de 1 (um) a 5 (cinco) para cada inciso, sendo 1 “item pouco relevante 

para a elaboração do plano” e 5 “item altamente relevante para a elaboração do plano”. A partir 

do resultado da média dos pesos atribuídos por cada um dos respondentes, foi possível 

determinar o peso de cada inciso. O peso final de cada inciso representava a relevância de cada 

item de avaliação na opinião do grupo de especialistas consultado. Estas etapas também tiveram 

o objetivo de subsidiar a discussão dos resultados da conformidade dos planos ao conteúdo 

mínimo das legislações vigentes.  

O questionário era encerrado na seção 7. Nessa tela o especialista encontrava uma 

mensagem de agradecimento do autor desta pesquisa pela sua contribuição ao estudo. Todas as 

respostas ao questionário foram tabuladas em planilhas eletrônicas para serem tratadas 

posteriormente. 

 

5.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO: O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA 

CONFORMIDADE DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS ÀS EXIGÊNCIAS DA 

LEGISLAÇÃO  

Nesta etapa serão apresentados os critérios e as notas aplicados para determinar o 

nível de conformidade dos planos de resíduos sólidos ao conteúdo mínimo determinado pelos 

19 incisos do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 e pelos 14 incisos do artigo 51 do Decreto 

Federal nº 7.404/2010.  

A análise do conteúdo dos planos foi feita a partir de uma correlação entre os incisos 

das políticas públicas de resíduos sólidos que tratam do tema “conteúdo mínimo” com os 

capítulos dos planos correspondentes a esses incisos. Importante salientar que alguns incisos 

dessas legislações foram desmembrados em dois ou mais itens de avaliação, procurando 

absorver a complexidade individual de cada inciso, conforme fizeram Oliveira e Galvão Junior 

(2016), Marotti et al. (2017), Nascimento et al. (2018), Moreira et al. (2019) e Chaves et al. 

(2020a; 2020b). Os incisos que tratam do conteúdo mínimo nas duas legislações, seus itens de 

avaliação correspondentes e as fórmulas de atribuição das notas ao conteúdo dos planos estão 

apresentados no Apêndice B e Apêndice C.  

Foi atribuída uma nota a cada item de avaliação dos incisos dos textos legais que 

tratam do conteúdo mínimo. As notas foram atribuídas após a leitura dos capítulos dos planos 

e o estabelecimento de relação com os itens de avaliação, conforme a percepção do autor desta 
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pesquisa, seguindo os critérios apresentados no Quadro 3. Uma distribuição de notas 

semelhante foi aplicada por Marotti et al. (2017). Dessa forma, o proponente deste estudo, a 

partir da leitura de cada um dos PMSB/PMGIRS, atribuiu notas ao conteúdo de cada item dos 

planos. A nota de cada item de avaliação refletiu a conformidade do plano ao conteúdo exigido 

pela legislação através daquela parte do inciso. Cada plano de resíduos sólidos foi avaliado 

individualmente, a partir da análise do seu conteúdo, em uma planilha eletrônica, conforme o 

Quadro 4.  

 

Quadro 3: Níveis de conformidade dos planos de resíduos sólidos aos incisos do artigo 19 da Lei 

Federal nº 12.305/2010 e do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010. 

Nota Critérios de conformidade ao conteúdo mínimo 

0 Não apresenta conformidade 

1 Apresenta conformidade parcial 

2 Apresenta plena conformidade 

Fonte: Autor (2020).  

 
Quadro 4: Conformidade do PMGIRS do município x aos incisos do artigo 19 da Lei Federal nº 

12.305/2010 ou do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010. 
Instrumento 

legal 
Inciso 

Item de 

avaliação 

Capítulo(s) do 

Plano 
Comentários Peso do item 

Nota do 

item 

- - - - - - - 

Nota do plano - 

Fonte: Autor (2020). 

 

A coluna “instrumento legal” refere-se às políticas públicas de resíduos sólidos. A 

análise de conteúdo dos planos seguiu as seguintes diretrizes estabelecidas pelas próprias 

legislações: os planos dos municípios com população superior a 20.000 habitantes ou de 

municípios com população inferior a 20.000 habitantes cujos territórios estejam (i) em áreas de 

relevante interesse turístico, (ii) totalmente ou parcialmente inseridos em áreas de Unidades de 

Conservação ou (iii) localizados na área de influência de empreendimentos de significativo 

impacto ambiental de escala regional ou nacional foram avaliados tomando como critérios os 

incisos do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010. Os planos dos municípios com menos de 

20.000 habitantes que não apresentavam as características i, ii e iii em seu território foram 

avaliados tomando como critérios os incisos do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010.  

Na coluna “inciso” foi identificado o número e o texto dos incisos que tratam do 

conteúdo mínimo nas legislações federais de resíduos sólidos utilizadas nessa pesquisa. Essa 

coluna era totalmente relacionada à coluna “item de avaliação”. Como explicado anteriormente, 

os itens de avaliação são frutos do desmembramento dos incisos em partes menores com apenas 

uma exigência ou com duas ou mais exigências similares entre si. Dessa forma, na coluna “item 
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de avaliação” poderiam existir uma ou mais linhas que correspondessem à mesma linha da 

coluna “inciso”, visto que devido à complexidade das exigências de alguns incisos eles foram 

desmembrados para tornar a avaliação dos planos a mais fidedigna possível.  

A coluna “capítulo(s) do Plano” foi utilizada para identificar os capítulos e páginas 

que correspondiam ao item de avaliação da linha que estava sendo analisada. A coluna 

“comentários” foi usada para inserir observações acerca de cada item de avaliação conforme se 

fazia necessário. Na coluna “peso do item” foram inseridos para cada item de avaliação a média 

dos pesos atribuídos pelos especialistas consultados para cada inciso correspondente.  

As notas para cada item de avaliação foram atribuídas na coluna “nota do item” a 

partir da análise de conteúdo dos documentos, conforme o nível de conformidade de cada item 

do plano avaliado aos requisitos legais proposto pelo item de avaliação (Quadro 3). Finalmente, 

a “nota do plano” se refere à conformidade do plano às políticas públicas de resíduos sólidos e 

foi calculada a partir da Equação 1, estando compreendida entre 0% e 100%. 

 

Nota do Plano =  
∑(Nota do item de avaliação x Peso do item de avaliação)

∑(Nota máxima do item de avaliação x Peso do item de avaliação)
 × 100%  (1) 

 

A variável “nota do item de avaliação” refere-se às notas atribuídas ao conteúdo 

dos planos para cada item de avaliação. A variável “peso do item de avaliação” refere-se aos 

pesos atribuídos pelos especialistas aos incisos. O modo como se determinou essa variável está 

descrito no item 5.3 desta dissertação. E a variável “nota máxima do item de avaliação” refere-

se ao nível de plena conformidade dos planos de resíduos sólidos ao conteúdo mínimo exigido 

pelas legislações vigentes, ou seja, nota 2.  

 

5.5 DETERMINAÇÃO DO USO TÉCNICO DOS PMGIRS NA CONDUÇÃO DO 

GERENCIAMENTO LOCAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: APLICAÇÃO DE UM 

QUESTIONÁRIO AOS GESTORES MUNICIPAIS  

A última etapa consistiu em aplicar um questionário aos gestores dos municípios 

que tiveram os planos de resíduos sólidos analisados nesta pesquisa. Para viabilizar a consulta, 

também foi encaminhado aos gestores públicos um questionário em formato Google Forms® 

(Apêndice D). Este questionário tinha como objetivos principais elucidar se os planos de 

resíduos sólidos analisados contribuíram para o avanço da gestão de resíduos sólidos e se o 

nível de conformidade dos planos ao conteúdo mínimo estabelecido pelas políticas federais de 

resíduos sólidos influenciou nessa contribuição.  
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Antes da aplicação do questionário, por envolver seres humanos, a proposta deste 

questionário também foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP). O número do CAAE do projeto de pesquisa e os trâmites do 

projeto são os mesmos que já foram apresentados no capítulo 5.3, que tratou do questionário 

aplicado aos especialistas em planos de resíduos sólidos 

O questionário foi enviado eletronicamente aos 38 responsáveis pela gestão de 

resíduos sólidos dos municípios que tiveram os planos analisados (secretários municipais e 

chefes de autarquias). No primeiro envio, no dia 18 de novembro de 2019, o questionário foi 

encaminhado para 27 gestores através do portal “Ouvidoria” disponível nos sites das Prefeituras 

Municipais e para 11 gestores através dos e-mails institucionais também disponíveis nas 

páginas das Prefeituras Municipais na Internet.  

Dos 38 gestores dos municípios da bacia do Rio Doce atingidos pelo rompimento 

da barragem de Fundão que foram convidados a participar da pesquisa, quatro responderam o 

questionário até o dia 28 de novembro de 2019. Nesta data foi realizado o segundo envio do 

questionário, dessa vez para 28 e-mails institucionais e para seis canais de ouvidoria. Foram 

realizados mais quatro reenvios após essa data, nos dias: 09 de dezembro de 2019, 19 de 

dezembro de 2019, 06 de janeiro de 2020 e 21 de janeiro de 2020. Estes reenvios foram 

realizados por meio de canais de Ouvidoria das Prefeituras Municipais, e-mails dos gestores 

públicos e também via aplicativo WhatsApp®. Dessa forma, foram realizados seis envios no 

total. A interrupção de respostas ao questionário foi realizada quando o autor detectou que entre 

um envio e outro não havia mais respostas.   

Quanto à estrutura do questionário, ele era composto por seis seções e 25 perguntas. 

Na primeira seção era apresentado ao respondente o conteúdo do questionário e as orientações 

para respondê-lo. Solicitava-se também ao respondente que inserisse um endereço de e-mail. A 

inserção de um e-mail válido era condição restritiva para que o respondente tivesse acesso ao 

conteúdo do questionário. Isso foi necessário para garantir que o respondente recebesse uma 

cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e da Carta de Anuência em seu 

e-mail. Estes dois documentos são tratados nos parágrafos seguintes.  

Na segunda seção do formulário era apresentado ao participante o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Como o TCLE do questionário com especialistas 

em planos de resíduos sólidos, este também consistia em apresentar ao participante da pesquisa 

a instituição à qual os proponentes da pesquisa são afiliados, o contato dos proponentes da 

pesquisa, o título do projeto, uma breve apresentação da pesquisa, dos seus objetivos, dos 

procedimentos necessários para responder o questionário, dos benefícios que o participante 
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teria ao contribuir, dos riscos aos quais ele estaria exposto e também apresentava o 

compromisso dos autores em garantir o sigilo da identidade e das informações prestadas pelos 

participantes da pesquisa. Também foi apresentado no TCLE o contato do CEP para dirimir 

quaisquer dúvidas acerca de questões éticas. Os participantes da pesquisa deveriam ler o 

documento e assiná-lo para manifestar a sua aceitação em participar da pesquisa. Neste TCLE 

os participantes também assinaram digitalmente o documento, inserindo o seu nome completo, 

CPF, número da matrícula na Prefeitura, data e local e assinalando a opção “sim” à pergunta 

“O/A senhor/a está de acordo com os termos acima e aceita contribuir com a pesquisa?”. Apenas 

assinalando essa opção o participante conseguiria prosseguir.  

A terceira seção apresentava ao respondente uma Carta de Anuência. Este 

documento foi uma exigência do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da UFOP ao pesquisador. 

De acordo com a orientação do CEP seria necessário que um responsável pelo órgão ao qual o 

respondente pertence assinasse um documento manifestando conhecimento dos termos da 

pesquisa, sua aceitação em participar dela e declarando que era responsável pelo órgão 

consultado. A assinatura deste documento também foi realizada de maneira digital. Para isso, o 

respondente (na qualidade de responsável pela gestão de resíduos sólidos e pelo setor ao qual 

estava vinculado) deveria inserir no formulário o nome da instituição à qual ele representava, o 

nome do município, o CNPJ da instituição, o endereço completo, o seu nome completo, a 

repartição na qual estava alocado, o seu cargo, o seu CPF, o seu número de matrícula e a data 

e local.  

Nas seções quatro e cinco foram apresentadas aos entrevistados as 25 perguntas do 

questionário. Na seção quatro foram apresentadas perguntas para qualificar o respondente. A 

pergunta número cinco era determinante para que o respondente prosseguisse. Indagava-se se 

o gestor tinha acesso ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou ao Plano 

Municipal de Saneamento Básico do seu município e se o utilizava no seu dia-a-dia. Caso 

respondesse “sim” o respondente teria acesso às outras 20 questões na seção cinco. Caso ele 

respondesse “não” era encaminhado à seção seis (tela de agradecimento) e o questionário seria 

encerrado.  

Na seção cinco foram apresentadas ao respondente 20 questões sobre o plano de 

resíduos sólidos do município. Essas questões foram construídas de modo que o pesquisador 

pudesse inferir, principalmente, sobre o processo de elaboração do plano e sobre a forma como 

ele vinha sendo utilizado e também para avaliar a sua contribuição para a gestão e o 

gerenciamento dos resíduos sólidos local.  
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As respostas obtidas através deste questionário foram tabuladas em planilhas 

eletrônicas e permitiram uma discussão acerca das potencialidades e limitações de aplicação 

dos planos nos municípios atingidos.  

 

Após aplicar a metodologia descrita nos itens precedentes foram alcançados os 

resultados que seguem descritos e discutidos no próximo capítulo.   
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A execução dos métodos descritos no capítulo anterior possibilitou alcançar os 

resultados que estão descritos nos quatro subitens que seguem. No primeiro deles se apresentam 

os meios que os municípios usaram para divulgar os seus planos de resíduos sólidos, bem como 

apresenta uma relação entre o banco de dados desta pesquisa e o do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento – SNIS para o ano de 2018 quanto ao indicador “municípios 

que elaboraram o plano de resíduos sólidos”. No subitem seguinte são descritas e discutidas as 

respostas dos especialistas em gestão de resíduos sólidos ao questionário enviado a eles. Nos 

terceiro e quarto subitens são apresentados, respectivamente, os resultados da análise de 

conteúdo e da análise do uso técnico dos planos de resíduos sólidos dos municípios atingidos 

pelo rompimento da barragem de Fundão da Samarco Mineração S.A.  

 

6.1 A DIVULGAÇÃO DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A CONSISTÊNCIA DO 

BANCO DE DADOS DO SNIS 

Partindo do pressuposto de que os municípios teriam atendido à premissa da ampla 

divulgação dos planos de resíduos sólidos estabelecida pela Lei Federal nº 12.305/2010, foram 

acessados os sites eletrônicos das Prefeituras Municipais dos 40 municípios que compõem o 

recorte geográfico dessa pesquisa e do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CBH Doce. 

Os arquivos referentes a 22 PMSB/PMGRIS foram encontrados nesses sites.  

A impossibilidade em se obter os outros 18 planos de resíduos sólidos estava 

relacionada a problemas no direcionamento dos links ou à não disponibilização destes 

documentos na Internet. A fim de se obter os planos de resíduos sólidos faltantes foi 

estabelecido contato via e-mail com o setor responsável pela gestão de resíduos sólidos de cada 

um dos municípios, apresentando esse projeto e solicitando que os arquivos fossem enviados. 

O responsável pela resposta do município de Naque-MG informou que o município não 

elaborou o PMSB nem o PMGIRS. O responsável pela resposta do município de Ponte Nova-

MG informou que, embora tenha sido elaborado um PMGIRS para o município, ele ainda não 

integrava a lista oficial dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. 

Diante disso, o plano de Ponte Nova não foi analisado neste trabalho. Além dessas informações, 

foi possível obter, a partir do envio de e-mails, os arquivos referentes aos planos de outros dois 

municípios.  

Para os casos em que não se obteve êxito através do envio de e-mails foram feitas 

tentativas por telefone. Após as ligações aos setores responsáveis pela gestão de resíduos 

sólidos de cada um dos municípios faltantes e para o CBH Doce, os arquivos dos 16 
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PMSB/PMGIRS restantes foram enviados para o e-mail do autor da pesquisa pelos gestores 

desses municípios e pelos técnicos do CBH Doce. Dessa forma, para a realização do trabalho o 

autor teve acesso a 38 planos de resíduos sólidos dos municípios da bacia hidrográfica do rio 

Doce atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Esse total representa 95% da 

expectativa inicial, que era de analisar o conteúdo de 40 planos de resíduos sólidos.  

Considerando a forma de acesso que o autor teve aos documentos, pode-se inferir 

que no contexto estudado os planos de resíduos sólidos não estão amplamente divulgados. Nesta 

pesquisa, o termo “ampla divulgação” é sinônimo de “fácil acesso” a esses documentos. No 

contexto estudado, apenas 57,89% dos planos de resíduos sólidos foram divulgados em páginas 

oficiais na Internet. Muito embora todas as solicitações de envio dos documentos feitas aos 

responsáveis pela gestão municipal de resíduos sólidos tenham sido atendidas, se os municípios 

tivessem divulgado os planos de resíduos sólidos nas páginas oficiais das Prefeituras 

Municipais na Internet, a montagem do banco de dados da presente pesquisa teria corrido de 

maneira mais célere e produtiva. Assume-se que no atual contexto global de divulgação de 

informações oficiais, a Internet é o meio mais viável para que o município divulgue documentos 

de interesse público. Tal premissa é baseada no artigo 8º da Lei Federal nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011 (Lei de Acesso às Informações Públicas), que traz: 

 

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente 

de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles 

produzidas ou custodiadas. 

(...) 

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 

deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, 

sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet) (BRASIL, 2011).   

 

Por outro lado, considera-se que deve ser dado o devido crédito a todos os 18 

gestores públicos daqueles municípios cujos planos de resíduos sólidos não estavam 

amplamente divulgados, visto que responderam à solicitação de envio dos planos de resíduos 

sólidos sem nenhuma imposição de barreiras ou dificuldades, atendendo ao princípio do “direito 

da sociedade à informação e ao controle social”, estabelecido pelo inciso X, do artigo 6º da Lei 

Federal nº 12.305/2010. Controle social é o “conjunto de mecanismos e procedimentos que 
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garantam à sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação 

e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos” (BRASIL, 2010a). 

Além disso, esses 18 gestores públicos também atenderam à premissa estabelecida 

nos artigos 10 e 11 da Lei Federal nº 12.527/2011, que traz: 

 

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a 

informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer 

meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a 

especificação da informação requerida. 

(...) 

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso 

imediato à informação disponível (BRASIL, 2011).  

 

Resultado similar sobre isso foi obtido por  Pupin e Borges (2015) em sua pesquisa. 

Foi constatado pelas autoras que os municípios de Bebedouro, Guariba, Jaboticabal, Monte 

Alto, Pitangueiras e Taquaritinga, no estado de São Paulo, atenderam ao princípio do controle 

social disposto artigo 6º, inciso X, da Lei Federal nº 12.305/2010, porque foi garantido pleno 

acesso ao seus PMGIRS.  

O município de Belo Horizonte, por exemplo, além de divulgar o seu Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na página da Prefeitura Municipal de forma 

integral, também elaborou uma cartilha muito bem ilustrada e resumida do PMGIRS, dando 

ênfase às ações e aos planos de ação para os diversos tipos de resíduos gerados no município, 

demonstrando facilidade de acesso ao PMGIRS e ampla divulgação desse documento de 

interesse geral da sociedade (BELO HORIZONTE, 2017a; 2017b).  

Em relação aos tipos de documentos que formaram o banco de dados desta pesquisa, 

11 deles eram Planos Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS; 23 eram 

Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB com o PMGIRS incluído; e quatro eram 

PMSB que não indicaram se o PMGIRS tinha sido incluído no documento. Mesmo assim, 

optou-se por proceder à análise de conteúdo destes quatro instrumentos para inferir, a partir da 

nota qualitativa que cada um alcançou, sobre a qualidade desses documentos e sobre as 

limitações que devem ser corrigidas em cada um deles em processos de revisão. O Quadro 5 

apresenta os municípios e os seus respectivos planos que foram analisados nessa pesquisa. Os 

municípios estão apresentados em ordem alfabética por tipo de documento.  
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Quadro 5: Ano de elaboração e tipologias dos planos de resíduos sólidos dos municípios atingidos 

pelo rompimento da barragem de Fundão analisados nesta pesquisa.  

MUNICÍPIOS ANO DE ELABORAÇÃO2 TIPO DE DOCUMENTO3 

Barra Longa [2016] PMGIRS 

Linhares 2015 PMGIRS 

Mariana 2016 PMGIRS 

Marliéria 2016 PMGIRS 

Raul Soares [2016] PMGIRS 

Rio Casca [2016] PMGIRS 

Rio Doce [2016] PMGIRS 

São José do Goiabal [2016] PMGIRS 

São Pedro dos Ferros [2016] PMGIRS 

Sem-Peixe [2016] PMGIRS 

Timóteo 2017 PMGIRS 

Aimorés 2013 PMSB com PMGIRS incluído 

Alpercata 2015-2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Baixo Guandu 2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Belo Oriente 2017-2018 PMSB com PMGIRS incluído 

Bom Jesus do Galho 2015-2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Bugre 2015-2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Caratinga 2015-2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Colatina 2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Conselheiro Pena 2015-2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Córrego Novo 2017-2018 PMSB com PMGIRS incluído 

Dionísio 2015 PMSB com PMGIRS incluído 

Fernandes Tourinho 2015-2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Galileia 2015-2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Iapu 2015-2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Ipaba 2017-2018 PMSB com PMGIRS incluído 

Itueta 2015-2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Marilândia 2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Periquito 2015-2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Pingo d'Água 2017-2018 PMSB com PMGIRS incluído 

Resplendor 2015-2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Santa Cruz do Escalvado 2015-2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Sobrália 2015-2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Tumiritinga 2015-2016 PMSB com PMGIRS incluído 

Governador Valadares 2013-2016 PMSB sem PMGIRS incluído 

Ipatinga 2015-2016 PMSB sem PMGIRS incluído 

Santana do Paraíso 2016 PMSB sem PMGIRS incluído 

São Domingos do Prata 2015 PMSB sem PMGIRS incluído 

 

                                                 
2 Anos entre colchetes: Ano provável de elaboração do plano.  
3 Fontes: Aimorés (2013); Alpercata (2015/2016); Baixo Guandu (2016); Barra Longa [2016]; Belo Oriente 

(2017/2018); Bom Jesus do Galho (2015/2016); Bugre (2015/2016); Caratinga (2015/2016); Colatina (2016); 

Conselheiro Pena (2015/2016); Córrego Novo (2017/2018); Dionísio (2015);  Fernandes Tourinho (2015/2016); 

Galileia (2015/2016); Governador Valadares (2013-2016); Iapu (2015/2016); Ipaba (2017/2018); Ipatinga 

(2015/2016); Itueta (2015/2016); Linhares (2015); Mariana (2016); Marilândia (2016); Marliéria (2016); Periquito 

(2015/2016); Pingo d’Água (2017/2018); Raul Soares [2016]; Resplendor (2015/2016); Rio Casca [2016]; Rio 

Doce [2016]; Santa Cruz do Escalvado (2015/2016); Santana do Paraíso (2016); São Domingos do Prata (2015); 

São José do Goiabal [2016]; São Pedro dos Ferros [2016]; Sem-Peixe [2016]; Sobrália (2015/2016); Timóteo 

(2017); Tumiritinga (2015/2016). 
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O Quadro 6 apresenta a relação entre as informações levantadas e as informações 

prestadas pelos 38 municípios junto ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – 

SNIS em 2018 sobre o status de elaboração do PMGIRS. Essa relação tem o objetivo de avaliar 

a consistência desse banco de dados.  

 

Quadro 6: Relação entre as informações obtidas pelo pesquisador e as verificadas no banco de dados 

do SNIS - 2018 para o indicador: municípios que elaboraram o plano de resíduos sólidos. 

MUNICÍPIOS  

ATINGIDOS 

ANO DE 

ELABORAÇÃO4 

MUNICÍPIOS QUE ELABORARAM O PLANO  

Autor (2020) MDR e SNS (2019) 

Aimorés 2013 Sim Sim 

Alpercata 2015-2016 Sim Sim 

Baixo Guandu 2016 Sim Sim 

Barra Longa [2016] Sim Não respondeu 

Belo Oriente 2017-2018 Sim Não 

Bom Jesus do Galho 2015-2016 Sim Não respondeu 

Bugre 2015-2016 Sim Não respondeu 

Caratinga 2015-2016 Sim Não 

Colatina 2016 Sim Sim 

Conselheiro Pena 2015-2016 Sim Sim 

Córrego Novo 2017-2018 Sim Não respondeu 

Dionísio 2015 Sim Sim 

Fernandes Tourinho 2015-2016 Sim Não respondeu 

Galileia 2015-2016 Sim Não respondeu 

Governador Valadares 2013-2016 Não Não 

Iapu 2015-2016 Sim Sim 

Ipaba 2017-2018 Sim Não 

Ipatinga 2015-2016 Não Não 

Itueta 2015-2016 Sim Não 

Linhares 2015 Sim Sim 

Mariana 2016 Sim Não 

Marilândia 2016 Sim Sim 

Marliéria 2016 Sim Sim 

Periquito 2015-2016 Sim Não 

Pingo d'Água 2017-2018 Sim Sim 

Raul Soares [2016] Sim Não respondeu 

Resplendor 2015-2016 Sim Sim 

Rio Casca [2016] Sim Não respondeu 

Rio Doce [2016] Sim Não 

Santa Cruz do Escalvado 2015-2016 Sim Não 

Santana do Paraíso 2016 Não Não 

São Domingos do Prata 2015 Não Não 

São José do Goiabal [2016] Sim Sim 

São Pedro dos Ferros [2016] Sim Não respondeu 

Sem-Peixe [2016] Sim Não respondeu 

Sobrália 2015-2016 Sim Sim 

Timóteo 2017 Sim Não respondeu 

Tumiritinga 2015-2016 Sim Sim 

                                                 
4 Anos entre colchetes: Ano provável de elaboração do plano.  
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A partir da relação apresentada no Quadro 6, pode-se inferir que 11 municípios não 

responderam o questionário do SNIS. Dessa forma, a discussão que se segue não contemplou 

esses municípios.  

Dos 27 gestores municipais que tiveram seus planos de resíduos sólidos localizados 

pelo autor, 19 (70,37%) prestaram informações consistentes à pesquisa do SNIS - 2018. Dentre 

eles estão os municípios de São Domingos do Prata, Governador Valadares, Santana do Paraíso 

e Ipatinga que afirmaram ao SNIS - 2018 que ainda não tinham elaborado os seus planos de 

resíduos sólidos. Essa informação foi confirmada pelo autor na análise dos documentos desses 

quatro municípios que foram obtidos.  

Os municípios de Mariana, Rio Doce, Belo Oriente, Periquito, Itueta, Santa Cruz 

do Escalvado, Ipaba e Caratinga apresentaram informações ao SNIS - 2018 que entraram em 

conflito com as informações levantadas. Esses municípios informaram ao SNIS - 2018 que não 

possuem plano de resíduos sólidos. Entretanto, o autor teve acesso a esses oito planos. Isso pode 

significar que o plano foi elaborado e se perdeu ou foi arquivado; que o documento não é usado 

ou não é conhecido pelo gestor responsável pelo planejamento das ações do setor de resíduos 

sólidos; ou que houve uma falha de comunicação no setor com o responsável pela resposta ao 

SNIS - 2018. Considera-se que nenhum desses oito documentos estava vencido quando os 

gestores públicos responderam o questionário do SNIS - 2018, ou seja, nenhum deles havia sido 

elaborado há mais de quatro anos.  

Essa inconsistência de informações é ainda mais gritante para os municípios de 

Mariana e Rio Doce, uma vez que esses dois municípios elaboraram documentos exclusivos 

que tratam do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, enquanto 

os outros seis municípios incluíram os seus PMGIRS nos seus Planos Municipais de 

Saneamento Básico – PMSB. Pode ser que os responsáveis por responder o questionário do 

SNIS - 2018 dos municípios de Belo Oriente, Periquito, Itueta, Santa Cruz do Escalvado, Ipaba 

e Caratinga desconhecessem essa informação.  

Fonseca (2015) também realizou uma comparação entre dados primários 

(levantados em sua pesquisa) e dados secundários (levantados em uma pesquisa do IBGE em 

2013), acerca de quais municípios haviam elaborado o PMGIRS na Região Administrativa 

Central do estado de São Paulo. Dos 26 municípios estudados por Fonseca (2015), apenas oito 

municípios (30%) apresentaram as mesmas informações tanto no banco de dados do IBGE 

quanto no banco de dados do autor.  

Considera-se que o simples desconhecimento da existência do plano de resíduos 

sólidos por parte dos gestores públicos desperta preocupação, porque o valor investido pelos 
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municípios para a elaboração desses instrumentos é elevado e, como os resultados indicaram 

que esses documentos não são conhecidos nem pelos gestores, eles acabam por não dar o 

retorno esperado para o desenvolvimento dos setores de resíduos sólidos locais.  

Entretanto, considera-se que o SNIS é o principal banco de dados de informações 

sobre resíduos sólidos do país. É também uma ferramenta indispensável para pesquisadores e 

gestores públicos brasileiros.  

 

6.2 CONTRIBUIÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Como visto, o questionário foi enviado por e-mail a 300 especialistas em gestão de 

resíduos sólidos, dos quais 280 o receberam, sendo também disponibilizado em um Grupo de 

Trabalho do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp®, chamado “GT Logística 

Reversa”, com 117 participantes – sendo dois deles o autor dessa pesquisa e o seu orientador. 

Considerando que todos os especialistas receberam o e-mail e a mensagem no aplicativo, 395 

pessoas foram convidadas a responder o questionário. Após três meses aceitando respostas, a 

fase do questionário foi encerrada. Foram respondidos 38 questionários, o que representou 9,5% 

de retorno. Embora a taxa de retorno do questionário não possa ser considerada uma amostra 

com representatividade estatística, a aplicação atingiu o seu objetivo, que era de captar a 

percepção de diferentes grupos de profissionais que lidam com os planos de resíduos sólidos, 

sobre o conteúdo desses documentos e das legislações que os instituíram. A partir dos resultados 

obtidos foi possível interpretar a análise de conteúdo, objetivo principal deste trabalho.  

Os dados obtidos com a aplicação do questionário foram tabulados em planilhas 

eletrônicas para serem analisados. Na primeira questão apresentada aos especialistas eles 

deveriam indicar a área em que cada um deles atuava, ou seja, a natureza jurídica das 

instituições a que pertenciam. Assumiu-se como hipótese que a maior taxa de retorno seria da 

categoria “academia”, pelo fato de se acreditar que os integrantes desse grupo teriam uma maior 

predisposição a aceitar convites para responder questionários. Essa hipótese foi confirmada, 

visto que 27 respondentes (71,05%) indicaram que eram acadêmicos, enquanto seis 

respondentes (15,79%) indicaram que trabalhavam na administração pública e cinco (13,16%) 

marcaram a opção que remetia à prestação de consultoria para elaboração de planos de resíduos 

sólidos.  

A segunda questão colocada para os especialistas solicitava que eles indicassem 

qual a porcentagem mínima de atendimento que um plano deve possuir para ser considerado 

satisfatório e qual a porcentagem limite para se considerar um plano insatisfatório. Dessa forma, 

pretendia-se estabelecer faixas de qualidade do conteúdo dos documentos de planejamento de 
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uma maneira não arbitrária. Foram definidas três faixas: insatisfatório, medianamente 

satisfatório e satisfatório. Das 38 respostas obtidas, duas foram desconsideradas: a do 

especialista E16 e a do especialista E21. A resposta do especialista E16 foi desconsiderada 

porque ele "não achou adequado dar um número" para se determinar quais eram os limites 

satisfatório e insatisfatório de atendimento às exigências da legislação. A resposta do 

especialista E21 foi desconsiderada porque ele indicou um limite insatisfatório (85) maior que 

um limite satisfatório (80). Nesta questão, portanto, considera-se que foram obtidas 36 respostas 

válidas. A Figura 3 apresenta o gráfico de dispersão dos limites Satisfatório e Insatisfatórios 

indicados pelos especialistas consultados. O desvio padrão do limite Satisfatório foi de 11,5, 

enquanto que o do limite Insatisfatório foi de 27,0. Diante disso, e do comportamento das 

respostas apresentadas na Figura 3, considera-se que as opiniões dos 36 especialistas em relação 

ao limite Satisfatório de conformidade do conteúdo do PMGIRS às exigências da PNRS foram 

mais convergentes.  

 

Figura 3: Dispersão dos limites Satisfatório e Insatisfatórios indicados pelos especialistas consultados.  

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Para determinar o limite superior da faixa Insatisfatório e o limite inferior da faixa 

Satisfatório foi calculada a média aritmética das respostas válidas. O resultado está apresentado 

na Figura 4. Os limites das faixas de qualidade dos planos determinados a partir da contribuição 

dos especialistas foram usados para classificar as notas finais dos planos de resíduos sólidos 

analisados nesta pesquisa.  
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Figura 4: Definição das faixas de qualidade dos planos de resíduos sólidos baseada na contribuição de 

especialistas.  

 
Fonte: Autor (2020).  

 

Era possível que os especialistas, ainda na segunda questão, justificassem o porquê 

das notas que foram atribuídas. Não era uma questão de preenchimento obrigatório, como as 

demais. Por isso, nem todos a responderam. Essa foi uma maneira encontrada pelo autor de 

tornar o questionário mais participativo, além de que a explicação do motivo pelo qual o 

especialista atribuiu tais notas serviria para evitar uma sensação de arbitrariedade na 

determinação dos limites das faixas de qualidade. Sendo assim, seguem apresentadas abaixo as 

justificativas de alguns especialistas que contribuíram com a pesquisa e que podem explicar as 

razões da obtenção dos resultados apresentados na Figura 4:    

 

E9 - A PNRS é uma lei federal, e como tal deveria em suma ser cumprida em totalidade. No entanto, 

considerando a realidade do nosso país, acredito que podemos adotar uma margem pequena de não 

conformidade (atendimento) nos planos, considerando que parte do plano também não será efetivada. 

Se o plano não atender ao menos 50% pode ser completamente desconsiderado, uma vez que não atende 

nem parcialmente os requisitos da lei. 

 

E12 (atribuiu nota mínima 85 para considerar um plano satisfatório) - Qualquer atendimento inferior 

continuaríamos com documentos em vão, planejamentos e planos que não passam de formalidades sem 

qualquer compromisso com os resultados de longo prazo. 

 

E21 - Diante da realidade ambiental de todo país, dado também a dificuldade dos municípios em equipe 

técnica e recursos para programas ambientais, considero 85% de atendidos um número de sucesso. 

 

E22 - Acredito que se for possível contemplar mais de 80% do conteúdo desejado o PMGIRS foi 

elaborado com detalhamento e poderá embasar o planejamento de forma robusta. Para uma primeira 

versão do PMGIRS, é necessário que o Plano atenda minimamente a mais da metade do conteúdo, 

segundo a metodologia estabelecida neste trabalho. 

 

E23 - Primeiramente é importante ressaltar que o conteúdo mínimo instituído pelo art. 19 da PNRS é 

[...] um pilar fundamental para elaboração dos PMGIRS. Considerando isto, somado ao fato do plano 

ser um instrumento revisável periodicamente, a totalidade do cumprimento de 100% do conteúdo 
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mínimo instituído - em especial, quanto a qualidade do atendimento total de cada inciso - pode ser 

alcançada a partir das melhorias de revisão. Dessa forma, considero 80% uma porcentagem satisfatória, 

mas claramente o ideal é atingir 100%.  

Considero o conteúdo mínimo instituído pela PNRS muito pertinente e realmente faz jus ao adjetivo 

"mínimo", ou seja, são itens básicos para a formulação do plano. Considerando isto, creio ser importante 

o plano abranger minimamente 60% deste conteúdo, para tornar-se regular/satisfatório, pois abrangência 

menor a esta o torna incompleto o que possibilita a existência de lacunas no instrumento quanto ao 

diagnóstico, prognóstico, contexto geral, metas, etc, o que afeta diretamente nas ações de gestão e 

gerenciamento que possam ser viabilizadas a partir da publicação do plano. 

 

E26 - Determinados parâmetros ou informações podem ser difíceis de serem obtidas em tempo hábil 

ou, muitas vezes, são inexistentes. A ausência justificada de alguns itens, a meu ver, não prejudica sua 

elaboração e é inclusive um dado a ser exposto. Então, muitas vezes, um plano nessas condições, a meu 

ver, pode ser considerado satisfatório desde que haja justificativas para ausência de um ou outro item.  

 

E28 - Compreendo que os elementos que devem compor um plano requerem uma complexidade 

intermediária, particularmente em função da necessidade de produzir informações e dados de atividades 

geradoras de resíduos que não são de responsabilidade do poder público municipal. Por outro lado, 

quando avaliamos o município como unidade territorial para o planejamento ambiental, considero 

essencial que o poder público tenha conhecimento dos impactos causados pelas atividades ali instaladas 

e os resíduos gerados pelas mesmas. Deste modo, considero que o nível de cumprimento de itens 

como diagnóstico, deve ser total, sendo que deva existir margens pequenas de não domínio de 

informações. Um plano de resíduos não precisa ser complexo, e as metas devem ser estabelecidas de 

forma gradual. Deste modo, considero possível que um município, por menor que seja, possa elaborar 

um plano adequado à sua realidade, que seja simples, porém possa ser usado como instrumento para o 

planejamento. 

 

Diante dessas opiniões, pode-se considerar que as deficiências ligadas aos órgãos 

públicos – no que diz respeito a questões financeiras e de capacitação de pessoal –, ao  processo 

de elaboração dos documentos, à equipe técnica responsável pela elaboração dos planos e à 

qualidade dos dados utilizados podem ser as razões para a não contemplação integral do 

conteúdo mínimo exigido pela PNRS. Um dos especialistas considerou que as lacunas deixadas 

nos planos devem ser devidamente justificadas e que os gestores públicos e os elaboradores 

devem procurar superar essas limitações a partir das revisões dos documentos.  

Considera-se, portanto, que as equipes técnicas devem priorizar o atendimento 

integral das exigências de conteúdo dos planos de resíduos sólidos apresentadas nos artigos 19 

da Lei Federal nº 12.305/2010 e 51 do Decreto Federal nº 7.404/. Mesmo que isso não seja 

possível na primeira versão do plano, devido às limitações identificadas no parágrafo acima, a 

plena conformidade deve ser buscada pelos gestores públicos e pelos técnicos através das 

revisões do PMGIRS porque é uma exigência legal, sem a qual o plano perde a sua validade 

como documento regulamentador e orientativo. Corrobora para esse raciocínio as contribuições 

dos especialistas transcritas abaixo:  
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E1 - Já estabelecida em legislações pertinentes os itens mínimos necessários para a aprovação dos 

PGIRS, considero que seja salutar os mesmos terem 100% dos conteúdos mínimos para serem 

considerados planos completos e exequíveis. 

 

E4 - Se é conteúdo mínimo legalmente definido, o plano deve atendê-lo 100% para ser considerado 

satisfatório. 

 

E28 - Não é possível considerar um plano satisfatório que não contemple itens obrigatórios. 

 

E29 - Acredito que um Plano de Gestão de Resíduos deve atender completamente o estabelecido na Lei, 

seja essa municipal, estadual ou federal. Além de ser um documento que auxiliará na promoção da 

justiça social ao considerar os catadores, evitará a poluição do solo, água, ar e a contaminação humana 

e dos outros animais.   

 

A terceira questão do questionário foi um divisor de águas, porque ela permitia que 

apenas parte dos entrevistados seguissem respondendo. Ela indagava os especialistas se nas 

legislações que tratam de resíduos sólidos na esfera federal, todos os incisos que regulamentam 

o conteúdo mínimo dos planos de resíduos sólidos apresentam a mesma relevância (o mesmo 

peso) ou alguns são mais e menos relevantes em detrimento de outros. Para 65,79% dos 

respondentes existem incisos mais e menos relevantes nestas legislações. Dessa forma, 25 

especialistas continuaram a responder às questões quatro e cinco do questionário.  

As questões quatro e cinco solicitavam que os especialistas atribuíssem pesos a cada 

um dos incisos do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 e do artigo 51 do Decreto Federal nº 

7.404/2010, conforme a relevância de cada inciso na opinião deles. A escala dos pesos variava 

de 1 até 5, sendo 1 (item pouco relevante para a elaboração do plano) e 5 (item altamente 

relevante para a elaboração do plano). Foi calculada a média aritmética dos pesos atribuídos 

pelos especialistas a cada um dos incisos para determinar os pesos finais. Os pesos finais foram 

utilizados para determinar as notas finais de cada um dos planos de resíduos sólidos que tiveram 

o seu conteúdo analisado nesta pesquisa. O Quadro 7 apresenta a média dos pesos atribuídos 

aos incisos do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 e também o desvio padrão das respostas.  

 

Quadro 7: Média (ẋ) e desvio padrão (σ) dos pesos sugeridos pelos especialistas aos incisos do artigo 

19 da PNRS.  
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX 

ẋ 4,9 4,3 4,0 4,2 4,2 4,0 4,0 4,5 4,4 4,6 4,3 3,6 4,4 4,7 4,1 4,2 4,2 4,2 4,4 

σ 0,3 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 

Fonte: Autor (2020).  

 

O inciso I do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 (que trata do diagnóstico) foi 

aquele ao qual os especialistas, em média, atribuíram o maior peso (peso 4,9). Também foi o 



87 

 

 

inciso que apresentou a menor variação de respostas. Diante disso, infere-se a que a opinião dos 

especialistas ao atribuir o maior peso ao inciso I, reflete o entendimento comum de que o 

diagnóstico, como primeira etapa a ser desenvolvida pela equipe técnica, é imprescindível para 

a elaboração das etapas de prognóstico e proposição de ações e que a robustez dessa parte do 

plano é diretamente proporcional à robustez das etapas seguintes.  

No estudo empreendido por Vigne et al. (2019), os autores observaram a 

dificuldade da equipe técnica em atender plenamente às exigências do inciso I, que trata do 

diagnóstico da situação de todos os tipos de resíduos sólidos gerados no município. Na análise 

de conteúdo promovida pelos autores, a única categoria de resíduos sólidos que teve um 

diagnóstico completo foi a de resíduos sólidos domiciliares, enquanto que as outras dez 

categorias apresentaram lacunas no conteúdo. Na opinião de Vigne et al. (2019), o “diagnóstico 

é de extrema importância para a efetividade do plano, pois norteia seu desenvolvimento e as 

ações por ele propostas”. Os autores afirmam ainda que o diagnóstico é “o “alicerce” de todo o 

desenvolvimento de qualquer processo de planejamento e o seu não aprofundamento pode 

conduzir a metas incoerentes ou ações destoantes da real necessidade” (VIGNE et al., 2019).  

O segundo maior peso atribuído pelos especialistas (peso 4,7) foi dado ao inciso 

XIV do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010. Esse inciso exige que sejam apresentadas no 

plano de resíduos sólidos as “metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre 

outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final 

ambientalmente adequada” (BRASIL, 2010a). Considerando que os PMGIRS são documentos 

que se prestam ao planejamento das ações dos setores de resíduos sólidos municipais para um 

horizonte de 20 anos, o estabelecimento de metas é primordial para se ter um controle efetivo 

da evolução do setor ao longo desse período.  

Por outro lado, o menor peso atribuído pelos especialistas equivale a 3,6 e 

corresponde ao inciso XII: “mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, 

mediante a valorização dos resíduos sólidos” (BRASIL, 2010a). A opinião do especialista E28 

pode justificar o baixo peso obtido por este item de avaliação. O especialista E28 considera 

“que as ações para estas atividades devam ser tomadas em outra escala que não necessariamente 

a municipal, como, por exemplo, a previsão de recursos ou incentivos fiscais e creditícios”. Ou 

que esses mecanismos poderiam ser definidos em “um estágio posterior dentro dos planos, 

pensando na sua maturidade e aprimoramento”. O argumento do especialista baseia-se no 

pensamento de que a partir das revisões do PMGIRS ele vai se tornando cada vez mais maduro, 

possibilitando que propostas novas sejam inseridas ou que as existentes sejam ampliadas.  
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A seguir, no Quadro 8, é apresentada a média dos pesos atribuídos pelos 

especialistas em gestão de resíduos sólidos aos incisos do artigo 51 do Decreto Federal nº 

7.404/2010 e também o desvio padrão das respostas.  

 

Quadro 8: Média (ẋ) e desvio padrão (σ) dos pesos sugeridos pelos especialistas aos incisos do artigo 

51 do Decreto Federal nº 7.404/2010.  
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

ẋ 4,8 4,1 4,0 4,1 4,0 3,7 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 3,8 4,3 4,2 

σ 0,7 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 0,8 0,9 

Fonte: Autor (2020).  

 

Ao inciso I do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010 foi atribuído, em média, 

o maior peso pelos especialistas (peso 4,8). Esse inciso exige que seja apresentado nos planos 

de resíduos sólidos um “diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo 

território, com a indicação da origem, do volume e da massa, a caracterização dos resíduos e as 

formas de destinação e disposição final adotadas” (BRASIL, 2010b). Como o Decreto Federal 

nº 7.404/2010 é posterior à Lei Federal nº 12.305/2010 nota-se um avanço no estabelecimento 

do conteúdo mínimo do diagnóstico, com a introdução da exigência de que seja apresentada 

nos planos a massa de resíduos sólidos produzidos no município. Além disso, ressalta-se que 

este também foi o inciso que apresentou a menor variação de respostas dentre todos os 14. 

Observa-se, portanto, a coerência da opinião dos especialistas tanto em relação aos incisos 

provenientes da Lei Federal nº 12.305/2010 quanto em relação aos incisos provenientes do 

Decreto Federal nº 7.404/2010. Isso pode ser justificado pela importância que o diagnóstico 

tem para orientar os trabalhos da equipe técnica nas etapas posteriores de elaboração dos planos 

de resíduos sólidos.  

O inciso VI foi o que se revelou ser de menor relevância na opinião dos 

especialistas. Ele prevê que “regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de 

resíduos sólidos de que trata o art. 20 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as normas editadas 

pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS, bem como as demais disposições previstas na 

legislação federal e estadual” (BRASIL, 2010b) sejam apresentadas nos planos de resíduos 

sólidos. Esse inciso corresponde ao inciso VII do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010. A 

esse inciso (e aos incisos III e VI da PNRS) foi atribuído pelos especialistas o segundo menor 

peso dentre todos os 19 incisos do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010. Como o inciso de 

menor peso do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 (o inciso XII) não é citado no artigo 51 

do Decreto Federal nº 7.404/2010, seria natural que os incisos de segundo menor peso do artigo 

19 do Decreto Federal nº 12.305/2010 assumissem como incisos de menor peso na análise do 
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artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010 pelos especialistas. Foi isso que ocorreu com o 

inciso VI. Tendo isso em vista, fica evidente a coerência da opinião dos especialistas entre as 

exigências de uma legislação e de outra.  

Antes de finalizar o capítulo, é necessário ressaltar que a contribuição às questões 

quatro e cinco do questionário extrapolou os limites do formulário de respostas. O especialista 

(E28) entrou em contato com o autor via e-mail para apresentar considerações acerca de um 

inciso do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 que ele julgava irrelevante. O inciso 

questionado pelo especialista E28 está apresentado abaixo (em itálico), bem como a sua 

manifestação acerca dele (em negrito):  

 

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com 

outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais 

estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais.   

Não compreendo que o plano municipal seja o local para apresentar estas possibilidades 

(compreendo a necessidade de uma avaliação anterior ao plano e não para a elaboração do plano 

como item obrigatório a ser apresentado). Esta discussão possui uma escala maior e poderia ser 

utilizada para planos regionais ou planos conjuntos ou ainda deveria ser utilizada para o 

planejamento estadual, regional.     

                                                                                                                 

O especialista E11 se manifestou acerca do inciso III dentro do próprio 

questionário. Ele também considerou que esse inciso poderia não ser considerado pelos 

municípios quando da elaboração dos planos, caso eles julgassem isso como “procedente”.  

O autor dessa pesquisa também compartilha a opinião dos especialistas E11 e E28 

sobre o inciso III. A consorciação de municípios extrapola os limites políticos, geográficos e 

econômicos e é muito dependente tanto de interesses particulares quanto de interesses coletivos, 

não sendo baseada na vontade ou na tomada de decisão de apenas um município. Dessa forma, 

essa demanda não deve ser discutida localmente, mas regionalmente. Sendo assim, a sua 

apresentação em um plano de resíduos sólidos elaborado de forma individual (no nível 

municipal) pode ser realizada de maneira menos profunda quanto seria necessário. Entende-se 

que essa é uma discussão que deve ser feita de maneira coletiva e que deve estar contida em 

documentos de planejamento regionais.  

 

6.3 ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS FRENTE ÀS 

EXIGÊNCIAS DAS POLÍTICAS FEDERAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

De acordo com Moreira et al. (2019), a avaliação do conteúdo dos PMGIRS consiste 

em um diagnóstico desses instrumentos, com o objetivo de identificar as suas falhas e os seus 

acertos, de modo a contribuir para o seu aprimoramento. O Apêndice E apresenta as 
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características gerais de cada um desses planos. Essas informações foram extraídas dos próprios 

instrumentos de planejamento e de outros documentos relacionados à elaboração deles (por 

exemplo, os Contratos de Prestação de Serviços para Elaboração de Planos).  

Antes de apresentar os resultados da análise de conteúdo, considerou-se que 

deveriam ser ressaltadas a contribuição de dois especialistas na questão dois do questionário. A 

opinião dos especialistas E19 e E26 (já citada nesta dissertação) chancelam a forma como o 

autor desta dissertação executou a análise de conteúdo dos planos de resíduos sólidos. Vale 

salientar que desde o início da análise de conteúdo dos planos (em março de 2019) o autor tinha 

adotado esta premissa e que o questionário começou a ser aplicado em agosto de 2019.  

 

E19 - Deverá haver uma ponderação nos quesitos a serem atendidos. O cumprimento de uma cláusula 

“simples” não pode ter o mesmo valor de outra mais complexa. Quando não há 

cumprimento/conformidade, poderá ser apresentada alguma justificativa que mostre o que foi feito e/ou 

tentado, já que muitas vezes o sucesso também depende de terceiros. (...) Há que se identificar causas 

do insucesso, que se devem até por fatores “externos”, sobre os quais nem sempre se têm influência. A 

ponderação aqui também é fundamental.  

 

E26 - Determinados parâmetros ou informações podem ser difíceis de serem obtidas em tempo hábil 

ou, muitas vezes, são inexistentes. A ausência justificada de alguns itens, a meu ver, não prejudica sua 

elaboração e é inclusive um dado a ser exposto. Então, muitas vezes, um plano nessas condições, a meu 

ver, pode ser considerado satisfatório desde que haja justificativas para ausência de um ou outro item.  

 

Seguindo essa linha de raciocínio, não foi considerado apenas o cumprimento 

integral das exigências legais na elaboração do plano (atribuição de nota 2) ou a sua completa 

ignorância (atribuição de nota 0). Em diversos momentos foram consideradas as tentativas 

(muitas vezes subentendidas) em se buscar as informações requeridas pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, especialmente quando a ausência ou incompletude eram justificadas 

tecnicamente, o que representava um esforço da equipe técnica elaboradora em buscar os dados, 

ao contrário de ser apenas uma limitação do documento.  

Primeiramente serão apresentados os resultados da análise de conteúdo dos planos 

de resíduos sólidos que foram elaborados tendo por referência as exigências do artigo 19 da Lei 

Federal nº 12.305/2010. Em seguida serão apresentados os resultados da análise de conteúdo 

dos planos de resíduos sólidos que foram elaborados com base no artigo 51 do Decreto Federal 

nº 7.404/2010. Tendo isso em vista, seguem os resultados da análise de conteúdo dos planos 

selecionados.   

Dos 38 municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, 20 foram 

avaliados considerando os 19 incisos do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 porque eles 



91 

 

 

apresentavam população superior a 20.000 habitantes ou população inferior a 20.000 

habitantes, cujos territórios estão inseridos em áreas de relevante interesse turístico, ou 

totalmente ou parcialmente inseridos em áreas de Unidades de Conservação, ou localizados na 

área de influência de empreendimentos de significativo impacto ambiental de escala regional 

ou nacional. Cabe destacar nesse momento que os 19 incisos do artigo 19 da PNRS foram 

desmembrados em 33 itens de avaliação, com o objetivo de alcançar a complexidade individual 

de cada exigência contida nos incisos. O Apêndice B apresenta a forma como os incisos foram 

desmembrados em itens de avaliação e o modo como foram calculadas as notas. O Quadro 9 

apresenta os resultados da análise de conteúdo desses planos.  
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Quadro 9: Nota por item de avaliação na análise de conteúdo dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos municípios atingidos pelo rompimento da 

barragem de Fundão em relação às exigências do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010.  
Inciso 

Artigo 

19 

Item de 

avaliação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pesos 
Mariana Raul Soares Timóteo Dionísio Linhares 

Bom Jesus do 

Galho 
Belo Oriente Conselheiro Pena Itueta Córrego Novo 

I 

1 1,8 2,0 1,8 1,1 1,3 2,0 2,0 1,3 2,0 2,0 4,9 

2 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 1,1 1,0 0,9 1,4 1,3 4,9 

3 0,1 0,2 0,5 0,7 0,0 0,7 0,8 0,7 0,8 1,0 4,9 

4 1,6 2,0 0,9 1,1 0,9 1,3 1,3 1,1 1,4 1,5 4,9 

II 5 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,3 

III 6 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 4,0 

IV 7 1,1 1,3 1,7 0,5 0,4 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 4,2 

V 8 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,2 

VI 
9 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 

10 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 4,0 

VII 11 1,1 1,1 1,1 0,0 1,1 2,0 1,9 1,1 1,9 2,0 4,0 

VIII 
12 2,0 1,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 4,5 

13 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 4,5 

IX 14 2,0 1,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,4 

X 15 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,6 

XI 16 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,3 

XII 17 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,6 

XIII 
18 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,4 

19 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,4 

XIV 

20 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,7 1,1 0,7 0,8 1,0 4,7 

21 0,7 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 

22 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,7 

23 0,2 1,0 0,2 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 4,7 

24 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 4,7 

XV 

25 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 4,1 

26 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,1 

27 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 4,1 

XVI 28 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5 4,2 

XVII 
29 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,2 

30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,2 

XVIII 
31 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,2 

32 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,2 

XIX 33 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,4 

Conformidade (%) 64 62 48 40 57 86 86 71 87 78  

Faixa de 

conformidade 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 
Insatisfatório Insatisfatório Insatisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 
Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 
 

Observação: células verdes (plena aderência), células brancas (aderência parcial) e células vermelhas (não aderentes).   
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Quadro 9: Nota por item de avaliação na análise de conteúdo dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos municípios atingidos pelo rompimento da 

barragem de Fundão em relação às exigências do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 (continuação).  
Inciso 

Artigo 

19 

Item de 

avaliação 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Pesos 
Resplendor Pingo d'Água Caratinga Baixo Guandu Colatina Aimorés 

São Domingos 

do Prata 

Governador 

Valadares 

Santana do 

Paraíso 
Ipatinga 

I 

1 2,0 2,0 1,3 1,8 1,8 1,1 1,3 1,1 1,1 1,5 4,9 

2 1,3 1,1 1,1 0,9 0,9 0,7 0,9 1,1 1,1 1,3 4,9 

3 0,9 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 4,9 

4 1,3 1,6 1,1 1,6 1,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 4,9 

II 5 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,3 

III 6 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 

IV 7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,9 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 4,2 

V 8 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 4,2 

VI 
9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 

10 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 4,0 

VII 11 2,0 1,9 1,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 1,6 4,0 

VIII 
12 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 4,5 

13 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,5 

IX 14 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 4,4 

X 15 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 4,6 

XI 16 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 4,3 

XII 17 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 

XIII 
18 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,4 

19 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 4,4 

XIV 

20 2,0 0,9 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 4,7 

21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 

22 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 4,7 

23 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,5 4,7 

24 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 4,7 

XV 

25 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 4,1 

26 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 4,1 

27 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 

XVI 28 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,8 0,0 0,3 2,0 0,0 4,2 

XVII 
29 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 

30 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 

XVIII 
31 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 4,2 

32 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,2 

XIX 33 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,4 

Conformidade (%) 89 83 78 62 62 48 38 45 67 65  

Faixa de conformidade Satisfatório 
Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 
Insatisfatório Insatisfatório Insatisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 
 

Fonte: Autor (2020). 
Observação: células verdes (plena aderência), células brancas (aderência parcial) e células vermelhas (não aderentes).   
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Antes de mais nada, deve ser ressaltado que realizar o desmembramento dos incisos 

do artigo 19 da PNRS e do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010 em itens de avaliação 

foi considerado vantajoso para o processo de análise de conteúdo dos planos, porque ela pôde 

ser realizada de maneira mais segura e fidedigna, visto que dessa forma cada linha da matriz de 

análise de conteúdo, a priori, exigia apenas uma informação.  

Com relação ao resultado da análise de conteúdo dos planos de resíduos sólidos dos 

municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em relação ao artigo 19 da Lei 

Federal nº 12.305/2010 (Quadro 9), segue agora uma discussão acerca das faixas de 

conformidade das notas alcançadas pelos planos e observações acerca do conteúdo desses 

documentos.  

Considerando as faixas de qualidade do conteúdo dos planos de resíduos sólidos 

adotadas nesta dissertação, apenas dois planos atingiram notas que puderam ser consideradas 

Satisfatórias. Esses dois planos atendem a 1,5% da população total dos municípios que tiveram 

seus planos analisados e que foram atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Quanto 

aos demais planos analisados, 12 atingiram notas que puderam ser consideradas Medianamente 

Satisfatórias e atendem a 46% da população total do recorte de estudo. E, por fim, infere-se que 

os seis planos que obtiveram notas consideradas Insatisfatórias atendem a 38,5% da população 

dos municípios selecionados.  

Observa-se, portanto, que apenas uma pequena parcela da população dos 

municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão é atendida por PMGIRS que 

estão em consonância com as exigências da PNRS, de acordo com os critérios de conformidade 

adotados neste estudo.  

Lima (2017) analisou o conteúdo de 20 planos de resíduos sólidos do estado de São 

Paulo, também em relação às exigências do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010, com uma 

metodologia semelhante à usada nesta dissertação e que foi uma das bases para a construção da 

metodologia do presente estudo. O autor estabeleceu que os planos de resíduos sólidos com 

nota superior a 8 poderiam ser considerados planos “de qualidade”. Após realizar a análise de 

conteúdo, ele obteve que seis dos 20 planos analisados apresentaram nota acima de 8. Segundo 

a metodologia desse autor, esses planos apresentavam conteúdo que atendia às exigências do 

artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 em um nível que não comprometia a qualidade dos 

documentos. Observa-se, portanto, a partir dos resultados Lima (2017) e dos resultados dessa 

pesquisa, que o número de planos que não atingiram os limites estabelecidos como 

“satisfatório” ou “de qualidade” é superior ao número de municípios que alcançaram esses 

limites.   
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Nesta pesquisa, os planos de resíduos sólidos que obtiveram notas consideradas 

Satisfatórias foram os dos municípios Itueta e Resplendor. Ambos os documentos são Planos 

Municipais de Saneamento Básico (PMSB) com o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) incluído. Eles foram elaborados entre os anos de 2015 e 2016 pela 

mesma empresa, por uma equipe técnica composta por 19 profissionais de oito áreas 

acadêmicas distintas.  

Resplendor foi o destaque entre os municípios que tiveram os seus planos de 

resíduos sólidos analisados em relação ao artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010. O seu plano 

de resíduos sólidos obteve nota máxima (nota 2) por ter atendido plenamente a 27 dos 33 itens 

de avaliação, sendo um deles o item de avaliação 1 (classificação dos resíduos sólidos quanto 

à origem), um dos quatro itens de avaliação com o maior peso. O plano obteve notas entre 0,1 

e 1,9 em cinco itens de avaliação e apenas uma nota mínima (nota 0), por não ter contemplado 

o item de avaliação número 21 – metas de reutilização de resíduos sólidos.  

Itueta, embora tenha uma população de aproximadamente 5.830 habitantes, de 

acordo com o último Censo do IBGE em 2010, teve o seu plano analisado em relação ao artigo 

19 da Lei Federal nº 12.305/2010 por ter sido indicado no PMSB que existe uma Unidade de 

Conservação dentro dos limites do município. O seu plano de resíduos sólidos obteve nota 

máxima (nota 2) por ter atendido plenamente a 25 dos 33 itens de avaliação, inclusive um dos 

itens de avaliação com o maior peso (o mesmo do plano do município de Resplendor). O plano 

obteve notas entre 0,1 e 1,9 em sete itens de avaliação e, assim como o plano de Resplendor, 

apenas uma nota mínima (nota 0), por não ter contemplado o item de avaliação número 21 – 

metas de reutilização de resíduos sólidos.  

A diferença observada entre os planos de Resplendor e de Itueta, e que 

possivelmente contribuiu para que o documento de Resplendor alcançasse a maior nota, foi que 

ele se tratava de uma revisão de um plano preliminar, enquanto o de Itueta estava em sua 

primeira versão. Dessa forma, mesmo que o autor não tenha tido acesso à primeira versão do 

plano de resíduos sólidos de Resplendor, considera-se que o processo de elaboração de planos 

de resíduos sólidos (e de tantos outros documentos de planejamento de ações do poder público) 

não deve findar quando os produtos são entregues pelo contratado ao contratante (ou quando a 

própria equipe técnica municipal finaliza a elaboração dos produtos); ele deve ser um processo 

contínuo, a ser desenvolvido e robustecido durante todo o horizonte de planejamento previsto 

nos planos, tendo sempre em vista a melhoria contínua do seu conteúdo, bem como a devida 

adequação à realidade para a qual ele foi elaborada. Isso tem reflexo na efetiva execução e 
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monitoramento das ações propostas para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos pelo 

Município.  

De acordo com os critérios estabelecidos nesta pesquisa, os planos de resíduos 

sólidos dos municípios de Resplendor e Itueta podem ser considerados bons instrumentos de 

planejamento, capazes de nortear a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos desses 

municípios. É importante que os gestores aumentem cada vez mais a conformidade desses 

planos às exigências do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 através das suas revisões, que 

legalmente, devem ocorrer a cada quatro anos.  

Os seis planos de resíduos sólidos que não alcançaram nem mesmo 60% de 

conformidade, ou seja, aqueles com nota final Insatisfatória foram: Timóteo, Dionísio, 

Linhares, Aimorés, São Domingos do Prata e Governador Valadares. Nesse ponto é preciso 

fazer uma divisão quanto aos tipos de documentos:  

 Os documentos analisados de São Domingos do Prata e Governador Valadares foram 

os PMSB. Entretanto, o autor não identificou nenhuma menção em todos os produtos 

desses dois planos de que o PMGIRS tivesse sido inserido no PMSB; 

 Os documentos analisados dos municípios de Dionísio e Aimorés foram os seus PMSB 

com o PMGIRS incluídos.  

 Os documentos analisados dos municípios de Timóteo e Linhares foram os respectivos 

PMGIRS; 

O PMSB de São Domingos do Prata foi elaborado em 2015 por uma equipe técnica 

composta por cinco profissionais de três áreas distintas. O plano alcançou a menor nota entre 

os 20 planos de resíduos sólidos analisados em relação às exigências do artigo 19 da Lei Federal 

nº 12.305/2010. Entretanto, cabe destacar que esse plano não tinha a pretensão de atender a 

essas exigências, porque se tratava de um PMSB sem o PMGIRS incluído. Nesta dissertação, 

o autor se propôs a analisar esse plano (bem como os planos de Governador Valadares, Ipatinga 

e Santana do Paraíso – todos PMSB sem ter o PMGIRS incluído) para verificar se, mesmo que 

ele não tenha indicado que havia contemplado as exigências da PNRS, ele poderia ser 

considerado um instrumento norteador da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos de São 

Domingos do Prata. Diante da nota alcançada pelo plano, infere-se que o PMSB de São 

Domingos do Prata não apresenta conteúdo significativo para nortear o planejamento da política 

e das ações executivas para o setor de resíduos sólidos do município. Além disso, foram 

encontradas duas inconsistências importantes no conteúdo do plano: 
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 Uma das informações enviadas ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

– SNIS pelo município não estava de acordo com a mesma informação apresentada no 

plano: para o SNIS o município afirmou que não exporta resíduos para outro município; 

enquanto o plano indicou que o município destina seus resíduos para um aterro sanitário 

fora dos limites municipais; 

 No PMSB também foram apresentadas informações conflitantes: foi informado em uma 

seção que o município destina seus resíduos para um lixão e para um aterro sanitário em 

João Monlevade. Em outra seção foi informado que o aterro sanitário está localizado 

em Rio Piracicaba. Isso representa uma grave falta de atenção da equipe técnica ao 

elaborar o documento ou um mau uso da ferramenta “copiar e colar” informações de 

outro documento.  

O PMSB de Governador Valadares, importante município do leste de Minas Gerais, 

obteve a terceira menor nota, e mesmo sendo um PMSB sem PMGIRS incluído acabou por 

superar a nota do plano do município Dionísio (que apresentou para análise um PMSB com 

PMGIRS incluído). O plano de Governador Valadares tratava-se de uma revisão de um plano 

datado de 2004 e foi elaborado entre 2013 e 2016 por uma equipe técnica composta por 28 

profissionais de 11 áreas distintas. Assim como o plano de São Domingos do Prata, o plano de 

Governador Valadares também não tinha a pretensão de atender às exigências do artigo 19 da 

Lei Federal nº 12.305/2010, porque era um PMSB sem o PMGIRS incluído. Isso fica evidente 

quando se leem as informações contidas no Quadro 81 do Produto 3 deste plano, que estabelece 

como meta imediata/emergencial a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos do município. Dessa forma, infere-se que o PMSB de Governador Valadares 

também não apresenta conteúdo significativo para nortear o planejamento da gestão e do 

gerenciamento de resíduos sólidos do município. 

O PMGIRS de Timóteo foi elaborado em 2017 por uma equipe técnica constituída 

pelos próprios servidores do município. Estiveram envolvidos no processo de elaboração 10 

profissionais de oito áreas distintas. Na análise de conteúdo, foram observadas inconsistências 

de informações: em um determinado momento o plano identifica que existe um aterro para 

resíduos sólidos volumosos com licença válida desde 2010; mas é informado poucas páginas 

depois que a licença estava vencida. Também foram observadas, em alguns trechos do plano, a 

falta de coesão entre os temas tratados no documento e uma dificuldade em se manter uma 

sequência lógica do encadeamento de ideias. Mas o plano apresentou avanços em alguns 

aspectos: apresentou as responsabilidades pelos resíduos sólidos como sendo dos cidadãos, do 

setor privado e do poder público; apontou as deficiências encontradas nos diversos sistemas 
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locais de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos; e propôs a criação de uma gerência de 

saneamento vinculada à Secretaria de Obras e a atualização das legislações municipais que 

tratam do tema.  

De uma forma geral, na versão final do documento ficou evidente uma falta de 

cuidado por parte dos revisores, já que o documento apresenta muitas ideias repetidas e pontos 

desconexos. Foi informado ao autor dessa dissertação, pelo responsável pela gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos do município de Timóteo, que o plano está em processo de 

revisão. Espera-se que a equipe técnica envolvida nesse novo processo identifique as falhas e 

limitações do plano de 2017 e as supere, de forma que a atualização do PMGIRS dote o 

município de um instrumento de qualidade que seja capaz de nortear as ações dos tomadores 

de decisão do setor. Diante disso, considera-se que o plano de resíduos sólidos do município de 

Timóteo não atendeu às exigências do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010.  

O PMGIRS do município de Linhares, importante cidade do Espírito Santo, foi 

elaborado em 2015 pelo corpo técnico da Prefeitura Municipal. Não foi identificado o número 

de profissionais envolvidos no processo de elaboração. Um ponto a ser destacado nesse plano 

foi a proposição de submeter o documento à aprovação da população mediante audiência 

pública. Embora não tenha alcançado nota suficiente para ser considerado um plano satisfatório 

de acordo com a metodologia dessa pesquisa, o plano deixa claro que as intervenções propostas 

transcendem a capacidade anual de investimento da Prefeitura e o mandato eletivo da 

administração municipal da época. Esses dois pontos constituíram avanços no planejamento da 

gestão e do gerenciamento municipal de resíduos sólidos. Além disso, dentre os 12 PMGIRS 

analisados pelo autor (tanto de Minas Gerais quanto do Espírito Santo) este foi o que apresentou 

o conteúdo de forma mais original. Por original se quer dizer com estrutura mais independente, 

sem parecer uma cópia de outros PMGIRS.  

A opinião de Pinho (2011) é que a elaboração dos Planos Municipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos por uma equipe formada por servidores municipais é mais 

vantajosa para o município do que a contratação de uma empresa de consultoria para tal fim, 

porque contribuiria para a aprendizagem do corpo técnico municipal envolvido no processo. 

Nesse sentido, pode-se inferir que, embora tenham obtido notas consideradas Insatisfatórias, os 

processos de elaboração dos planos de resíduos sólidos dos municípios de Timóteo e Linhares 

contribuíram para um aprimoramento dos conhecimentos dos servidores municipais que 

compuseram as suas equipes técnicas. Esse conhecimento é considerado importante para se 

distinguir as fragilidades e potencialidades do município e para se decidir quais as melhores 

formas de atuar para mitigar as fragilidades e fomentar as potencialidades.  



99 

 

 

Mesmo contando com uma população inferior a 20.000 habitantes, o plano de 

Dionísio foi analisado em relação ao artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 porque existem 

três Unidades de Conservação dentro do território municipal. O plano de resíduos sólidos do 

município de Dionísio foi elaborado em 2015 por uma empresa de consultoria especializada. O 

documento disponibilizado pela Prefeitura para análise foi o relatório final do PMSB. Não foi 

possível identificar o número e a formação dos profissionais envolvidos na elaboração. No 

documento analisado foi informado que existe um PMGIRS elaborado pelo município. Diante 

disso, fez-se contato via e-mail com a Prefeitura Municipal de Dionísio para solicitar o 

documento. Porém, foi informado pelo gestor municipal que respondeu à solicitação que o 

município não tem PMGIRS e que a Prefeitura considera que este documento está incluído no 

PMSB. Diante da nota alcançada pelo plano do município de Dionísio, pode se considerar que 

o PMGIRS não foi incluído no PMSB.  

O PMSB com o PMGIRS incluído do município de Aimorés foi elaborado em 2013 

por uma empresa prestadora de consultoria. Este documento é uma revisão de um plano datado 

de 2004. A equipe técnica envolvida no processo de elaboração do documento foi formada por 

13 profissionais de nove áreas distintas. Considerando a nota alcançada pelo plano e o conteúdo 

observado, não se pode considerar que existe um PMGIRS incluído no documento analisado 

que dê subsídios aos tomadores de decisão do município para planejarem e executarem as ações 

para o setor de resíduos sólidos local.  

Deve ser destacado que os planos dos municípios de Ipatinga e Santana do Paraíso, 

que apresentaram PMSB sem o PMGIRS incluído, obtiveram notas que permitiram ser 

enquadrados na categoria Medianamente Satisfatório, se sobressaindo aos planos de Timóteo, 

Linhares, Dionísio e Aimorés que foram elaborados para contemplar (ou que deveriam ter sido 

elaborados para contemplar) o conteúdo do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010. Mas 

mesmo diante das notas alcançadas, considera-se que os planos de Ipatinga e Santana do Paraíso 

não apresentaram um conteúdo com qualidade suficiente para nortear o planejamento da gestão 

e do gerenciamento de resíduos sólidos desses municípios, de acordo com os critérios adotados 

nesta pesquisa. Porém, entende-se que as correções e atualizações a serem feitas em futuras 

revisões para adequar o conteúdo desses planos às exigências legais são menos complexas do 

que as dos planos de resíduos sólidos enquadrados na categoria Insatisfatório.  

 O Plano Municipal de Saneamento Básico de Ipatinga, município de grande 

relevância na sua região, foi elaborado entre 2015 e 2016 por uma empresa de consultoria, por 

17 profissionais de oito áreas diferentes. Foi informado pela responsável local pelo setor 

municipal de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos em fevereiro de 2019, via ligação 
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telefônica, que embora o PMGIRS não tenha sido incluído no PMSB pela equipe elaboradora, 

o PMSB é usado para nortear as decisões que são tomadas pelo setor. Além disso, foi informado 

também que o plano se encontrava em processo de revisão e que o PMGIRS seria incluído a 

partir da sua atualização.  

O PMSB de Santana do Paraíso embora não tenha sido elaborado com a pretensão 

de atender aos incisos do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010, também alcançou uma nota 

considerada Medianamente Satisfatória. Este plano foi elaborado em 2016 por uma empresa de 

consultoria. Nove profissionais de sete áreas do conhecimento participaram do processo de 

elaboração do plano. Deve ser ressaltado o caráter prolixo da revisão de literatura que a equipe 

técnica incluiu no plano. Embora essa tenha sido uma característica comum a quase todos os 

planos de resíduos sólidos analisados nesta pesquisa, foi no plano do município de Santana do 

Paraíso onde ela se demonstrou mais extensa e pouco objetiva. Lima (2017) também percebeu 

essa característica nos planos em que estudou: segundo o autor, existe uma apresentação 

excessiva de informações, especialmente nos capítulos ou produtos que compõem o 

diagnóstico, e que elas ou não são relevantes para o contexto ou não são usadas em nenhum 

outro momento. Entende-se que é necessário um embasamento teórico e legal sobre o tema para 

a leitura e entendimento do documento. Mas tendo em vista a finalidade e o caráter prático e 

não-teórico dos planos de resíduos sólidos, infere-se que o item “revisão de literatura” 

apresentado nesses documentos deve ser o mais sucinto possível, de maneira que os conteúdos 

de diagnóstico, prognóstico e proposição de ações tenham maior relevância para o usuário do 

documento.  

Os demais planos que alcançaram notas Medianamente Satisfatórias foram os de: 

Mariana, Raul Soares, Bom Jesus do Galho, Belo Oriente, Córrego Novo, Pingo d’Água, 

Conselheiro Pena, Caratinga, Baixo Guandu e Colatina. Assim como os planos de resíduos 

sólidos dos municípios de Ipatinga e Santana do Paraíso, esses documentos não atingiram notas 

suficientes para serem considerados instrumentos de planejamento municipal eficientes para a 

gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos local. Entretanto, as retificações e melhoramentos 

que devem ser empreendidos pelas equipes técnicas nas atualizações desses documentos, tendo 

em vista a conformação de seus conteúdos às exigências da PNRS, são menos trabalhosas do 

que as correções a serem executadas nos planos de resíduos sólidos enquadrados na categoria 

Insatisfatório. 

O PMGIRS de Mariana analisado foi elaborado em 2016 por uma equipe técnica 

de uma empresa de prestação de serviços consultoria (a mesma que elaborou o plano de 

Ipatinga) composta por sete profissionais. Não foi possível identificar a formação técnica dos 
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elaboradores do plano. Uma revisão desse documento estava em andamento enquanto o autor 

dessa dissertação realizava o trabalho de pesquisa. A revisão foi concluída em meados de 

outubro de 2019, logo após a conclusão da etapa de análise de conteúdo dos 38 planos de 

resíduos sólidos. Como a avaliação do PMGIRS de Mariana já havia sido concluída, as 

percepções do autor sobre o instrumento foram compartilhadas com a equipe técnica envolvida 

na revisão do plano em audiência pública realizada em 18 de junho de 2019, visando a contribuir 

com o processo.  

Uma fragilidade encontrada no plano de 2016 foi que o PMGIRS de Mariana 

continha uma citação que afirmava que o documento tinha sido elaborado conforme as 

exigências do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010, embora o município tenha mais de 

20.000 habitantes. Considerando a realidade populacional do município, a análise de conteúdo 

se fez tendo em vista as exigências do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010. Ao final da 

análise do plano, determinou-se que as exigências de quatro incisos do artigo 19 da Lei Federal 

nº 12.305/2010 não compartilhados pelo artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010, foram 

consideradas nesse plano. Dessa forma, considera-se que o erro da equipe técnica não estava 

relacionado ao uso inadequado de uma legislação como termo de referência, mas a um equívoco 

ao indicar qual legislação foi usada como referência para elaboração do plano.  

Sobre o plano de Raul Soares detectou-se que a data de elaboração do PMGIRS não 

fica evidente no documento. Tendo em vista as referências citadas no documento, o mais 

provável é ele tenha sido elaborado em meados de 2016 por uma empresa prestadora de serviços 

de consultoria. O processo de elaboração do documento envolveu 25 profissionais em sua 

equipe técnica. Assim como no plano de Mariana, os elaboradores afirmaram que se basearam 

no conteúdo mínimo estabelecido pelo artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010 para elaborar 

o plano. Porém, Raul Soares também tem mais de 20.000 habitantes. Tendo em vista a 

similaridade de notas entre os planos de Raul Soares e Mariana, considera-se que também tenha 

havido um equívoco da equipe técnica ao indicar qual legislação foi usada como referência para 

elaboração do plano. Outras limitações encontradas no plano foram: apresentação de dados que 

correspondiam a outros municípios; proposição de ações que já vinham sendo executadas pelo 

município (e que foram destacadas na etapa de diagnóstico); e proposição de programas, 

projetos e ações sem considerar as particularidades locais e, ao que tudo indicava, sem a 

participação da população. O que se percebeu nesse plano também foi constatado por 

Nascimento et al. (2018), na avaliação de 19 planos de resíduos sólidos de municípios 

paranaenses: o estabelecimento de metas sem levar em consideração as particularidades e 

necessidades locais.  
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Os PMSB com o PMGIRS incluído dos municípios de Bom Jesus do Galho, Belo 

Oriente, Córrego Novo e Pingo d’Água foram produzidos pela mesma empresa que elaborou 

os planos de Resplendor e Itueta. O plano Bom Jesus do Galho foi elaborado entre os anos de 

2015 e 2016 por uma empresa de consultoria e envolveu 19 profissionais de 8 áreas de atuação 

distintas. De uma maneira geral, o plano apresentou um conteúdo de alta qualidade e com 

potencial para nortear o planejamento das políticas e ações do setor de resíduos sólidos 

municipal.  

O PMSB com o PMGIRS incluído do município de Belo Oriente apresenta as 

mesmas características do de Bom Jesus do Galho. Durante a leitura do plano foi constatado 

uma grave falha da equipe técnica, que pode ser explicado pelo uso inadequado da ferramenta 

“copiar e colar” seguido de uma revisão incompleta do texto. Esse plano apresentou regras para 

o transporte de resíduos sólidos de atividades minerárias sendo que na etapa de diagnóstico não 

tinha sido identificado nenhum empreendimento desse tipo no município. Independentemente 

dessa constatação, a qualidade do conteúdo do plano foi considerada elevada.   

Os PMSB com o PMGIRS incluídos dos municípios de Córrego Novo e Pingo 

d’Água foram elaborados entre os anos de 2017 e 2018. Envolveram-se na elaboração dos 

documentos 21 profissionais de 11 áreas de formação. A qualidade estética dos documentos 

dessa consultoria também merece destaque. Considera-se que diante das notas alcançadas pelos 

referidos planos é necessária uma revisão adequada para que o instrumento seja capaz de 

atender às demandas de planejamento do setor de resíduos sólidos dos municípios de Córrego 

Novo e Pingo d’Água.  

Os PMSB com PMGIRS incluídos dos municípios de Conselheiro Pena e Caratinga 

foram elaborados entre os anos de 2015 e 2016 pela mesma empresa de consultoria (que 

também elaborou o plano de Aimorés). No plano de Conselheiro Pena foram envolvidos 39 

profissionais de 10 áreas do conhecimento distintas. No plano de Caratinga foram envolvidos 

38 técnicos de nove categorias profissionais diferentes. Deve ser destacada a elevada qualidade 

estética dos documentos dessa empresa. Ressalta-se como limitação dos planos que foram 

elaborados por essa empresa o fato de sempre ser apresentada a mesma identificação dos 

geradores de resíduos sólidos na etapa de diagnóstico. Analisando individualmente os planos 

não seria possível identificar o padrão. Porém, após a análise de 11 planos elaborados por essa 

consultoria ficou evidente a técnica de “copiar e colar” essa informação.  

A técnica “copiar e colar” foi constatada em todas as outras empresas que tiveram 

mais de um plano analisado pelo autor dessa pesquisa. De maneira geral é compreensível o seu 

uso, tendo em vista que as empresas elaboram mais de um plano simultaneamente é necessário 
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que haja uma espécie de “fôrma” para orientar os técnicos durante a redação dos documentos. 

Mas o ato de “copiar e colar” pode constituir uma “deficiência” dos documentos elaborados, 

principalmente quando ele é aplicado em partes do texto que trazem muitas informações 

específicas do município, como por exemplo o diagnóstico, o prognóstico, a proposição de 

ações, o estabelecimento de prazos e metas etc. Sobre esse assunto, Fonseca (2015) realizou 

dez entrevistas via telefonemas com 10 gestores públicos da Região Administrativa Central do 

estado de São Paulo, para buscar entender quais fatores influenciaram de maneira positiva ou 

negativa o processo de elaboração do plano de resíduos sólidos. Um dos principais problemas 

do processo de elaboração dos planos, na opinião dos gestores consultados, e o principal, na 

opinião de Fonseca (2015), é a “a grande padronização dos planos” (FONSECA, 2015). 

Segundo o autor, isso favorece “sua replicação em diferentes realidades locais”, sem considerar 

especificidades e necessidades de cada município individualmente. A principal forma de 

impedir essa situação é através do envolvimento da população no processo de elaboração dos 

planos (FONSECA, 2015), bem como dos órgãos de planejamento e gestão dos municípios.  

Por fim, os PMSB com PMGIRS incluídos dos municípios de Baixo Guandu e 

Colatina foram elaborados por uma empresa de consultoria. Estiveram envolvidos no processo 

de elaboração 38 profissionais de 19 áreas do conhecimento. Esses planos foram os que 

apresentaram o conteúdo mais sintético dentre todos aqueles analisados frente às exigências do 

artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010, em se tratando de PMSB. Mesmo assim eles obtiveram 

desempenho superior aos da categoria Insatisfatório. O pequeno volume dos documentos 

também contribuiu para que apenas as informações estritamente necessárias fossem 

apresentadas. Um avanço encontrado nos planos elaborados por essa empresa foi a atenção dada 

aos resíduos oleosos provenientes da manipulação de alimentos. Nenhum dos outros planos 

trouxe essa preocupação. Nem mesmo a Política Nacional de Resíduos Sólidos exige tal 

conteúdo nos planos. Embora não tenham atingido nota suficiente para serem considerados 

planos Satisfatórios, a estrutura objetiva desses planos pode ser considerada um modelo de 

como documentos de planejamento devem ser elaborados.  

Os planos de resíduos sólidos dos outros 18 municípios atingidos pelo rompimento 

da barragem de Fundão com população inferior a 20.000 habitantes foram avaliados 

considerando os 14 incisos do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010. Cabe destacar que 

os 14 incisos foram desmembrados em 24 itens de avaliação, com o objetivo de alcançar a 

complexidade individual de cada exigência contida nos incisos. O Apêndice C apresenta a 

forma como os incisos foram desmembrados em itens de avaliação e o modo como foram 

calculadas as notas. O Quadro 10 apresenta os resultados da análise de conteúdo desses planos.  
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Quadro 10: Nota por item de avaliação na análise de conteúdo dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos municípios atingidos pelo rompimento da 

barragem de Fundão em relação às exigências do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010.  
Inciso  

Artigo 

51 

Item de 

avaliação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pesos 
Barra Longa Rio Doce Sem-Peixe Rio Casca 

São Pedro dos 

Ferros 
São José do Goiabal Marliéria Bugre Iapu 

I 

1 2,0 1,3 1,5 2,0 2,0 1,3 1,8 1,8 1,6 4,8 

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,7 4,8 

3 0,7 0,9 0,5 0,5 0,9 0,9 0,2 1,1 0,9 4,8 

4 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,9 0,7 4,8 

5 0,9 0,9 1,5 1,8 1,1 0,7 1,4 1,3 1,3 4,8 

II 6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,1 

III 7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 

IV 8 1,3 1,1 1,1 1,5 1,3 1,1 1,1 0,9 0,8 4,1 

V 9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 

VI 10 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,6 1,1 3,7 

VII 
11 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 4,3 

12 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,3 

VIII 13 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,3 

IX 14 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 4,2 

X 
15 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 4,3 

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,3 

XI 
17 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 4,3 

18 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,3 

XII 

19 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 3,8 

20 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,8 

21 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,8 

XIII 
22 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,3 

23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 4,3 

XIV 24 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,2 

Conformidade (%) 68 61 65 68 67 64 68 68 67  

Faixas de 

conformidade 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 
 

Observação: células verdes (plena aderência), células brancas (aderência parcial) e células vermelhas (não aderentes).   
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Quadro 10: Nota por item de avaliação na análise de conteúdo dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos municípios atingidos pelo rompimento 

da barragem de Fundão em relação às exigências do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010 (continuação).  
Inciso 

Artigo 

51 

Item de 

avaliação 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Pesos 
Sobrália 

Fernandes 

Tourinho 
Alpercata Tumiritinga Galileia Periquito 

Santa Cruz do 

Escalvado 
Ipaba Marilândia 

I 

1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 2,0 2,0 1,8 4,8 

2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 4,8 

3 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 0,8 0,9 4,8 

4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,0 0,7 4,8 

5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,6 4,8 

II 6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 4,1 

III 7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 4,0 

IV 8 0,8 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 4,1 

V 9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2 2,0 0,0 4,0 

VI 10 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,6 1,9 1,9 0,0 3,7 

VII 
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 4,3 

12 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,3 

VIII 13 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,3 

IX 14 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,2 

X 
15 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,3 

16 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,3 

XI 
17 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,3 

18 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 4,3 

XII 

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 3,8 

20 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,8 

21 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 3,8 

XIII 
22 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 4,3 

23 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 4,3 

XIV 24 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,2 

Conformidade (%) 66 65 66 66 76 72 76 74 64  

Faixas de 

conformidade 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 

Medianamente 

Satisfatório 
 

Fonte: Autor (2020). 
Observação: células verdes (plena aderência), células brancas (aderência parcial) e células vermelhas (não aderentes).   
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Todos os 18 planos de resíduos sólidos que tiveram seus conteúdos analisados nesta 

dissertação em relação às exigências do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010 foram 

enquadrados na categoria Medianamente Satisfatório. As notas finais variaram entre 61% e 

76%. Esses 18 planos atendem a 14% da população total dos municípios atingidos pelo 

rompimento da barragem de Fundão.  

Tendo em vista os resultados descritos nos Quadros 9 e 10, infere-se que 98,5% dos 

habitantes dos municípios cujos PMGIRS foram analisados neste estudo estão sendo atendidos 

por planos que não apresentaram conteúdo Satisfatório, ou seja, com qualidade suficiente para 

ser considerado um instrumento de planejamento municipal eficaz que proporcione a melhoria 

contínua da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos local.  

Tendo em vista os resultados apresentados no Quadro 10, considera-se que o 

processo de revisão desses documentos (enquadrados na faixa Medianamente Satisfatório) para 

se conformar às exigências do Decreto Federal nº 7.404/2010 será menos trabalhoso para as 

equipes técnicas envolvidas, porque 15 dos 18 planos analisados apresentaram plena 

conformidade (nota  2) em pelo menos 12 itens de avaliação, o que representa metade dos itens 

de avaliação. Apenas os municípios de Rio Doce, Sem Peixe e São José do Goiabal 

apresentaram plena conformidade (nota 2) em menos da metade dos itens de avaliação: 

respectivamente em 10, em 11 e em 11 itens de avaliação. Os planos desses três municípios, 

juntamente com o de Marilândia, foram os que apresentaram as menores notas dentre aqueles 

analisados em relação às exigências do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010. Embora 

tenha apresentado plena conformidade (nota 2) em mais da metade dos itens de avaliação, a 

nota final baixa de Marilândia pode ser explicada porque foi o plano que apresentou o maior 

número de itens de avaliação (seis no total) que não apresentaram conformidade (nota 0) ao 

conteúdo estabelecido pelo artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010.  

Os PMSB com PMGIRS incluídos dos municípios de Bugre, Iapu, Sobrália, 

Fernandes Tourinho, Alpercata, Tumiritinga, Galileia e Periquito foram elaborados pela mesma 

empresa de consultoria (aquela que elaborou os planos de Conselheiro Pena, Caratinga e 

Aimorés) entre os anos de 2015 e 2016. A equipe técnica que produziu os planos de Bugre, 

Iapu, Tumiritinga Galileia e Periquito era composta por 39 profissionais de 10 áreas de 

formação diferentes. A equipe técnica que produziu os planos de Sobrália, Fernandes Tourinho 

e Alpercata era formada por 38 profissionais de 10 áreas de conhecimento distintas. A partir da 

análise de conteúdo dos documentos de Bugre, Iapu, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, 

Tumiritinga, Galileia e Periquito o autor considera que é relevante ressaltar as seguintes 

características destes documentos: 
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 Os elaboradores dos PMSB com o PMGIRS incluído desses municípios consideraram 

as exigências previstas na Política Estadual de Resíduos Sólidos de Minas Gerais – Lei 

Estadual nº 18.031/2009 para elaborar os planos.    

 A identificação dos estabelecimentos geradores de resíduos sólidos sujeitos à 

elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS era idêntica em 

todos os planos. Após a análise de todos os planos produzidos pela empresa concluiu-

se que não houve a identificação dos grandes geradores de resíduos sólidos em cada 

município de forma individual.  

 A lista de programas, projetos e ações propostos nesses planos era muito extensa, além 

de ser praticamente idêntica. Dificilmente um município conseguiria cumpri-los dentro 

dos prazos e de maneira adequada.  

 No plano de Galileia (Produto 3, página 266) o nome do município São José da Safira 

não foi alterado para Galileia, o que demonstra um problema ao copiar e colar 

informações. Mas o plano de resíduos sólidos do município de Galileia foi o destaque 

entre aqueles analisados em relação ao artigo 51 do Decreto nº 7.404/2010 porque 

obteve apenas dois itens de avaliação não aderentes (nota 0), o menor índice entre os 

planos analisados. Além disso, merece ser destacado que no plano de Galileia a equipe 

técnica apresentou informações que não foram apresentadas nos outros sete planos 

elaborados pela mesma empresa.  

Os planos de resíduos sólidos de Barra Longa, Rio Doce, Sem-Peixe, Rio Casca, 

São Pedro dos Ferros e São José do Goiabal foram elaborados pela mesma empresa de 

consultoria que elaborou o plano de Raul Soares. Todos esses municípios disponibilizaram para 

análise o seu PMGIRS. Não foi possível identificar com precisão o ano de elaboração desses 

documentos. Mas é provável, pelas referências bibliográficas citadas no texto, que eles tenham 

sido finalizados no ano de 2016. O processo de elaboração desses documentos envolveu 25 

profissionais em sua equipe técnica. Todos os planos dessa empresa de consultoria 

apresentaram a mesma estrutura.  

Entende-se que a utilização de ideias ou mesmo trechos de outros planos de resíduos 

sólidos, e até a própria estrutura do documento, para a elaboração de outros planos é 

compreensível quando é necessário apresentar conceitos e organizar o documento. O que não é 

admissível é a inserção de informações que não estejam de acordo com as características 

individuais de cada um dos municípios pelo mau uso da técnica “copiar e colar”. Isso foi 

observado em algumas partes desses planos.  
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O uso das mesmas soluções para municípios com realidades diversas refletiu um 

problema de elaboração desses instrumentos de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 

municipais. Ficou evidente que a proposição de soluções não considerou as deficiências 

levantadas pela equipe técnica no diagnóstico, visto que as soluções dos PMGIRS elaborados 

pela mesma empresa de consultoria apresentaram as mesmas metas, objetivos e soluções para 

todos os seis planos. Os diagnósticos também eram deficientes porque eram pouco profundos 

e não deixaram claro quais as limitações dos sistemas em cada município. Além disso, ficou 

evidente uma confusão quanto aos conceitos de termos técnicos que envolvem a gestão e o 

gerenciamento de resíduos sólidos: por exemplo, o plano de São José do Goiabal trata uma 

Usina de Triagem e Compostagem – UTC como unidade de disposição final dos rejeitos. Ainda, 

nos planos de Rio Doce e Sem-Peixe foram apresentadas informações conflitantes de produção 

de resíduos sólidos urbanos desses municípios. Um ponto de avanço desses planos foi a 

proposta de criação de uma estrutura gerencial mediante o estabelecimento de agendas setoriais 

que permitissem implementar os acordos setoriais municipais envolvendo o poder público 

local, a sociedade organizada e os estabelecimentos com atuação no município que são 

geradores de resíduos sólidos específicos.  

Os PMSB com PMGIRS incluído dos municípios de Santa Cruz do Escalvado e 

Ipaba foram elaborados pela mesma empresa que elaborou os planos de Bom Jesus do Galho, 

Belo Oriente, Itueta, Córrego Novo, Resplendor e Pingo d’Água. O plano de Santa Cruz do 

Escalvado foi elaborado entre os anos de 2015 e 2016 por uma equipe técnica formada por 19 

profissionais oito áreas de formação distintas. O plano de Ipaba foi elaborado entre os anos de 

2017 e 2018 por uma equipe técnica constituída por 19 profissionais de 11 carreiras diferentes. 

Nesse plano foi percebido um equívoco: no mesmo produto foi identificada a existência de um 

empreendimento industrial no município e também foi citado que não existem atividades 

industriais em Ipaba. Mas de uma maneira geral, em ambos os planos foi mantida a qualidade 

estética dos documentos dessa consultoria, o que facilitou a análise dos documentos.  

O PMGIRS de Marliéria foi elaborado em 2016 pela mesma empresa que produziu 

os planos de Mariana e Ipatinga. Esse plano foi revisado em 2018 por uma equipe técnica 

formada por nove profissionais. Esse plano avançou além do exigido pelo artigo 51 do Decreto 

Federal nº 7.404/2010 quando estabeleceu as responsabilidades concretas dos cidadãos e do 

setor privado na gestão dos resíduos sólidos. 

E por último, o PMSB com PMGIRS incluído do município de Marilândia foi 

elaborado pela mesma consultoria que produziu os planos de Baixo Guandu e Colatina. 

Também estiveram envolvidos no processo de elaboração desse plano 38 profissionais de 19 
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áreas do conhecimento. Na análise desse documento foi identificada uma falha grave: na página 

81 foi informado que a destinação final dos resíduos sólidos urbanos era realizada em um aterro 

controlado localizado dentro do próprio município, enquanto que na página 83 foi informado 

que a destinação final ocorria no aterro sanitário do município de Colatina. Tal falha também 

pode ser sido provocada pela falta de atenção da equipe técnica ao elaborar o documento ou 

pelo mau uso da ferramenta “copiar e colar” informações de outro documento. Diante disso, e 

somado ao fato de ter sido o plano com mais itens de avaliação não aderentes (nota 0), o plano 

de Marilândia obteve a segunda menor nota entre os planos analisados frente às exigências do 

artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010. Mas o plano também repetiu o avanço dos planos 

de Baixo Guandu e Colatina: a atenção dada aos resíduos oleosos provenientes da manipulação 

de alimentos.  

Nesta dissertação, foi realizada a análise de conteúdo de 38 PMGIRS. Dentre eles, 

quatro planos referiam-se a municípios do estado do Espírito Santo: Baixo Guandu, Colatina, 

Linhares e Marilândia. A análise de conteúdo realizada nesta pesquisa pretendia avaliar se as 

equipes técnicas que elaboraram esses planos tinham cumprido com às exigências do artigo 19 

da Lei Federal nº 12.305/2010 e do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010. Dessa forma, 

os resultados desta pesquisa relacionam-se com os resultados do Índice de Atendimento do 

PMGIRS (IAP) descritos no trabalho de Moreira et al. (2019) para esses quatro municípios.  

O Quadro 11 apresenta a relação entre o desempenho da análise de conteúdo dos 

PMGIRS dos municípios Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia executada por Moreira 

et al. (2019) e o desempenho desses mesmos planos na análise de conteúdo executada nesta 

pesquisa.  

 

Quadro 11: Relação entre as notas da análise de conteúdo alcançadas pelos PMGIRS dos municípios 

Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia segundo as metodologias de Moreira et al. (2019) e 

desta dissertação.  

Município 
Notas (%) 

Moreira et al. (2019) Autor (2020) 

Baixo Guandu 100,00 61,92 

Colatina 100,00 62,30 

Linhares 76,19 57,38 

Marilândia 100,00 64,02 

 

Nota-se que não existe relação numérica entre os resultados alcançados nesta 

pesquisa e os alcançados por Moreira et al. (2019). Essa ausência de relação numérica pode 

estar relacionada à forma como foram elaborados os check-lists de análise de conteúdo. Nesta 

pesquisa os incisos do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 foram desmembrados em 33 
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itens de avaliação e os incisos do artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404/2010 foram 

desmembrados em 24 itens de avaliação. Na pesquisa de Moreira et al. (2019), os mesmos 

incisos foram desmembrados em 21 e 17 itens de avaliação (chamados pelos autores de 

“indicadores”). Dessa forma, considera-se que o check-list usado para realizar a análise de 

conteúdo executada nessa dissertação era mais criterioso do que o check-list usado por Moreira 

et al. (2019), o que pode explicar o desempenho insatisfatório dos planos de Baixo Guandu, 

Colatina e Marilândia quando eles foram analisados segundo a metodologia desta dissertação e 

o desempenho satisfatório desses mesmos planos, analisados segundo a metodologia de Moreira 

et al. (2019).  

Entretanto, cabe destacar que os resultados de ambas as pesquisas convergem 

quando se trata do plano com pior desempenho. Dentre os quatro planos de resíduos sólidos 

que estão sendo comparados na Quadro 11, o do município de Linhares foi o único que não 

apresentou plena conformidade às exigências do artigo 19 segundo a metodologia de Moreira 

et al. (2019) e o único que apresentou desempenho insatisfatório segundo os parâmetros desta 

pesquisa. Embora os valores numéricos de ambas as pesquisas não possam ser considerados 

similares, a percepção de Moreira et al. (2019) e do autor dessa dissertação quanto ao 

atendimento do conteúdo do PMGIRS de Linhares às exigências da PNRS se relaciona. 

Considera-se, portanto, que esse documento apresenta falhas graves em seu conteúdo e não 

oferece subsídios para que o município de Linhares seja capaz de implantar a PNRS localmente 

(MOREIRA et al., 2019).  

 

6.4 CONTRIBUIÇÃO DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA OPINIÃO DOS 

GESTORES PÚBLICOS 

O questionário enviado aos 38 gestores públicos dos municípios atingidos pelo 

rompimento da barragem de Fundão que tiveram seus planos de resíduos sólidos analisados 

está apresentado na íntegra no Apêndice D. Ele tinha como principal objetivo identificar, a 

partir da contribuição do responsável pela gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, se e 

como os planos de resíduos sólidos dos municípios contribuíram para a melhoria da prestação 

dos serviços de resíduos sólidos.  

Dos 38 questionários disparados, foram recebidas 10 respostas ao questionário 

depois de seis insistentes tentativas, o que equivale a 26% de retorno. Esperava-se 100% de 

retorno, mas as taxas de retorno foram diminuindo envio após envio do formulário e quando 

entre um envio e outro não se obteve mais nenhuma resposta foi encerrada a aceitação de 

respostas. A pretensão de ter 100% de retorno partiu do pressuposto de que gestores locais 
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teriam interesse em contribuir com a pesquisa visando a obter subsídios para potencializar a 

gestão local de resíduos sólidos. Mas o que se confirmou na prática é que a taxa de retorno de 

aplicação de Surveys on-line é baixa (MARTINS, 2017).  

Os 10 gestores públicos que responderam o questionário foram os dos municípios: 

São Domingos do Prata, Timóteo, Aimorés, Rio Doce, Colatina, Ipatinga, Santana do Paraíso, 

Rio Casca, Ipaba e Itueta. Conforme a análise de conteúdo desses planos, apenas um deles 

obteve nota considerada Satisfatória (Itueta), seis alcançaram notas Medianamente Satisfatórias 

(Rio Doce, Colatina, Ipatinga, Santana do Paraíso, Rio Casca e Ipaba) e três planos tiveram os 

seus conteúdos classificados como Insatisfatórios (São Domingos do Prata, Timóteo e 

Aimorés). As respostas desses gestores ao questionário, bem como as notas dos conteúdos dos 

planos dos seus municípios estão apresentadas no Quadro 12. 
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Quadro 12: Respostas de 10 gestores públicos dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão ao questionário sobre a contribuição dos 

PMGIRS para a gestão integrada de resíduos sólidos.  

Município 

São 

Domingos 

do Prata 

Timóteo Aimorés Rio Doce Colatina Ipatinga 
Santana do 

Paraíso 
Rio Casca Ipaba Itueta 

Nota do Plano (%) 38 48 48 61 62 65 67 68 74 87 

1. Qual o seu cargo? 
Diretor de 

departamento 
Subsecretaria Diretor 

Chefe 

departamento 

de 

saneamento  

Diretor de 

engenharia 
Diretora 

Secretário 
municipal de 

governo 

Secretário de 

agricultura, 

pecuária e meio 

ambiente 

Engenheira 
ambiental e 

sanitarista 

Secretário 

2. Qual o seu setor? 

Agropecuária 
e meio 

ambiente 

Meio ambiente Reciclagem 
Departamento 

de 

saneamento  

Engenharia, 

gestão de 

resíduos, 
tratamento de 

água, 

tratamento de 
esgoto 

Departamento 
de meio 

ambiente 

Secretaria 
municipal de 

governo 

Agropecuária e 

meio ambiente 

Gerencia 
municipal de 

meio ambiente 

Meio 

ambiente 

3. Há quanto tempo você está no setor? 3 anos 1 ano 3 anos 15 anos 10 anos 18 meses 3 anos 3 anos Seis anos 12 meses 

4. Qual a sua formação? 

Engenheiro 

sanitarista e 
ambiental 

Engenheira 

sanitarista e 
ambiental 

Administração, 
técnico em 

segurança do 

trabalho 

Técnico em 

meio 
ambiente-

com ênfase 

em gestão 
ambiental 

Engenharia 

agrícola e 
ambiental 

Engenheira 

ambiental e 
sanitarista. 

Mestre em 

engenharia 
ambiental 

Administrador Zootecnista 
Superior 

completo 

Médio 

completo 

5. O senhor(a) tem acesso ao plano 

municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos ou ao plano municipal 

de saneamento básico do seu 

município, ou seja, o utiliza no seu dia-

a-dia?  

Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim 

6. O(a) senhor(a) utiliza, segue ou 

acompanha as propostas do plano para 

nortear a gestão e o gerenciamento dos 

resíduos sólidos no município? 

Sim Sim   Sim Não Sim   Sim Sim Sim 

7. Há orçamento anual para efetivação 

das ações previstas no plano? 
Sim Não   Não Não Sim   Não Sim Sim 

8. Na sua opinião, o plano tem 

contribuído para a 

gestão/gerenciamento dos resíduos 

sólidos no seu município? 

Sim Sim   Sim Sim Sim   Sim Sim Não 
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Quadro 12: Respostas de 10 gestores públicos dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão ao questionário sobre a contribuição dos 

PMGIRS para a gestão integrada de resíduos sólidos (continuação).  

Município 

São 

Domingos 

do Prata 

Timóteo Aimorés Rio Doce Colatina Ipatinga 
Santana do 

Paraíso 
Rio Casca Ipaba Itueta 

Nota do Plano (%) 38 48 48 61 62 65 67 68 74 87 

9. Se sim, como o plano tem contribuído 

para a gestão/gerenciamento dos 

resíduos sólidos no seu município? 

Auxilia no 
planejamento 

das ações. 

Na gestão.   -  

O plano norteia 

ações afim de 
dar segurança 

na tomada de 

decisões acerca 
da gestão de 

resíduos no 

município. 

-   

É um 

direcionamento 
inicial para as 

ações, apesar de 

estar defasado. 

Atualmente o 

aumento da 

geração de 

resíduos sólidos 

urbanos vem 

destacando 
ainda mais a 

importância do 

gerenciamento 
desses resíduos, 

de modo a 

permitir o 
controle e a 

prevenção da 

poluição do 
meio ambiente, 

pois os resíduos 

sólidos podem 
causar impactos 

sanitário, 
ambiental, 

econômico e 

estético durante 
todo seu ciclo 

de vida. 

-  

10. O município tem buscado colocar 

em prática as ações definidas no plano? 
Sim Sim   Sim Sim Sim   Sim Sim Sim 

11. As ações propostas nos planos têm 

sido cumpridas conforme o 

cronograma? 

Sim Não   Não Não Sim   Não Não Sim 

12. Como é feito o acompanhamento do 

cumprimento das ações propostas?  

Reuniões do 
conselho de 

saneamento 

básico 

Ainda necessário 

o 
acompanhamento 

  
Revisão do 

plano 

Através dos 
indicadores de 

cumprimento 

do plano 

Cronograma    
Acompanhamento 

a campo 

Através de da 
gerencia 

municipal de 

meio ambiente 
com as reuniões 

periódicas no 

setor. 

Diário 

13. A câmara municipal participou da 

elaboração do plano?  
Sim Não   Sim 

Não sei 
responder 

Não sei 
responder 

  Não sei responder Sim 
Não sei 

responder 
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Quadro 12: Respostas de 10 gestores públicos dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão ao questionário sobre a contribuição dos 

PMGIRS para a gestão integrada de resíduos sólidos (continuação).  

Município 

São 

Domingos 

do Prata 

Timóteo Aimorés Rio Doce Colatina Ipatinga 
Santana do 

Paraíso 
Rio Casca Ipaba Itueta 

Nota do Plano (%) 38 48 48 61 62 65 67 68 74 87 

14. Se sim, qual foi o papel da câmara 

municipal na elaboração do plano?  

Audiências 

públicas 
-    Aprovação  -  -     - 

Nomeando dois 

vereadores para 

participar das 

reuniões 

periódicas para 

a construção do 
plano. 

-  

15. Quem elaborou o plano? 
Consultoria 

externa 
Prefeitura   

Consultoria 

externa 

Consultoria 

externa 

Consultoria 

externa 
  

Consultoria 

externa 
Prefeitura 

Não sei 

responder 

16. Durante o processo de elaboração 

do plano, houve a possibilidade da 

população se manifestar? 

Sim Sim   Sim Sim Sim   Não sei responder Sim 
Não sei 

responder 

17. Como a população foi convidada a 

participar? 

Consulta 

pública e 

audiência 

pública 

Consulta e 

audiência pública 
  Rádio  

Audiências 
públicas e 

fóruns 

-    Não sei responder 

Através de carta 
convites e 

audiências 

públicas e 

também carro 

volante. 

- 

18. Como se deu a participação da 

população? 
Reuniões Audiência pública   

Audiência 

pública  

Emitindo 

opiniões e 
pleiteando 

ações da 
administração 

pública 

-    Não sei responder 
Em reuniões, 

audiências 

públicas. 

 - 

19. Qual a origem do financiamento 

para elaboração do plano?   

Fundação 
renova 

(TTAC) 

Recurso próprio   CBH 
Recursos 

próprios 

Comitê de 

bacia 
hidrográfica 

do rio 

Piracicaba  

  Não sei responder 
Comitê de bacia 
hidrográfica do 

rio Caratinga. 

Terceiros 

20. O plano foi utilizado alguma vez 

para fins de obtenção de recursos 

externos para investimento no setor de 

resíduos sólidos? 

Sim Sim   Não 
Não sei 

responder 
Sim   Não Sim Sim 

21. O plano foi revisto ou atualizado? Não Não   Sim Não Não   Não Não Não 
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Quadro 12: Respostas de 10 gestores públicos dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão ao questionário sobre a contribuição dos 

PMGIRS para a gestão integrada de resíduos sólidos (continuação).  

Município 

São 

Domingos 

do Prata 

Timóteo Aimorés Rio Doce Colatina Ipatinga 
Santana do 

Paraíso 
Rio Casca Ipaba Itueta 

Nota do Plano (%) 38 48 48 61 62 65 67 68 74 87 

22. Qual a principal dificuldade 

encontrada pelo/a senhor/a na gestão 

municipal de resíduos sólidos? 

Falta de 

recursos 

Recurso 

financeiro e 
ampla divulgação 

da política de 

resíduos solido  

  Recurso  

Recursos. E a 

educação da 
população de 

uma maneira 

geral 

Participação 

da população 
  

Apoio da 

população 

Conscientização 

da população e 
a falta de 

recursos 

financeiros. 

Colaboração 

da 

população 

no que 

tange a 

participação 
no 

cronograma 

de dispensa 
de materiais 

23. Na sua opinião, o plano tem 

subsídios que contribuem para 

diminuir essa dificuldade? 

Não Não   Não Não Não   Não Sim Sim 

24. Qual a prioridade do seu setor para 

a gestão de resíduos sólidos? 

Coleta 
seletiva 

Acompanhamento 

dos indicadores 
de desempenho  

  
Coleta 
seletiva  

Coletar e 
destinar 

adequadamente 

todos os 
resíduos 

gerados no 
município de 

Colatina 

Implantação 

da coleta 
seletiva e 

destinação de 

resíduos de 
construção 

civil, 
lâmpadas, 

pilhas e 

baterias. 

  

Ação coletiva 

para implantação 

das propostas de 

melhoria da 

gestão de 

resíduos. 
Acompanhamento 

da própria 
população na 

evolução do 

projeto de coleta 
seletiva 

implantado 

recentemente no 
município.  

Implantar a 

coleta seletiva e 
a reeducação da 

população 
através da 

educação 

ambiental. 

Limpeza 
urbana 

25. Existe uma legislação local que 

regulamente a gestão e o 

gerenciamento de resíduos sólidos no 

município?  

Sim Sim   Não Sim Não   Não sei responder Sim Sim 

Fonte: Autor (2020).  
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6.4.1 Caracterização dos respondentes 

As quatro primeiras perguntas tinham como objetivo identificar o respondente. Na 

primeira questão deveria ser indicado qual cargo cada respondente ocupava. Dos que 

responderam, nove (90%) ocupavam cargos de chefia nos seus respectivos setores e um (10%) 

ocupava o cargo de engenheiro ambiental e sanitarista.  

Na segunda questão, deveriam ser identificadas as diversas repartições públicas nas 

quais os gestores estavam alocados. Os respondentes informaram que seis (60%) deles estavam 

no setor de meio ambiente, dois (20%) no setor de saneamento, um (10%) no setor de 

reciclagem e um (10%) no setor de governo municipal.  

A terceira questão solicitava que os gestores indicassem há quanto tempo eles 

ocupavam o cargo de responsáveis pelo gerenciamento de resíduos sólidos dos municípios. 

Nessa pergunta, três gestores (30%) informaram que estão à frente do setor há um ano, quatro 

(40%) há três anos, um (10%) há seis anos, um (10%) há 10 anos e um (10%) há 15 anos.  

Na quarta questão o respondente deveria inserir qual a sua formação acadêmica: 

quatro (40%) eram bacharéis em Engenharia Ambiental e Sanitária, dois (20%) eram bacharéis 

em Administração, um (10%) era bacharel em Engenharia Ambiental e Agrícola, um (10%) era 

bacharel em Zootecnia, um (10%) era Técnico em Meio Ambiente e um (10%) não indicou 

qualquer formação técnica ou acadêmica. Diante disso, conclui-se que apenas seis dos 

respondentes (60%) apresentaram formações técnicas ou acadêmicas (Engenharia Ambiental e 

Sanitária, Engenharia Ambiental e Agrícola e Técnico em Meio Ambiente) relacionadas ao 

cargo ocupado.  

 

6.4.2 O conhecimento dos gestores públicos sobre a existência do plano de resíduos sólidos 

em seu município 

Solicitou-se na quinta questão que os gestores públicos informassem se tinham 

acesso ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou ao Plano Municipal de 

Saneamento Básico do seu município, ou seja, se o utilizavam no seu dia-a-dia como 

instrumento de condução das atividades de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos.  

Os respondentes dos municípios de São Domingos do Prata, Timóteo, Rio Doce, 

Colatina, Ipatinga, Rio Casca, Ipaba e Itueta indicaram que tinham acesso ao plano e o 

utilizavam no seu cotidiano. Os respondentes de Aimorés e Santana do Paraíso informaram que 

não tinham acesso aos planos. Como os respondentes dos municípios de Aimorés e Santana do 

Paraíso não utilizam o plano para nortear o processo de tomada de decisões do setor de gestão 



     117 

 

 

e gerenciamento de resíduos sólidos eles não seguiram respondendo o questionário após a 

quinta questão.  

Diante das respostas obtidas nesta questão considera-se que os planos de São 

Domingos do Prata, Timóteo, Rio Doce, Colatina, Ipatinga, Rio Casca, Ipaba e Itueta têm 

cumprido a finalidade para o qual foram elaborados e que o investimento financeiro realizado 

por Aimorés e Santana do Paraíso na elaboração dos seus planos não tem dado o devido retorno 

aos municípios, porque os gestores não fazem uso desses instrumentos.  

Além disso, cabe destacar que a nota do plano do município de Aimorés foi 

qualificada como Insatisfatória e o plano do município de Santana do Paraíso não incluiu o 

PMGIRS no PMSB. Isso significa que o instrumento de Aimorés apresenta falhas que podem 

tornar menos eficaz o processo de planejamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos 

desse município e que, a priori, o plano de Santana do Paraíso não se prestava a fornecer 

subsídios para o setor de manejo de resíduos sólidos municipal de acordo com as diretrizes da 

PNRS. Dessa forma, os gestores públicos desses dois municípios devem se despertar para a 

necessidade de empreender uma boa revisão desses documentos antes de começar a utilizá-los.  

Considera-se, portanto, que a maior parte dos gestores públicos que responderam o 

questionário sabe da existência do plano de resíduos sólidos do seu município e o utiliza em 

seu cotidiano.  

 

6.4.3 O uso dos planos de resíduos sólidos nos municípios 

A sexta questão solicitava que o respondente indicasse se segue ou acompanha as 

propostas do plano para nortear a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos no município. 

Os gestores dos municípios de São Domingos do Prata, Timóteo, Rio Doce, Ipatinga, Rio 

Casca, Ipaba e Itueta indicaram que seguem as propostas dos planos. Portanto, considera-se que 

esse instrumento tem sido válido para esses municípios.  

Dos oito municípios que responderam a sétima questão, apenas os municípios de 

São Domingos do Prata, Ipatinga, Ipaba e Itueta indicaram que estão previstos no orçamento 

anual municipal recursos para investir no setor de resíduos sólidos conforme as previsões do 

PMGIRS. Isso demonstra que nesses municípios o PMGIRS parece ser usado também para 

planejamento financeiro das ações de manejo de resíduos sólidos pelos poderes públicos 

municipais.  
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6.4.4 A contribuição dos planos de resíduos sólidos para a realidade municipal 

Nas questões oito e nove pretendia-se levantar a percepção dos gestores públicos 

sobre como os planos de resíduos sólidos têm contribuído para o planejamento das ações de 

gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos nos municípios.  

Sete gestores indicaram que o plano tem auxiliado na consolidação da política 

municipal de resíduos sólidos e na execução dos serviços do setor. De acordo com o gestor do 

município de Colatina, “o plano norteia ações a fim de dar segurança na tomada de decisões 

acerca da gestão de resíduos no município”. Interessante é a observação do gestor do município 

Rio Casca, que afirma que o plano “é um direcionamento inicial para as ações, apesar de estar 

defasado”. Essa afirmação vai ao encontro da nota Medianamente Satisfatória do plano desse 

município na análise de conteúdo (67,84%), o que corrobora para a conclusão de que planos 

nessa faixa de notas também necessitam passar por um consistente processo de revisão para 

corrigir falhas e imprecisões e permitir o aprimoramento do instrumento municipal de 

planejamento do setor de resíduos sólidos.  

Apenas o gestor do município de Itueta informou que o plano do seu município não 

tem dado subsídios para o planejamento das ações. Esse município foi o único com plano de 

resíduos sólidos considerado Satisfatório cujo gestor responsável pelo setor de limpeza pública 

respondeu o questionário. De acordo com a percepção do gestor, o plano não tem contribuído 

para o avanço da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos locais.  

Diante das respostas dadas pelos oito gestores públicos, considera-se que as notas 

alcançadas pelos planos, que traduzem a qualidade dos seus conteúdos, não foram fatores 

determinantes para alavancar melhorias nas realidades locais no que tange ao setor de resíduos 

sólidos. Pode-se afirmar que é importante existir no município um plano de resíduos sólidos 

com conteúdo robusto e ao mesmo tempo é necessário que o plano se adeque às aspirações e 

realidades do município para que haja uma efetiva contribuição do instrumento aos tomadores 

de decisão para o setor de resíduos sólidos. 

No questionário aplicado por Martins (2017), a autora solicitava que o respondente 

indicasse “quais os principais avanços proporcionados no município após a implantação do 

plano” (MARTINS, 2017).  Nesta dissertação não se partiu do pressuposto de que os planos 

representaram avanços para os municípios. De toda forma, notou-se que uma das contribuições 

apontadas pelos gestores dos municípios estudados por Martins (2017)  também foi apontada 

pelos gestores dos municípios estudados nesta pesquisa, conforme o Quadro 13.   
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Quadro 13: Contribuição dos PMGIRS dos municípios da Região de Governo de Araraquara-SP e dos 

municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão para a gestão e o gerenciamento de 

resíduos sólidos locais. 

Martins (2017) Respostas dos gestores 

“Ações mais planejadas e direcionadas”.  O plano norteia ações a fim de dar segurança na 

tomada de decisões acerca da gestão de resíduos 

no município.  

[O plano] auxilia no planejamento das ações. 

 

Embora a conformidade do conteúdo dos planos às exigências da legislação não 

tenha sido fundamental para influenciar a contribuição deles ao município, considera-se que os 

planos de resíduos sólidos de São Domingos do Prata, Timóteo, Rio Doce, Colatina, Ipatinga, 

Rio Casca e Ipaba têm contribuído para melhoria da prestação dos serviços de manejo de 

resíduos sólidos desses locais. Diante disso, afirma-se que o plano de resíduos sólidos é uma 

ferramenta importante que orienta os gestores públicos para que os serviços de gerenciamento 

de resíduos sólidos de seus municípios sejam planejados e executados de maneira adequada.  

 

6.4.5 As ações propostas nos planos de resíduos sólidos  

As questões 10, 11 e 12 buscavam esclarecer se as ações propostas nos planos 

estavam sendo colocadas em prática nos municípios da bacia do rio Doce atingidos pelo 

rompimento da barragem de Fundão. Todos os oito gestores respondentes afirmaram que o 

município tem buscado colocar em prática as ações definidas no plano, mas apenas os 

municípios de São Domingos do Prata, Ipatinga e Itueta têm efetivamente executado as ações 

propostas dentro do cronograma estabelecido no prazo. Dessa forma conclui-se que a maioria 

dos municípios cujos planos foram analisados e que os seus gestores responderam o 

questionário têm encontrado dificuldades para seguir os prazos estabelecidos nos planos. Essa 

dificuldade pode ser explicada por fatores financeiros, visto que praticamente os mesmos 

municípios que não têm cumprido o cronograma indicaram que o orçamento anual do 

Município não contempla recursos destinados ao investimento nas ações propostas nos planos. 

Apenas Ipaba não tem conseguido cumprir os prazos embora tenha previsto no orçamento anual 

o investimento de recursos nas ações propostas no seu plano. Ainda com relação a essa temática, 

Rossin (2018) afirma: 

 

A garantia de recursos é um dos grandes desafios da gestão de resíduos no 

Brasil. Pois, ao contrário do que ocorre com saúde e educação que têm 

garantidos, por lei, uma parte da arrecadação dos municípios, a gestão do lixo 
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não conta com verba específica e exclusiva. Isso é um erro, pois estamos 

falando de algo que impacta diretamente na saúde pública e no meio ambiente. 

É, portanto, necessário, por meio de taxa, tarifa ou preço público, uma 

arrecadação específica vinculada ao serviço. Precisamos compreender a 

gestão de resíduos sólidos como outra conta de serviços, como é o caso da 

conta de luz, água, gás, celular etc. 

 

Outros fatores que podem contribuir para esse cenário de não cumprimento das 

ações propostas nos planos são uma possível fragilidade do quadro técnico do setor público que 

gerencia os resíduos sólidos no nível municipal e a proposição de metas que não condizem com 

a realidade e a necessidade do município.  

A entrevista realizada por Martins (2017) com o gestor do Departamento Autônomo 

de Água e Esgotos Departamento – DAAE de Araraquara-SP se relaciona com as questões do 

questionário desta pesquisa discutidas acima. Segundo o gestor do DAAE, o município de 

Araraquara-SP trabalha para cumprir as metas estabelecidas no PMGIRS, sendo que algumas 

já foram cumpridas até a data da entrevista (MARTINS, 2017).  

Na questão 12, o gestor deveria indicar a forma adotada no seu município para 

acompanhar o cumprimento das ações propostas. No município de São Domingos do Prata foi 

criado um Conselho de Saneamento Básico que realiza a fiscalização e o acompanhamento das 

ações previstas no PMSB. O município de Colatina informou que acompanha os indicadores 

estabelecidos no plano de resíduos sólidos para determinar se as ações têm sido cumpridas 

conforme o cronograma. O município de Ipaba informou que durante reuniões periódicas da 

Gerência Municipal do Meio Ambiente o cumprimento do cronograma do plano do município 

é verificado. Os municípios de Timóteo, Rio Doce, Ipatinga, Rio Casca e Itueta não 

apresentaram respostas que possibilitaram compreender a forma como os municípios fiscalizam 

e acompanham o cumprimento das ações estabelecidas nos planos.  

O capítulo de proposição de ações é uma das partes fundamentais de um PMGIRS. 

Porém, durante a análise de conteúdo dos planos observou-se que é uma das partes onde se 

localizam as principais deficiências dos planos, ligadas principalmente à proposição de ações 

sem considerar as realidades municipais. A partir da contribuição dos gestores públicos, 

considera-se que, embora todos os municípios estejam tentando colocar em prática as ações 

propostas nos planos, a maioria deles tem se deparado com empecilhos de diferentes naturezas 

que impedem o seu pleno cumprimento. O estabelecimento de uma comissão municipal de 

fiscalização do cumprimento das ações propostas no PMGIRS e a divulgação das constatações 
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dessa equipe para o público interessado podem ser ferramentas que viabilizem e orientem o 

cumprimento das ações dentro dos prazos estabelecidos.  

Também é importante que os elaboradores de planos e os gestores públicos 

priorizem as ações de gestão da mesma forma que as ações de gerenciamento, visto que o bom 

êxito do sistema de manejo de resíduos sólidos municipal depende da sinergia entre os atos 

estratégicos e políticos e as ações operacionais e executivas.  

 

6.4.6 Atores envolvidos na elaboração dos planos de resíduos sólidos 

Nas questões 13 a 18 procurou-se indagar os gestores municipais acerca do 

processo de elaboração do plano. As questões 13 e 14 questionavam o responsável pela limpeza 

pública municipal sobre se a Câmara Municipal se envolveu no processo de elaboração dos 

planos. O envolvimento dos representantes do povo, associado ao processo de mobilização 

social, é de máxima importância para a elaboração dos planos de resíduos sólidos, porque a 

população é quem melhor pode identificar as fragilidades e potencialidades do sistema de 

limpeza pública, além do que a apresentação das demandas da população podem ser convertidas 

em propostas de ação. Dos oito municípios respondentes, quatro responderam a essa questão: 

São Domingos do Prata, Timóteo, Rio Doce e Ipaba.  

Em São Domingos do Prata a Câmara Municipal se envolveu no processo de 

elaboração do plano do município por meio da participação de representantes nas Audiências 

Públicas; em Rio Doce, a participação dos vereadores se deu com a aprovação do plano de 

resíduos sólidos; em Ipaba, foram nomeados pela Câmara Municipal dois vereadores para 

participar das reuniões periódicas para a construção do plano; e em Timóteo, a Câmara 

Municipal não se envolveu no processo.  

Na questão 15 foi solicitado aos respondentes a indicação de qual instituição 

elaborou o plano de resíduos sólidos de cada um dos municípios. O gestor do município de 

Itueta não soube responder à questão. O gestor do município de Ipaba indicou que o corpo 

técnico da Prefeitura havia elaborado o plano; porém o plano analisado nesta pesquisa foi 

elaborado por uma empresa de consultoria. Conclui-se que o respondente do município de Ipaba 

ou não compreendeu a questão ou não se atentou em respondê-la corretamente. Foi informado 

pelos respondentes que os planos dos municípios de São Domingos do Prata, Rio Doce, 

Colatina, Ipatinga e Rio Casca foram elaborados por consultorias externas e o respondente de 

Timóteo informou que a própria Prefeitura Municipal elaborou o plano do município. As 

informações prestadas pelos respondentes desses seis municípios estão de acordo com os dados 

obtidos nessa pesquisa.  
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Essa questão relaciona-se com uma pergunta do questionário aplicado por Santiago 

(2016) aos 30 gestores dos municípios da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(UGRHI) 13, Tietê Jacaré. Nesse recorte geográfico, 80% dos PMGIRS foram elaborados por 

consultorias externas. No levantamento de opiniões realizado pela autora, os gestores públicos 

afirmaram que a possibilidade de contratar uma empresa para elaborar o plano “facilita o 

processo de elaboração do PMGIRS” (SANTIAGO, 2016). Porém, a autora afirma que os 

municípios devem contratar empresas que garantam “qualidade do produto elaborado, 

atendimento à legislação e ao contrato firmado, inserção das características específicas de cada 

município no planejamento e garantia da participação social” (SANTIAGO, 2016). Através da 

análise de conteúdo da presente pesquisa, ficou evidente que algumas empresas não elaboraram 

os PMGIRS de forma a garantir essas três premissas, o que constituiu fragilidades dos 

documentos analisados.  

Nas questões 16 a 18 foram postos aos respondentes questionamentos acerca da 

participação da população no processo de elaboração dos planos. Os respondentes Rio Casca e 

Itueta não souberam responder a essas três questões. De acordo com as informações prestadas 

pelos demais respondentes na questão 16, nos planos dos municípios de São Domingos do Prata, 

Timóteo, Rio Doce, Colatina, Ipatinga e Ipaba a população foi convidada a participar e se 

envolveu no processo de elaboração dos PMGIRS.  

Em entrevista realizada por Martins (2017) com o gestor do Departamento 

Autônomo de Água e Esgotos Departamento – DAAE de Araraquara-SP, foi destacado que a 

participação popular nas audiências públicas superou às expectativas da equipe técnica e 

contribuiu de forma excepcional para a elaboração do plano (MARTINS, 2017).  

Na questão 17, solicitava-se aos respondentes que indicassem a forma através da 

qual a população foi convidada a contribuir com a equipe técnica para a elaboração do plano. 

Em Rio Doce a população foi mobilizada através de anúncios nas rádios locais. Em Ipaba a 

população foi convidada a participar do processo de elaboração do plano mediante cartas e 

anúncios em carros-de-som. Os gestores dos municípios de São Domingos do Prata, Timóteo, 

Colatina e Ipatinga aparentemente não compreenderam a questão, porque não apresentaram 

respostas coerentes a ela.  

Na questão 18 pedia-se que fossem indicadas as formas pela qual se deu a 

participação da população no processo de elaboração dos planos. O envolvimento social na 

elaboração do PMGIRS “é essencial e constitui um benefício direto da descentralização da 

gestão rumo à melhoria da qualidade de vida, uma vez que a sociedade tem maior possibilidade 

de contribuir para apontar quais as melhores estratégias e práticas para os contextos locais 
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específicos” (SANTIAGO, 2016). Os cinco gestores públicos dos municípios que responderam 

à questão 18 (São Domingos do Prata, Timóteo, Rio Doce, Colatina e Ipaba) informaram que a 

população emitiu opiniões e pleiteou ações em reuniões e audiências públicas.  

Nos municípios estudados por Santiago (2016), a população de 19 municípios se 

envolveu no processo de elaboração do PMGIRS, sendo que em 14 deles a participação se deu 

através de audiências e consultas públicas. Outras formas de envolvimento e mobilização social 

nesses municípios foram através de: composição de comissões e conselhos municipais, 

participação na sessão de aprovação do plano na Câmara Municipal, ações de organização da 

sociedade civil, Conferência Municipal e consulta ao PMGIRS disponibilizado na página 

oficial das Prefeituras na Internet (SANTIAGO, 2016).   

Em resumo, as questões 13 a 18 tinham o objetivo de elucidar como foi o processo 

de elaboração dos planos de resíduos sólidos dos municípios atingidos pelo rompimento da 

barragem de Fundão e quais atores se envolveram nele. Diante dos resultados do questionário, 

considera-se que a maior parte dos planos foi elaborada por empresas consultoria e contou com 

o envolvimento das populações dos respectivos municípios, embora a participação das Câmaras 

Municipais nesses processos tenha sido incipiente. Nessas seis questões também foram 

observadas respostas que demonstraram incompreensão das perguntas.  

 

6.4.7 Recursos financeiros 

Na questão 19 os respondentes foram questionados acerca da origem do recurso 

financeiro que custeou o processo de elaboração dos planos de resíduos sólidos dos seus 

municípios. O gestor do município de Rio Casca não soube responder a essa questão. Foi 

informado pelos gestores dos municípios de Rio Doce, Ipatinga, Ipaba e Itueta que o Comitê de 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, através de um programa de investimento para melhoria da 

situação do saneamento da bacia, investiu na elaboração dos planos de resíduos sólidos desses 

municípios. O gestor do setor de resíduos sólidos de Timóteo informou que a própria Prefeitura 

Municipal financiou a elaboração desse PMGIRS. As informações prestadas por esses cinco 

municípios foram confirmadas pelos documentos analisados nesta pesquisa. Entretanto, as 

informações apresentadas pelos gestores dos municípios de São Domingos do Prata e Colatina 

não estavam de acordo com as informações apresentadas nos planos desses municípios.  

Cabe destacar que o gestor de São Domingos do Prata informou que o investimento 

para elaboração do plano desse município veio da Fundação Renova. Entretanto, no PMSB que 

foi analisado está indicado que o recurso veio da Funasa. Essa contradição é explicada pelo fato 

de o município de São Domingos do Prata ter recebido um repasse da Fundação Renova em 12 
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de julho de 2019 para elaboração de um PMGIRS (RENOVA, 2019). O PMGIRS que foi 

elaborado com esse recurso foi aprovado em momento posterior à finalização da análise de 

conteúdo desta pesquisa (SÃO DOMINGOS DO PRATA, 2019b). Além disso, o autor tomou 

conhecimento da existência desse novo documento em 22 de abril de 2020. Dessa forma, esse 

PMGIRS não foi analisado nesta pesquisa. De toda forma, foi solicitado ao gestor de São 

Domingos do Prata o PMGIRS de 2019 e se confirmou que os recursos financeiros da Fundação 

Renova possibilitaram a sua elaboração (SÃO DOMINGOS DO PRATA, 2019a). Considera-

se, portanto, que o gestor de São Domingos do Prata não cometeu um equívoco ao responder à 

questão 19.  

Na pesquisa de Santiago (2016), 60% dos gestores que responderam o questionário 

afirmaram que os seus municípios não receberam nenhum tipo de financiamento externo para 

elaboração do plano. Quanto aos municípios que receberam auxílio de fontes externas para a 

elaboração do PMGIRS, todas elas se referiam a sistemas de Comitês de Bacia Hidrográfica ou 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o que fez com que a autora destacasse o 

importante papel dessas instituições para melhoria das estruturas de saneamento dos 

municípios. A partir da análise de conteúdo dos planos desta pesquisa, foi possível perceber 

que 73,68% dos PMGIRS foram financiados por órgãos dessa natureza, o que demonstra o 

importante papel da alocação de recursos oriundos da implantação da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos, um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal 

nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997).  

Na questão 20 interpelava-se os gestores municipais sobre se alguma vez o plano 

foi utilizado com o objetivo de obtenção de recursos externos para investimento no setor de 

resíduos sólidos. Essa questão nasceu da exigência do artigo 18 da Lei Federal nº 12.305/2010, 

como segue:  

 

A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos 

termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os 

Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, 

destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao 

manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou 

financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade 

(BRASIL, 2010a).  

 

Os municípios de São Domingos do Prata, Timóteo, Ipatinga, Ipaba e Itueta 

utilizaram os seus planos de resíduos sólidos pelo menos uma vez para fins de obtenção de 

recursos da União para investimento no setor de resíduos sólidos. Os municípios de Rio Doce 
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e Rio Casa nunca utilizaram os seus planos para essa finalidade, enquanto o gestor do município 

de Colatina não soube responder à questão.  

Na pesquisa realizada por Martins (2017) com o gestor do Departamento Autônomo 

de Água e Esgotos Departamento – DAAE de Araraquara-SP, ficou patente que esse município 

recebeu recursos federais e estaduais para investir no setor de resíduos sólidos municipais, por 

meio do Programa Município VerdeAzul, tendo recebido uma carregadeira, um caminhão 

poliguindaste com caçambas e a cobertura física do galpão de triagem de resíduos sólidos para 

operacionalização da coleta seletiva (MARTINS, 2017).  

A maior parte dos municípios cujos gestores responderam o questionário recebeu 

algum tipo de recurso externo, seja para elaborar o PMGIRS, seja para investir no 

desenvolvimento do setor de limpeza pública. Fica evidente, portanto, a necessidade de se criar 

instrumentos de arrecadação no nível local para levantar recursos financeiros para se investir 

no melhoramento dos serviços de resíduos sólidos prestados.  

 

6.4.8 Processo de revisão dos planos de resíduos sólidos 

A questão 21 solicitava aos respondentes que indicassem se o plano dos seus 

municípios já havia passado por algum processo de revisão. O único gestor municipal que 

respondeu positivamente à questão foi o do município de Rio Doce. Entretanto, não foi 

encontrada a versão atualizada desse plano disponibilizada na Internet, tampouco a existência 

de um plano preliminar foi mencionada no plano analisado nesta pesquisa.  

Como constatado nessa pesquisa, todos planos de resíduos sólidos dos municípios 

da área afetada pelo rompimento da barragem de Fundão apresentaram conteúdos parcialmente 

aderentes às exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em níveis insatisfatórios, 

medianamente satisfatórios e satisfatórios. Nenhum plano analisado contemplou integralmente 

as exigências da PNRS quanto ao conteúdo. De acordo com o que foi colocado pelos 

especialistas consultados no primeiro questionário desse estudo, em uma primeira versão do 

plano é aceitável que nem todos os requisitos de conteúdo mínimo estabelecidos pela legislação 

tenham sido contemplados. Recomenda-se, portanto, a todos os municípios que tiveram os seus 

planos analisados nessa pesquisa que realizem urgentemente a revisão dos seus planos com o 

objetivo de corrigir falhas e preencher lacunas para potencializar a gestão e o gerenciamento de 

resíduos sólidos locais.  
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6.4.9 Dificuldades do setor de serviços de manejo de resíduos sólidos 

Nas perguntas 22 e 23 os gestores públicos foram questionados sobre qual a 

principal dificuldade enfrentada pelos setores de resíduos sólidos dos municípios estudados e 

se, na opinião deles, existiam nos planos subsídios que contribuíssem para diminuir essa 

dificuldade.  

Os respondentes de São Domingos do Prata, Timóteo, Rio Doce e Colatina 

informaram que a principal limitação dos setores de resíduos sólidos desses municípios é a 

escassez de recursos para investimento no setor e que os planos desses quatro municípios não 

apresentaram ferramentas que possibilitassem aos gestores públicos enfrentar essa dificuldade 

e superá-la. Para Rossin (2018) “a garantia de recursos é um dos grandes desafios da gestão de 

resíduos no Brasil”.  

Os gestores públicos de Ipatinga, Rio Casca, Ipaba e Itueta informaram que a falta 

de apoio, envolvimento, colaboração da população nas ações de gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos é a principal dificuldade enfrentada pelos seus setores. Segundo a informação 

dos respondentes de Ipatinga e Rio Casca, os planos de resíduos sólidos elaborados para esses 

municípios não apresentam meios eficazes de contornar essa situação. Essas informações são 

questionáveis, visto que ambos os documentos apresentam programas e ações de educação 

ambiental da população. Já os gestores de Ipaba e Itueta indicaram que existem subsídios nos 

planos que contribuem para diminuir a principal dificuldade enfrentada pelos municípios na 

questão de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos.  

Martins (2017) solicitou aos gestores públicos da Região de Governo de 

Araraquara-SP que eles informassem “quais foram as principais dificuldades para 

implementação do plano?” (MARTINS, 2017). Dessa forma, os respondentes elencaram mais 

de uma dificuldade. Nesta dissertação, o questionário solicitava que o respondente apontasse a 

principal dificuldade na gestão municipal de resíduos. Sendo assim, o respondente poderia 

indicar apenas uma dificuldade. Nota-se que as dificuldades citadas pelos gestores dos 

municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão também são desafiadoras para 

os gestores dos municípios da Região de Governo de Araraquara-SP, conforme o Quadro 14. 
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Quadro 14: Dificuldades enfrentadas pelos gestores municipais da Região de Governo de Araraquara-

SP e dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão na implementação dos 

PMGIRS. 

Martins (2017) Respostas dos gestores 

“Baixa viabilidade econômico-financeira dos 

serviços voltados à gestão dos resíduos sólidos”. 

Escassez de recursos para investimento no setor 

de resíduos sólidos. 

“Mudar a consciência da população sobre as 

questões ambientais”. 

Falta de apoio, envolvimento, colaboração da 

população nas ações de gestão e gerenciamento 

de resíduos sólidos. 

 

Nessa mesma perspectiva, em consulta a gestores públicos do município de 

Araraquara-SP, Martins et al. (2017) indicaram que os principais entraves a serem superados 

para a plena implantação do PMGIRS nesse município eram:  

 

Assuntos de ordem financeira, investimentos em materiais, equipamentos e 

pessoal, maior participação e controle social, expansão da educação 

ambiental, estratégias para redução do volume de resíduos gerados, aumento 

da quantidade de recicláveis coletados e consolidação de acordos setoriais 

para implantação da logística reversa (MARTINS et al. 2017, grifo nosso).  

 

Os entraves indicados por Martins et al. (2017), e grifados pelo autor desta 

dissertação, coincidem com as dificuldades apresentadas nas respostas dos oito gestores 

municipais que responderam às questões 22 e 23 do questionário.  

 

6.4.10 Prioridades do setor de resíduos sólidos local 

Na questão 24 foi solicitado aos gestores públicos que indicassem qual a prioridade 

dos seus setores para o fortalecimento da gestão e do gerenciamento locais de resíduos sólidos. 

Os gestores dos municípios de São Domingos do Prata e Rio Doce informaram que a prioridade 

dos municípios é investir em ações de coleta seletiva. O gestor de Timóteo afirmou que a 

prioridade do setor é acompanhar os indicadores de desempenho propostos no plano para 

identificar se esse instrumento tem alcançado resultados. A prioridade do município de Colatina 

é coletar e destinar de forma ambientalmente adequada todos os resíduos gerados pela sua 

população. Em Ipatinga, a prioridade do setor de resíduos sólidos é implantar a coleta seletiva, 

a correta destinação dos resíduos sólidos da construção civil e a logística reversa de lâmpadas, 

pilhas e baterias. A prioridade de Rio Casca é fomentar uma ação coletiva para implantação das 

propostas de melhoria da gestão de resíduos sólidos e acompanhar a própria população na 

evolução do Projeto de Coleta Seletiva implantado recentemente no município. Em Ipaba o 
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setor de resíduo sólidos tem como prioridades implantar a coleta seletiva e a reeducação da 

população através da educação ambiental. O município de Itueta não apresentou resposta 

coerente à questão proposta.  

Os resultados sugerem que a coleta seletiva é o principal objetivo a ser alcançado 

pelos municípios que participaram do questionário, visto que ela foi mencionada em seis das 

sete respostas válidas a essa questão.  

 

6.4.11 Política Municipal de Resíduos Sólidos 

Por fim, na pergunta 25 arguiu-se os gestores públicos se após a elaboração e 

instituição do plano de resíduos sólidos foi elaborada legislação que regulamentasse a gestão e 

o gerenciamento de resíduos sólidos no município, visando ao estabelecimento de uma política 

local de resíduos sólidos. Os respondentes de São Domingos do Prata, Timóteo, Colatina, Ipaba 

e Itueta indicaram que foi promulgada no âmbito municipal uma legislação que estabelecia a 

política municipal de resíduos sólidos. Rio Doce e Ipatinga não avançaram nesse aspecto. O 

gestor público responsável pela resposta do município de Rio Casca não soube responder à 

questão.  

O estabelecimento de uma política local de resíduos sólidos, mediante a elaboração 

do plano de resíduos sólidos e a promulgação de uma legislação correlata, é importante para 

tornar eficaz as ações do setor municipal responsável pela gestão e pelo gerenciamento de 

resíduos sólidos. Dessa forma, os municípios que ainda não estabeleceram a sua Política 

Municipal de Resíduos Sólidos devem elaborar tal Lei e publicá-la, tendo em vista as 

características particulares de cada município, de forma a estabelecer limites e atribuir 

responsabilidades aos geradores de resíduos sólidos locais, além de proporcionar ao Poder 

Público meios para viabilizar a fiscalização e a cobrança pelos serviços de gerenciamento de 

resíduos sólidos, visando ao levantamento de recursos financeiros.   

 

6.4.12 Considerações finais acerca do questionário 

O objetivo inicial da aplicação do questionário aos gestores públicos dos municípios 

atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão era aferir se os planos de resíduos sólidos 

vêm contribuindo para o avanço das questões locais de gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos. Esperava-se que todos os 38 gestores convidados contribuíssem com a pesquisa. Mas 

essa expectativa não se concretizou e apenas 10 responsáveis pelos setores municipais de 

serviços de limpeza pública responderam o questionário.  
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Diante dos 10 questionários respondidos, considera-se que apenas oito gestores 

públicos utilizam o PMGIRS do seu município para nortear a tomada de decisão em seu setor. 

Além disso, na opinião de sete deles o plano contribuiu de alguma forma para melhorar a 

prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos. Nessa perspectiva, pode-se considerar 

que os planos de resíduos sólidos da maior parte desses 10 municípios, cujos gestores 

responderam o questionário, têm sido utilizados.  

Porém, a análise das respostas permitiu chegar a conclusões inquietantes. A 

comparação entre as respostas dos gestores públicos e os resultados da análise de conteúdo dos 

planos de resíduos sólidos permitiu identificar algumas incoerências que sugerem que alguns 

gestores desconhecem parte do conteúdo dos seus planos, especialmente aquele relacionado à 

proposição de ações. Além das incoerências citadas, algumas questões não foram 

compreendidas por alguns dos gestores, que inseriram informações fora de contexto no campo 

de resposta.  

A inconsistência de informações prestadas pelos gestores em relação às 

informações que constam nos planos resíduos sólidos pode ser um indicador de que alguns 

desses instrumentos de planejamento podem estar sendo subutilizados pelos gestores públicos 

para nortear a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos municipais. Além disso, a 

apresentação de respostas às questões com informações fora de contexto sugere um certo nível 

de descompromisso do gestor ao responder o questionário.  

É importante que os gestores encarem as ações propostas no Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não como desafios a serem superados, mas como meios 

de melhorar a prestação dos serviços sobre os quais eles são responsáveis. É igualmente 

fundamental que os gestores tenham pleno conhecimento do conteúdo do plano e saibam 

identificar as suas fragilidades para propor correções em futuras revisões. Finalmente, o 

PMGIRS não deve ser visto como um documento de gaveta, mas como um manual orientativo 

que sempre deve ser utilizado pelas equipes dos setores de limpeza pública dos municípios 

brasileiros.  
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7 CONCLUSÕES 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, elaborado 

conforme o disposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, é o instrumento 

fundamental para que um município avalie as suas ações de manejo de resíduos sólidos e, diante 

dessa avaliação, trace estratégias para fortalecer o sistema local de gestão e de gerenciamento 

de resíduos sólidos. Para atingir tais objetivos e para que a contribuição desse instrumento aos 

tomadores de decisão do setor de resíduos sólidos local seja eficaz, é necessário que o PMGIRS 

apresente um conteúdo que corresponda às exigências da legislação, bem como à realidade e à 

necessidade municipal. É igualmente importante que o plano seja utilizado pelos gestores 

públicos na condução das atividades de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no nível 

local.  

Nessas perspectivas, foi realizada a análise de conteúdo e do uso técnico dos planos 

de resíduos sólidos dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. 

Considera-se que a realidade de elaboração de PMGIRS no contexto estudado está favorável, 

visto que 34 dos 39 municípios atingidos já elaboraram um plano de resíduos sólidos conforme 

as exigências da PNRS. Outros quatro municípios elaboraram Planos Municipais de 

Saneamento Básico – PMSB, no qual não foi incluído o PMGIRS, e apenas um município ainda 

não elaborou o seu plano de resíduos sólidos.  

Tão importante quanto elaborar o plano de resíduos sólidos é a sua publicização. 

Nesse sentido, os municípios estudados ainda tem muito o que avançar, porque pouco mais da 

metade deles divulgou o documento de forma ampla. Cabe destacar que a ampla publicidade 

que os municípios devem dar ao plano de resíduos não deve se limitar à divulgação do 

documento na Internet ou à sua disponibilização para consulta pública. É necessário que o poder 

público integre a população nos processos de elaboração e revisão, de modo que o documento 

seja conhecido para se obter subsídios para o seu constante aprimoramento.  

Embora nem todos os planos de resíduos sólidos do contexto estudado estivessem 

amplamente divulgados, todos os gestores consultados atenderam ao princípio do “direito da 

sociedade à informação e ao controle social”, estabelecido pelo inciso X, do artigo 6º da Lei 

Federal nº 12.305/2010. É fundamental que a administração pública estabeleça canais de 

comunicação funcionais com o cidadão, proporcionando maior transparência para a divulgação 

de informações e documentos públicos.  

Isso também se aplica ao repasse de informações pelo município para canais oficiais 

de divulgação de dados sobre a gestão e o gerenciamento locais de resíduos sólidos. As 

informações prestadas por oito gestores para o Sistema Nacional de Informações sobre 
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Saneamento – SNIS em 2018, referente ao indicador “municípios que elaboraram o plano de 

resíduos sólidos”, não estavam de acordo com as respostas deles uma questão similar do 

questionário aplicado nesta pesquisa. Isso corrobora para a conclusão de que informações de 

banco de dados autodeclarados devem ser selecionadas e utilizadas com cautela. Entretanto, 

cabe destacar que o SNIS é o maior banco de informações a respeito de resíduos sólidos no 

Brasil.   

Tendo em vista que o conteúdo mínimo do PMGIRS é estabelecido por uma 

legislação, considera-se que ele é totalmente relevante e deve ser atendido em sua plenitude. 

Entretanto, percebeu-se que os municípios enfrentam dificuldades para atender a essa exigência 

da legislação. Os resultados da análise de conformidade dos PMGIRS mostraram que nenhum 

plano do contexto estudado estava plenamente aderente às exigências da PNRS. Apenas dois 

planos apresentaram conteúdos considerados Satisfatórios em relação às exigências da 

legislação. Outros 30 planos apresentaram conformidade Medianamente Satisfatória e seis 

apresentaram conformidade Insatisfatória. Considera-se também que quanto menor a nota 

quantitativa alcançada pelo plano, maiores são as suas deficiências, o que consequentemente 

demandará um processo de revisão mais trabalhoso.   

Diante disso, afirma-se que é necessário que todos os 38 planos de resíduos sólidos 

analisados sejam submetidos ao processo de revisão, com o objetivo de conformar plenamente 

os seus conteúdos às exigências legais. Cabe destacar que todos eles preveem a revisão do 

conteúdo e que esta foi a única exigência de conteúdo mínimo atendida plenamente por todos 

os 38 planos analisados.  

A revisão é um processo importante porque pode aumentar a conformidade dos 

planos de resíduos sólidos às exigências do artigo 19 da Lei Federal nº 12.305/2010 e do artigo 

51 do Decreto Federal nº 7.404/2010. Ela é uma etapa de aprimoramento do PMGIRS e deve 

ser executada por uma equipe capaz de diagnosticar lacunas e propor melhorias ao documento, 

de forma a contribuir para a consolidação da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos no 

nível municipal. Embora tenha sido estabelecido pela PNRS que os processos revisão devam 

ocorrer a cada quatro anos, esse prazo deve ser antecipado, especialmente nos planos com 

conteúdo Medianamente Satisfatório e Insatisfatório.   

Quanto às limitações identificadas nos planos através da análise de conteúdo, 

merece destaque o mau uso da técnica de copiar informações de um documento e colá-las em 

outro. O abuso dessa técnica permitiu concluir que as proposições de ações em alguns planos 

foram feitas sem considerar particularidades locais levantadas no diagnóstico. Entretanto, não 

se considera que o uso da técnica de “copiar e colar” informações é sempre prejudicial ao texto. 
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Ela pode auxiliar o trabalho da equipe técnica, desde que o seu emprego seja acompanhado de 

cuidadosa revisão por parte dos elaboradores, que devem sempre levar em consideração as 

realidades individuais de cada município antes da proposição de medidas.  

Contudo, a elaboração do plano de resíduos sólidos é apenas um ponto na gestão 

municipal de resíduos sólidos. A utilização desse instrumento pelos gestores na condução das 

atividades de manejo de resíduos é fundamental para o bom êxito da prestação desses serviços. 

Dentre 10 municípios cujo uso técnico do PMGIRS foi estudado, foi constatado que dois não 

utilizam os seus PMGIRS, porque os gestores afirmaram que não têm acesso a eles. Dessa 

forma considera-se que o investimento financeiro realizado por esses municípios na elaboração 

dos respectivos planos não está contribuindo com melhorias para a qualidade de vida das 

populações dessas localidades.  

Nesse mesmo contexto, oito gestores públicos afirmaram que utilizam o plano 

cotidianamente. Entretanto, a partir da análise detalhada das respostas dos gestores perceberam-

se algumas incoerências entre as informações prestadas e as que constavam nos planos 

analisados. Tais inconsistências se devem à falta de atenção do respondente ao assinalar o 

questionário ou sugerem que os gestores não conhecem profundamente o conteúdo dos seus 

planos. Isso indica que esses planos têm sido subutilizados localmente e, dessa forma, não têm 

contribuído com eficácia para melhorar a prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos 

nesses municípios.  

Também foi constatado que não houve relação entre a contribuição do plano para 

os municípios estudados e a sua conformidade ao conteúdo mínimo estabelecido pela legislação 

no contexto estudado. A expectativa é que um plano bem elaborado (com conteúdo Satisfatório) 

reflita em um eficaz gerenciamento de resíduos sólidos municipal. Entretanto, é fundamental a 

utilização do instrumento para guiar as ações e as decisões em termos de investimentos, de 

técnicas e de ações gerenciais.  

Diante disso, considera-se que é fundamental que o PMGIRS de um município seja 

elaborado com comprometimento em diagnosticar minuciosamente a qualidade dos serviços 

prestados, identificando potencialidades e fragilidades, e em propor ações executáveis física e 

economicamente pelo município. Entretanto, a elaboração de um PMGIRS que atenda às 

exigências da legislação e esteja adequado à realidade local não basta. É necessário o que os 

gestores públicos utilizem o plano para tomar decisões, e não apenas para cumprir com 

exigências legais. Isso demanda envolvimento e compromisso do poder público. Apenas com 

a associação dessas duas características serão promovidas mudanças no cenário de manejo de 

resíduos sólidos municipal.   
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8 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

As principais propostas desta dissertação foram identificar avanços da área de 

conhecimento que trata do estudo dos resíduos sólidos, especificamente da área ligada à análise 

de conteúdo dos planos de resíduos sólidos, e entender se e como os planos têm sido utilizados 

pelos municípios. Sugere-se que novas pesquisas avancem o conhecimento alcançado, seja a 

partir da replicação da metodologia, seja pela utilização dos resultados alcançados para testar 

novas hipóteses.  

Uma das propostas é que se estude quais fatores podem influenciar a conformidade 

dos PMGIRS às exigências de conteúdo mínimo estabelecidas na Lei Federal nº 12.305/2010 e 

no Decreto Federal nº 7.404/2010. De posse dos resultados da análise de conteúdo dos 38 planos 

de resíduos sólidos dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, futuras 

pesquisas podem investigar se existe correlação entre as notas alcançadas pelos planos (que 

reflete a conformidade dos planos às exigências da legislação) e as variáveis: número de 

habitantes do município, instituição elaboradora do plano, número de integrantes da equipe 

técnica, número de classes profissionais envolvidas no processo de elaboração dos planos e 

custo de elaboração dos planos. Outras variáveis também podem e devem ser testadas. A partir 

do estudo dessas correlações podem ser identificados meios para aumentar a conformidade dos 

planos às exigências de conteúdo mínimo da legislação vigente.  

Outra sugestão é que seja testado se o nível de conformidade do conteúdo dos 

planos de resíduos sólidos às exigências da legislação é direta ou indiretamente proporcional à 

melhoria da prestação de serviços do setor de resíduos sólidos municipal, ou se essa relação não 

existe. Uma forma de testar essas hipóteses seria investigar se os 38 municípios que tiveram 

seus PMGIRS analisados cumpriram as ações propostas nos planos e se as metas estabelecidas 

pelas equipes técnicas nesses documentos foram alcançadas. Utilizando os dados gerados neste 

trabalho, uma nova pesquisa com esse foco resultaria em um aprofundamento das conclusões 

desta pesquisa, permitindo avaliar de forma eficiente em quais municípios os planos foram 

efetivamente utilizados para avançar a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos locais. Ela 

também permitiria traçar uma relação entre a conformidade do conteúdo dos planos às 

exigências da legislação e os seus resultados, de forma a avaliar, por exemplo, se um município 

com o plano bem elaborado (ou seja, que atenda plenamente às exigências de conteúdo mínimo 

da PNRS e do seu Decreto regulamentador) presta serviços de qualidade para a sua população, 

ou se cada um dos municípios colocou em prática as ações propostas, de maneira a medir se os 

gestores atenderam ao que foi estabelecido no plano.  
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Sugere-se também que em trabalhos futuros sejam buscados outros meios para 

realizar a entrevista com os gestores públicos, tendo em vista a baixa taxa de retorno dos Surveys 

on-line. Considera-se que se o número de respondentes tivesse sido maior teria sido possível 

traçar uma relação mais coerente com os resultados alcançados pela análise de conteúdo. De 

toda forma, considera-se válida a tentativa deste estudo de buscar entender a contribuição dos 

planos de resíduos sólidos para os municípios para os quais eles foram elaborados.  
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APÊNDICE B – ITENS DE AVALIAÇÃO PROVENIENTES DO DESMEMBRAMENTO DOS INCISOS DO ARTIGO 19 DA LEI 

FEDERAL Nº 12.305/2010 

Inciso 

Nº item 

de 

avaliação 

Descrição do item de avaliação Cálculo da nota 

I - diagnóstico da situação dos resíduos 

sólidos gerados no respectivo 
território, contendo a origem, o 

volume, a 

caracterização dos resíduos e as 
formas de destinação e disposição final 

adotadas 

1 Origem dos resíduos sólidos Média (1.1:1.11) 

1.1 Domiciliares 0 se não, 2 se sim 

1.2 Limpeza Urbana 0 se não, 2 se sim 

1.3 Urbanos 0 se não, 2 se sim 

1.4 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 0 se não, 2 se sim 

1.5 Serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 

1.6 Industriais 0 se não, 2 se sim 

1.7 Serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 

1.8 Construção civil 0 se não, 2 se sim 

1.9 Agrossilvopastoris 0 se não, 2 se sim 

1.10 Serviços de transporte 0 se não, 2 se sim 

1.11 Mineração 0 se não, 2 se sim 

2 Volume de resíduos sólidos produzidos Média (2.1:2.11) 

2.1 Domiciliares 0 se não, 2 se sim 

2.2 Limpeza Urbana 0 se não, 2 se sim 

2.3 Urbanos 0 se não, 2 se sim 

2.4 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 0 se não, 2 se sim 

2.5 Serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 

2.6 Industriais 0 se não, 2 se sim 

2.7 Serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 

2.8 Construção civil 0 se não, 2 se sim 

2.9 Agrossilvopastoris 0 se não, 2 se sim 

2.10 Serviços de transporte 0 se não, 2 se sim 

2.11 Mineração 0 se não, 2 se sim 

3 Caracterização dos resíduos sólidos Média (3.1:3.11) 

3.1 Domiciliares 0 se não, 2 se sim 

3.2 Limpeza Urbana 0 se não, 2 se sim 

3.3 Urbanos 0 se não, 2 se sim 

3.4 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 0 se não, 2 se sim 

3.5 Serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 

3.6 Industriais 0 se não, 2 se sim 

3.7 Serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 

3.8 Construção civil 0 se não, 2 se sim 

3.9 Agrossilvopastoris 0 se não, 2 se sim 

3.10 Serviços de transporte 0 se não, 2 se sim 

3.11 Mineração 0 se não, 2 se sim 

4 Formas de destinação e disposição final adotadas Média (4.1:4.11) 

4.1 Domiciliares 0 se não, 2 se sim 
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4.2 Limpeza Urbana 0 se não, 2 se sim 

4.3 Urbanos 0 se não, 2 se sim 

4.4 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 0 se não, 2 se sim 

4.5 Serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 

4.6 Industriais 0 se não, 2 se sim 

4.7 Serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 

4.8 Construção civil 0 se não, 2 se sim 

4.9 Agrossilvopastoris 0 se não, 2 se sim 

4.10 Serviços de transporte 0 se não, 2 se sim 

4.11 Mineração 0 se não, 2 se sim 

II - identificação de áreas favoráveis 
para disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos, observado o 

plano diretor de que trata o § 1o do art. 
182 da Constituição Federal e o 

zoneamento ambiental, se houver; 

5 
Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor e o zoneamento 

ambiental, se houver; 
0 se não, 2 se sim 

III - identificação das possibilidades de 

implantação de soluções consorciadas 
ou compartilhadas com outros 

Municípios, considerando, nos 

critérios de economia de escala, a 
proximidade dos locais estabelecidos e 

as formas de prevenção dos riscos 

ambientais; 

6 
Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, 

nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais; 
0 se não, 2 se sim 

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 SNVS; 

7 

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 SNV: 

Média (7.1:7.15) 

7.1 Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico 

0 se não; 1 se 
identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 
E geradores 

7.2 Resíduos industriais 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 
OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 

E geradores 

7.3 Resíduos de serviços de saúde 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 
identificou resíduos 

E geradores 

7.4 Resíduos de mineração 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 
OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 

E geradores 
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7.5 Resíduos dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos; 

0 se não; 1 se 
identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 
E geradores 

7.6 
Resíduos dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, 

por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal; 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 
OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 

E geradores 

7.7 Resíduos das empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama; 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 
identificou resíduos 

E geradores 

7.8 
Resíduos dos responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do inciso I do art. 13 (portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira) e as empresas de transporte; 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 
OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 

E geradores 

7.9 Resíduos dos responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 
identificou resíduos 

E geradores 

7.10 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos e suas embalagens 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 
OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 

E geradores 

7.11 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pilhas e baterias; 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 
identificou resíduos 

E geradores 

7.12 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pneus; 

0 se não; 1 se 
identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 
E geradores 

7.13 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 
identificou resíduos 

E geradores 

7.14 
Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de 

luz mista; 

0 se não; 1 se 
identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 
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identificou resíduos 
E geradores 

7.15 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 
OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 

E geradores 

V - procedimentos operacionais e 
especificações mínimas a serem 

adotados nos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, incluída a disposição 

final ambientalmente adequada dos 
rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 

2007; 

8 
Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007; 
0 se não, 2 se sim 

VI - indicadores de desempenho 
operacional e ambiental dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos; 

9 Indicadores de desempenho operacional dos serviços públicos: Média (9.1:9:2) 

9.1 Limpeza urbana 0 se não, 2 se sim 

9.2 Manejo de resíduos sólidos 0 se não, 2 se sim 

10 Indicadores de desempenho ambiental dos serviços públicos: Média (10.1:10.2) 

10.1 Limpeza urbana 0 se não, 2 se sim 

10.2 Manejo de resíduos sólidos 0 se não, 2 se sim 

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; 

11 Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 Média (11.1:11.9) 

11.1 Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 
11.2 Resíduos industriais 0 se não, 2 se sim 
11.3 Resíduos de serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 
11.4 Resíduos de mineração 0 se não, 2 se sim 
11.5 Resíduos dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos; 0 se não, 2 se sim 

11.6 
Resíduos dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, 

por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal; 
0 se não, 2 se sim 

11.7 Resíduos das empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama; 0 se não, 2 se sim 

11.8 
Resíduos dos responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do inciso I do art. 13 (portos, aeroportos, 
terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira) e as empresas de transporte; 

0 se não, 2 se sim 

11.9 Resíduos dos responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 0 se não, 2 se sim 
VIII - definição das responsabilidades 

quanto à sua implementação e 

operacionalização, incluídas as etapas 

do plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos a que se refere o art. 20 a cargo 

do poder público; 

12 Definição das responsabilidades do poder público quanto à implementação e operacionalização do PMGIRS 0 se não, 2 se sim 

13 
Definição das responsabilidades do poder público quanto à implementação e operacionalização das etapas dos planos de gerenciamento 

de resíduos sólidos de serviços de saneamento (água e esgoto), de saúde (tipo PSF) e de transporte (tipo rodoviárias públicas) 
0 se não, 2 se sim 

IX - programas e ações de capacitação 
técnica voltados para sua 

implementação e operacionalização; 

14 Programas e ações de capacitação técnica voltados para a implementação e operacionalização do PMGIRS; 0 se não, 2 se sim 

X - programas e ações de educação 
ambiental que promovam a não 

15 Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; 0 se não, 2 se sim 
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geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem de resíduos sólidos; 

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 
formadas por pessoas físicas de baixa 

renda, se houver; 

16 
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 formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver; 

0 se não, 2 se sim 

XII - mecanismos para a criação de 
fontes de negócios, emprego e renda, 

mediante a valorização dos resíduos 

sólidos; 

17 mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos; 0 se não, 2 se sim 

XIII - sistema de cálculo dos custos da 

prestação dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, bem como a forma de 

cobrança desses serviços, observada a 
Lei nº 11.445, de 2007; 

18 sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 0 se não, 2 se sim 

19 a forma de cobrança dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 0 se não, 2 se sim 

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; 

20 Metas de redução Média (20.1:20.11) 

20.1 Domiciliares 0 se não, 2 se sim 
20.2 Limpeza Urbana 0 se não, 2 se sim 
20.3 Urbanos 0 se não, 2 se sim 
20.4 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 0 se não, 2 se sim 
20.5 Serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 
20.6 Industriais 0 se não, 2 se sim 
20.7 Serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 
20.8 Construção civil 0 se não, 2 se sim 
20.9 Agrossilvopastoris 0 se não, 2 se sim 

20.10 Serviços de transporte 0 se não, 2 se sim 
20.11 Mineração 0 se não, 2 se sim 

21 Metas de reutilização Média (21.1:21:11) 

21.1 Domiciliares 0 se não, 2 se sim 
21.2 Limpeza Urbana 0 se não, 2 se sim 
21.3 Urbanos 0 se não, 2 se sim 
21.4 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 0 se não, 2 se sim 
21.5 Serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 
21.6 Industriais 0 se não, 2 se sim 
21.7 Serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 
21.8 Construção civil 0 se não, 2 se sim 
21.9 Agrossilvopastoris 0 se não, 2 se sim 

21.10 Serviços de transporte 0 se não, 2 se sim 
21.11 Mineração 0 se não, 2 se sim 

22 Metas de coleta seletiva Média (22.1:22.11) 

22.1 Domiciliares 0 se não, 2 se sim 
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22.2 Limpeza Urbana 0 se não, 2 se sim 
22.3 Urbanos 0 se não, 2 se sim 
22.4 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 0 se não, 2 se sim 
22.5 Serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 
22.6 Industriais 0 se não, 2 se sim 
22.7 Serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 
22.8 Construção civil 0 se não, 2 se sim 
22.9 Agrossilvopastoris 0 se não, 2 se sim 

22.10 Serviços de transporte 0 se não, 2 se sim 
22.11 Mineração 0 se não, 2 se sim 

23 Metas de reciclagem Média (23.1:23.11) 

23.1 Domiciliares 0 se não, 2 se sim 
23.2 Limpeza Urbana 0 se não, 2 se sim 
23.3 Urbanos 0 se não, 2 se sim 
23.4 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 0 se não, 2 se sim 
23.5 Serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 
23.6 Industriais 0 se não, 2 se sim 
23.7 Serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 
23.8 Construção civil 0 se não, 2 se sim 
23.9 Agrossilvopastoris 0 se não, 2 se sim 

23.10 Serviços de transporte 0 se não, 2 se sim 
23.11 Mineração 0 se não, 2 se sim 

24 Outras metas com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; Média (24.1:24.11) 

24.1 Domiciliares 0 se não, 2 se sim 
24.2 Limpeza Urbana 0 se não, 2 se sim 
24.3 Urbanos 0 se não, 2 se sim 
24.4 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 0 se não, 2 se sim 
24.5 Serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 
24.6 Industriais 0 se não, 2 se sim 
24.7 Serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 
24.8 Construção civil 0 se não, 2 se sim 
24.9 Agrossilvopastoris 0 se não, 2 se sim 

24.10 Serviços de transporte 0 se não, 2 se sim 
24.11 Mineração 0 se não, 2 se sim 

XV - descrição das formas e dos 

limites da participação do poder 
público local na coleta seletiva e na 

logística 

reversa, respeitado o disposto no art. 
33, e de outras ações relativas à 

responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos; 

25 Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva 0 se não, 2 se sim 

26 Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na logística reversa Média (26.1:26.6) 
26.1 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos e suas embalagens 0 se não, 2 se sim 
26.2 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pilhas e baterias; 0 se não, 2 se sim 
26.3 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pneus; 0 se não, 2 se sim 
26.4 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 0 se não, 2 se sim 

26.5 
Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de 

luz mista; 
0 se não, 2 se sim 

26.6 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 0 se não, 2 se sim 
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27 outras ações do poder público local relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 0 se não, 2 se sim 

XVI - meios a serem utilizados para o 

controle e a fiscalização, no âmbito 
local, da implementação e 

operacionalização dos planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos de 
que trata o art. 20 e dos sistemas de 

logística reversa previstos no art. 33; 

28 
Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e operacionalização dos planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33; 
Média (28.1:28.15) 

28.1 Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 
28.2 Resíduos industriais 0 se não, 2 se sim 
28.3 Resíduos de serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 
28.4 Resíduos de mineração 0 se não, 2 se sim 
28.5 Resíduos dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos; 0 se não, 2 se sim 

28.6 Resíduos dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, 

por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal; 
0 se não, 2 se sim 

28.7 Resíduos das empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama; 0 se não, 2 se sim 

28.8 Resíduos dos responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do inciso I do art. 13 (portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira) e as empresas de transporte; 
0 se não, 2 se sim 

28.9 Resíduos dos responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 0 se não, 2 se sim 
28.10 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos e suas embalagens 0 se não, 2 se sim 
28.11 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pilhas e baterias; 0 se não, 2 se sim 
28.12 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pneus; 0 se não, 2 se sim 
28.13 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 0 se não, 2 se sim 

28.14 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de 

luz mista; 
0 se não, 2 se sim 

28.15 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 0 se não, 2 se sim 
XVII - ações preventivas e corretivas a 

serem praticadas, incluindo programa 

de monitoramento; 

29 Ações preventivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento; 0 se não, 2 se sim 

30 Ações corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento; 0 se não, 2 se sim 

XVIII - identificação dos passivos 
ambientais relacionados aos resíduos 

sólidos, incluindo áreas contaminadas, 

e respectivas medidas saneadoras; 

31 Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas 0 se não, 2 se sim 

32 Proposição de medidas saneadoras para as áreas contaminadas 0 se não, 2 se sim 

XIX - periodicidade de sua revisão, 

observado prioritariamente o período 

de vigência do plano plurianual 
municipal. 

33 periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual municipal. 0 se não, 2 se sim 
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APÊNDICE C – ITENS DE AVALIAÇÃO PROVENIENTES DO DESMEMBRAMENTO DOS INCISOS DO ARTIGO 51 DO 

DECRETO FEDERAL Nº 7.404/2010 

Incisos 

Nº item 

de 

avaliação 

Descrição do item de avaliação Cálculo da nota 

I - diagnóstico da situação dos resíduos 

sólidos gerados no respectivo 
território, com a indicação da origem, 

do volume e da massa, a 

caracterização dos resíduos e as 
formas de destinação e disposição final 

adotadas; 

1 Origem dos resíduos sólidos Média (1.1:1.11) 

1.1 Domiciliares 0 se não, 2 se sim 

1.2 Limpeza Urbana 0 se não, 2 se sim 

1.3 Urbanos 0 se não, 2 se sim 

1.4 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 0 se não, 2 se sim 

1.5 Serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 

1.6 Industriais 0 se não, 2 se sim 

1.7 Serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 

1.8 Construção civil 0 se não, 2 se sim 

1.9 Agrossilvopastoris 0 se não, 2 se sim 

1.10 Serviços de transporte 0 se não, 2 se sim 

1.11 Mineração 0 se não, 2 se sim 

2 Volume dos resíduos sólidos Média (2.1:2.11) 

2.1 Domiciliares 0 se não, 2 se sim 

2.2 Limpeza Urbana 0 se não, 2 se sim 

2.3 Urbanos 0 se não, 2 se sim 

2.4 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 0 se não, 2 se sim 

2.5 Serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 

2.6 Industriais 0 se não, 2 se sim 

2.7 Serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 

2.8 Construção civil 0 se não, 2 se sim 

2.9 Agrossilvopastoris 0 se não, 2 se sim 

2.10 Serviços de transporte 0 se não, 2 se sim 

2.11 Mineração 0 se não, 2 se sim 

3 Massa dos resíduos sólidos Média (3.1:3.11) 

3.1 Domiciliares 0 se não, 2 se sim 

3.2 Limpeza Urbana 0 se não, 2 se sim 

3.3 Urbanos 0 se não, 2 se sim 

3.4 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 0 se não, 2 se sim 

3.5 Serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 

3.6 Industriais 0 se não, 2 se sim 

3.7 Serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 

3.8 Construção civil 0 se não, 2 se sim 

3.9 Agrossilvopastoris 0 se não, 2 se sim 

3.10 Serviços de transporte 0 se não, 2 se sim 

3.11 Mineração 0 se não, 2 se sim 

4 Caracterização dos resíduos sólidos Média (4.1:4.11) 

4.1 Domiciliares 0 se não, 2 se sim 
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4.2 Limpeza Urbana 0 se não, 2 se sim 

4.3 Urbanos 0 se não, 2 se sim 

4.4 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 0 se não, 2 se sim 

4.5 Serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 

4.6 Industriais 0 se não, 2 se sim 

4.7 Serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 

4.8 Construção civil 0 se não, 2 se sim 

4.9 Agrossilvopastoris 0 se não, 2 se sim 

4.10 Serviços de transporte 0 se não, 2 se sim 

4.11 Mineração 0 se não, 2 se sim 

5 Formas de destinação e disposição final adotadas Média (5.1:5.11) 

5.1 Domiciliares 0 se não, 2 se sim 

5.2 Limpeza Urbana 0 se não, 2 se sim 

5.3 Urbanos 0 se não, 2 se sim 

5.4 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 0 se não, 2 se sim 

5.5 Serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 

5.6 Industriais 0 se não, 2 se sim 

5.7 Serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 

5.8 Construção civil 0 se não, 2 se sim 

5.9 Agrossilvopastoris 0 se não, 2 se sim 

5.10 Serviços de transporte 0 se não, 2 se sim 

5.11 Mineração 0 se não, 2 se sim 

II - identificação das áreas favoráveis 
para disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos, observado o 

plano diretor de que trata o § 1o do art. 
182 da Constituição e o zoneamento 

ambiental, quando houver; 

6 
Identificação das áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor e o zoneamento 

ambiental, quando houver; 
0 se não, 2 se sim 

III - identificação da possibilidade de 

implantação de soluções consorciadas 
ou compartilhadas com outros 

Municípios, considerando a economia 

de escala, a proximidade dos locais 
estabelecidos e as formas de prevenção 

dos riscos ambientais; 

7 
Identificação da possibilidade de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando a 
economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais; 

0 se não, 2 se sim 

IV - identificação dos resíduos sólidos 

e dos geradores sujeitos ao plano de 

gerenciamento ou ao sistema de 

logística reversa, conforme os arts. 20 
e 33 da Lei nº 12.305, de 2010, 

observadas as disposições deste 

Decreto e as normas editadas pelos 
órgãos do SISNAMA e do SNVS; 

8 
Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento ou ao sistema de logística reversa, conforme os 
arts. 20 e 33 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as disposições deste Decreto Federal e as normas editadas pelos órgãos do 

SISNAMA e do SNVS: 

Média (8.1:8.15) 

8.1 Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico 

0 se não; 1 se 
identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 
E geradores 

8.2 Resíduos industriais 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 
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identificou resíduos 
E geradores 

8.3 Resíduos de serviços de saúde 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 
OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 

E geradores 

8.4 Resíduos de mineração 

0 se não; 1 se 
identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 
identificou resíduos 

E geradores 

8.5 Resíduos dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos; 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 
OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 

E geradores 

8.6 Resíduos dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, 

por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal; 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 
identificou resíduos 

E geradores 

8.7 Resíduos das empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama; 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 
OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 

E geradores 

8.8 Resíduos dos responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do inciso I do art. 13 (portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira) e as empresas de transporte; 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 
identificou resíduos 

E geradores 

8.9 Resíduos dos responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 
OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 
E geradores 

8.10 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos e suas embalagens 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 
identificou resíduos 

E geradores 

8.11 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pilhas e baterias; 

0 se não; 1 se 
identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 
E geradores 
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8.12 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pneus; 

0 se não; 1 se 
identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 
E geradores 

8.13 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 
OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 

E geradores 

8.14 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de 

luz mista; 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 

OU geradores; 2 se 
identificou resíduos 

E geradores 

8.15 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

0 se não; 1 se 

identificou resíduos 
OU geradores; 2 se 

identificou resíduos 

E geradores 
V - procedimentos operacionais e 

especificações mínimas a serem 

adotadas nos serviços públicos de 
limpeza 

urbana e de manejo de resíduos 

sólidos, incluída a disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos, 

em consonância com o disposto na Lei 

nº 11.445, de 2007, e no Decreto no 
7.217, de 21 de junho de 2010; 

9 
Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, em consonância com o disposto na Lei nº 11.445, de 

2007, e no Decreto Federal no 7.217, de 21 de junho de 2010; 

0 se não, 2 se sim 

VI - regras para transporte e outras 
etapas do gerenciamento de resíduos 

sólidos de que trata o art. 20 da Lei 

nº 12.305, de 2010, observadas as 
normas editadas pelos órgãos do 

SISNAMA e do SNVS, bem como as 

demais disposições previstas na 
legislação federal e estadual; 

10 
Regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 da Lei nº 12.305, de 2010 - 

empreendimentos sujeitos a planos de gerenciamento 
Média (10.1:10.9) 

10.1 Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 

10.2 Resíduos industriais 0 se não, 2 se sim 

10.3 Resíduos de serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 

10.4 Resíduos de mineração 0 se não, 2 se sim 

10.5 Resíduos dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos; 0 se não, 2 se sim 

10.6 
Resíduos dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, 

por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal; 
0 se não, 2 se sim 

10.7 Resíduos das empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama; 0 se não, 2 se sim 

10.8 
Resíduos dos responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do inciso I do art. 13 (portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira) e as empresas de transporte; 
0 se não, 2 se sim 

10.9 Resíduos dos responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 0 se não, 2 se sim 

VII - definição das responsabilidades 
quanto à sua implementação e 

operacionalização pelo Poder Público, 

11 Definição das responsabilidades do poder público quanto à implementação e operacionalização do PMGIRS 0 se não, 2 se sim 

12 
Definição das responsabilidades do poder público quanto à implementação e operacionalização das etapas dos planos de gerenciamento 

de resíduos sólidos de serviços de saneamento (água e esgoto), de saúde (tipo PSF) e de transporte (tipo rodoviárias públicas) 
0 se não, 2 se sim 
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incluídas as etapas do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos; 

VIII - programas e ações de educação 

ambiental que promovam a não 
geração, a redução, a reutilização, a 

coleta seletiva e a reciclagem de 

resíduos sólidos; 

13 
Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização, a coleta seletiva e a reciclagem de 

resíduos sólidos; 
0 se não, 2 se sim 

IX - programas e ações voltadas à 
participação de cooperativas e 

associações de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis formadas por 

pessoas físicas de baixa renda, quando 

houver; 

14 
Programas e ações voltadas à participação de cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas 
por pessoas físicas de baixa renda, quando houver; 

0 se não, 2 se sim 

X - sistema de cálculo dos custos da 

prestação dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, bem como a forma de 

cobrança desses serviços, observado o 

disposto na Lei nº 11.445, de 2007; 

15 Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 0 se não, 2 se sim 

16 a forma de cobrança desses serviços, observado o disposto na Lei nº 11.445, de 2007; 0 se não, 2 se sim 

XI - metas de coleta seletiva e 

reciclagem dos resíduos; 

17 Metas de coleta seletiva Média (17.1:17.11) 

17.1 Domiciliares 0 se não, 2 se sim 

17.2 Limpeza Urbana 0 se não, 2 se sim 

17.3 Urbanos 0 se não, 2 se sim 

17.4 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 0 se não, 2 se sim 

17.5 Serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 

17.6 Industriais 0 se não, 2 se sim 

17.7 Serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 

17.8 Construção civil 0 se não, 2 se sim 

17.9 Agrossilvopastoris 0 se não, 2 se sim 

17.10 Serviços de transporte 0 se não, 2 se sim 

17.11 Mineração 0 se não, 2 se sim 

18 Metas de reciclagem Média (18.1:18.11) 

18.1 Domiciliares 0 se não, 2 se sim 

18.2 Limpeza Urbana 0 se não, 2 se sim 

18.3 Urbanos 0 se não, 2 se sim 

18.4 Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 0 se não, 2 se sim 

18.5 Serviços públicos de saneamento básico 0 se não, 2 se sim 

18.6 Industriais 0 se não, 2 se sim 

18.7 Serviços de saúde 0 se não, 2 se sim 

18.8 Construção civil 0 se não, 2 se sim 

18.9 Agrossilvopastoris 0 se não, 2 se sim 

18.10 Serviços de transporte 0 se não, 2 se sim 

18.11 Mineração 0 se não, 2 se sim 

19 Descrição das formas e dos limites da participação do Poder Público local na coleta seletiva 0 se não, 2 se sim 
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XII - descrição das formas e dos 
limites da participação do Poder 

Público local na coleta seletiva e na 

logística 
reversa, respeitado o disposto no art. 

33 da Lei nº 12.305, de 2010, e de 

outras ações relativas à 
responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos; 

20 
Descrição das formas e dos limites da participação do Poder Público local na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33 da Lei 
nº 12.305, de 2010 

Média (20.1:20.6) 

20.1 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos e suas embalagens 0 se não, 2 se sim 

20.2 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pilhas e baterias; 0 se não, 2 se sim 

20.3 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pneus; 0 se não, 2 se sim 

20.4 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 0 se não, 2 se sim 

20.5 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de 

luz mista; 
0 se não, 2 se sim 

20.6 Resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 0 se não, 2 se sim 

21 
Descrição das formas e dos limites da participação do Poder Público em outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos; 

0 se não, 2 se sim 

XIII - identificação de áreas de 

disposição inadequada de resíduos e 
áreas contaminadas e respectivas 

medidas saneadoras; e 

22 Identificação de áreas de disposição inadequada de resíduos e áreas contaminadas 0 se não, 2 se sim 

23 respectivas medidas saneadoras; 0 se não, 2 se sim 

XIV - periodicidade de sua revisão. 24 Periodicidade de revisão. 0 se não, 2 se sim 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS GESTORES DOS 38 

MUNICÍPIOS CUJOS PMGIRS FORAM ANALISADOS NESTA PESQUISA 
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APÊNDICE E - CARACTERÍSTICAS GERAIS DE CADA UM DOS 38 PMGIRS ANALISADOS NESTA PESQUISA 

MUNICÍPIO 

TIPO 

DE 

PLANO 

ANO 
ÚLTIMA 

REVISÃO 

PARTICIPAÇÃO 

PÚBLICA 

QUEM 

ELABOROU 
FINANCIAMENTO PÁGINAS 

Nº DE 

INTEGRANTES 

DA EQUIPE 

Profissionais que 

elaboraram o documento 

CUSTO DE 

ELABORAÇÃO5 

Mariana PMGIRS 2016 Em processo Não é indicada Terceiro Terceiro 125 7 Não é indicado R$                        492.500,00 

Barra Longa PMGIRS 
Não tem 

data 
Primeira versão Sim  Terceiro Terceiro 89 25 Não é indicado R$                          80.000,00 

Rio Doce PMGIRS 
Não tem 

data 
Primeira versão Sim  Terceiro Terceiro 88 25 Não é indicado R$                        128.000,00 

Sem-Peixe PMGIRS 
Não tem 

data 
Primeira versão Sim  Terceiro Terceiro 88 25 Não é indicado R$                        112.000,00 

Rio Casca PMGIRS 
Não tem 

data 
Primeira versão Sim  Terceiro Terceiro 94 25 Não é indicado R$                        171.000,00 

Raul Soares  PMGIRS 
Não tem 

data 
Primeira versão Sim  Terceiro Terceiro 100 25 Não é indicado R$                        236.000,00 

São Pedro 

dos Ferros 
PMGIRS 

Não tem 

data 
Primeira versão Sim  Terceiro Terceiro 100 25 Não é indicado R$                        106.000,00 

São José do 

Goiabal 
PMGIRS 

Não tem 

data 
Primeira versão Sim  Terceiro Terceiro 97 25 Não é indicado R$                        106.000,00 

Marliéria  PMGIRS 2016 2018 Não é indicada Terceiro Terceiro 100 9 Não é indicado R$                        114.000,00 

Timóteo  PMGIRS 2017 Em processo Sim Prefeitura Não fica evidente 130 10 

02 secretários, 01 

engenheiro sanitarista, 01 

historiadora, 01 técnico de 

meio ambiente e agrícola, 
01 gerente de meio 

ambiente, 01 coordenadora 

de licenciamento 
ambiental, 02 assistentes 

sociais, 01 fiscal 

Não é indicado 

Dionísio PMSB 2015 
Não foi 

informada  
Sim Terceiro 

Não indica. Existiu 

uma parceria técnica 
com terceiros.  

270 Não é indicado Não é indicado Não é indicado 

Linhares PMGIRS 2015 
Não foi 

informada  

Não fica claro. 

Propõe que o plano 

SEJA submetido a 

audiência pública 

Prefeitura Não indica 168 Não é indicado Não é indicado Não é indicado 

Bom Jesus do 
Galho 

PMSB 2015/2016 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 
8 volumes 

(1450) 
19 

05 engenheiros civis, 02 

biólogas, 01 psicóloga, 01 
jornalista, 01 mestre em 

economia, 01 advogado, 05 
engenheiros ambientais, 03 

estagiários (engenharia 

ambiental) 

R$                        167.650,00 

                                                 
5 Fontes: IBIO – AGB DOCE (2013a, 2013b, 2013c, 2013d, 2013e, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2016). 
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Belo Oriente PMSB 2017/2018 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 
9 volumes 

2110 
21 

05 engenheiros civis, 01 

jornalista, 01 mestre em 
economia, 01 advogada, 01 

psicóloga, 03 engenheiro 

ambiental, 02 biólogos, 01 
pedagoga, 01 

desenhista/projetista, 01 

tecnóloga em gestão, 04 
estagiários (engenharia 

ambiental, engenharia de 

produção, gestão e análise 
ambiental) 

R$                        198.500,00 

Bugre PMSB 2015/2016 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 
8 volumes 

(1522) 
39 

03 economistas, 10 

engenheiros civis, 01 
assistente social, 02 

geógrafos, 01 

administrador, 01 
administradora/contadora, 

01 advogado,  03 

engenheiros agrônomos,  
15 engenheiros ambientais 

e sanitaristas,  02 bacharéis 

em direito,  

R$                          77.000,00 

Iapu PMSB 2015/2016 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 
8 volumes 

(1564) 
39 

03 economistas, 10 

engenheiros civis, 01 

assistente social, 02 
geógrafos, 01 

administrador, 01 

administradora/contadora, 
01 advogado,  03 

engenheiros agrônomos,  

15 engenheiros ambientais 
e sanitaristas,  02 bacharéis 

em direito,  

R$                        113.166,67 

Sobrália  PMSB 2015/2016 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 
8 volumes 

(1537) 
38 

03 economistas, 10 

engenheiros civis, 01 

assistente social, 02 

geógrafos, 01 

administrador, 01 
administradora/contadora, 

01 advogado,  03 
engenheiros agrônomos,  

14 engenheiros ambientais 

e sanitaristas,  02 bacharéis 
em direito,  

R$                          88.666,67 

Fernandes 

Tourinho 
PMSB 2015/2016 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 

8 volumes 

(1559) 
38 

03 economistas, 10 

engenheiros civis, 01 
assistente social, 02 

R$                          70.000,00 
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geógrafos, 01 

administrador, 01 
administradora/contadora, 

03 engenheiros agrônomos,  

15 engenheiros ambientais 
e sanitaristas,  02 bacharéis 

em direito,  

Alpercata PMSB 2015/2016 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 
8 volumes 

(1480) 
38 

03 economistas, 10 
engenheiros civis, 01 

assistente social, 02 

geógrafos, 01 
administrador, 01 

administradora/contadora, 

03 engenheiros agrônomos,  
15 engenheiros ambientais 

e sanitaristas,  02 bacharéis 

em direito,  

R$                        105.000,00 

Tumiritinga  PMSB 2015/2016 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 
8 volumes 

(1622) 
39 

03 economistas, 10 

engenheiros civis, 01 

assistente social, 02 
geógrafos, 01 

administrador, 01 

administradora/contadora, 

01 advogado,  03 

engenheiros agrônomos,  

15 engenheiros ambientais 
e sanitaristas,  02 bacharéis 

em direito,  

R$                          86.333,33 

Galileia PMSB 2015/2016 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 
8 volumes 

(1593) 
39 

03 economistas, 10 

engenheiros civis, 01 
assistente social, 02 

geógrafos, 01 

administrador, 01 
administradora/contadora, 

01 advogado,  03 

engenheiros agrônomos,  

15 engenheiros ambientais 

e sanitaristas,  02 bacharéis 

em direito,  

R$                        105.880,83 

Conselheiro 
Pena 

PMSB 2015/2016 

Primeira versão 

de 
PMSB/Segunda 

de PMGIRS 

Sim Terceiro Terceiro 
8 volumes 

(1817) 
39 

03 economistas, 10 

engenheiros civis, 01 

assistente social, 02 
geógrafos, 01 

administrador, 01 

administradora/contadora, 
01 advogado,  03 

engenheiros agrônomos,  

15 engenheiros ambientais 

R$                        190.166,66 
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e sanitaristas,  02 bacharéis 

em direito,  

Periquito PMSB 2015/2016 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 
8 volumes 

(1623) 
39 

03 economistas, 10 

engenheiros civis, 01 

assistente social, 02 
geógrafos, 01 

administrador, 01 

administradora/contadora, 

01 advogado,  03 

engenheiros agrônomos,  

15 engenheiros ambientais 
e sanitaristas,  02 bacharéis 

em direito,  

R$                        106.376,67 

Itueta PMSB 2015/2016 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 
9 volumes 

(1363) 
19 

05 engenheiros civis, 02 
biólogas, 01 psicóloga, 01 

jornalista, 01 mestre em 

economia, 01 advogado, 05 
engenheiros ambientais, 03 

estagiários (Engenharia 

Ambiental) 

R$                        101.440,00 

Córrego 
Novo 

PMSB 2017/2018 
Revisão do 

PMGIRS de 2015 
Sim Terceiro Terceiro 

9 volumes 
(1808) 

21 

05 engenheiros civis, 02 

biólogas, 01 psicóloga, 01 

jornalista,  01 economista, 

01 advogado, 03 
engenheiros ambientais, 01 

pedagoga, 01 

desenhista/projetista, 01 
técnico em gestão, 04 

estagiários (03 Engenharia 
Ambiental e 01 Gestão e 

Análise Ambiental) 

R$                          70.300,00 

Resplendor PMSB 2015/2016 
Revisão de um 

PMGIRS de 2004 
Sim Terceiro Terceiro 

9 volumes 

(1626) 
19 

05 engenheiros civis, 02 

biólogas, 01 psicóloga, 01 
jornalista, 01 mestre em 

economia, 01 advogado, 05 

engenheiros ambientais, 03 
estagiários (Engenharia 

Ambiental) 

R$                        170.000,00 

Santa Cruz do 

Escalvado 
PMSB 2015/2016 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 

9 volumes 

(1377) 
19 

05 engenheiros civis, 02 
biólogas, 01 psicóloga, 01 

jornalista, 01 mestre em 

economia, 01 advogado, 05 
engenheiros ambientais, 03 

estagiários (Engenharia 

Ambiental) 

R$                          94.950,00 
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Ipaba PMSB 2017/2018 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 
9 volumes 

(1841) 
21 

05 engenheiros civis, 02 

biólogas, 01 psicóloga, 01 
jornalista,  01 economista, 

01 advogado, 03 

engenheiros ambientais, 01 
pedagoga, 01 

desenhista/projetista, 01 

técnico em gestão, 04 
estagiários (03 engenharia 

ambiental e 01 Gestão e 

Análise Ambiental) 

R$                        142.200,00 

Pingo d'Água PMSB 2017/2018 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 
9 volumes 

(1755) 
21 

05 engenheiros civis, 02 

biólogas, 01 psicóloga, 01 

jornalista,  01 economista, 
01 advogado, 03 

engenheiros ambientais, 01 

pedagoga, 01 
desenhista/projetista, 01 

técnico em gestão, 04 

estagiários (03 Engenharia 
Ambiental e 01 Gestão e 

Análise Ambiental) 

R$                          47.700,00 

Caratinga PMSB 2015/2016 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 
8 volumes 

(2106) 
38 

Prognóstico: 03 

economistas, 10 

engenheiros civis, 01 

assistente social, 02 
geógrafos, 01 

administrador, 01 

administradora/contadora, 
03 engenheiros agrônomos,  

15 engenheiros ambientais 

e sanitaristas,  02 bacharéis 
em direito,  

R$                        456.224,53 

Baixo 
Guandu 

PMSB 2016 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 215 38 

03 doutores em hidráulica e 

saneamento básico, 01 

administrador, 02 

engenheiros agrônomos, 08 

engenheiros ambientais, 01 

doutor em engenharia 
oceânica, 01 doutor em 

recursos hídricos, 01 
doutor em economia da 

indústria e da tecnologia, 

01 mestre em informática, 
01 doutor em engenharia 

elétrica, 01 mestre em 

engenharia ambiental, 01 
mestre em educação, 01 

doutor em geologia 

Não é indicado 
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ambiental, 01 doutor em 

economia, 01 engenheiro 
sanitarista, 01 doutor em 

ciências sociais, 03 

assistentes sociais, 01 
engenheiro civil, 01 

economista, 04 estagiários 

(Engenharia Ambiental) 

Colatina PMSB 2016 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 248 38 

03 doutores em hidráulica e 

saneamento básico, 01 

administrador, 02 
engenheiros agrônomos, 08 

engenheiros ambientais, 01 

doutor em engenharia 
oceânica, 01 doutor em 

recursos hídricos, 01 

doutor em economia da 
indústria e da tecnologia, 

01 mestre em informática, 

01 doutor em engenharia 
elétrica, 01 mestre em 

engenharia ambiental, 01 

mestre em educação, 01 
doutor em geologia 

ambiental, 01 doutor em 

economia, 01 engenheiro 
sanitarista, 01 doutor em 

ciências sociais, 03 

assistentes sociais, 01 
engenheiro civil, 01 

economista, 04 estagiários 

(Engenharia Ambiental) 

Não é indicado 

Marilândia PMSB 2016 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 213 38 

03 doutores em hidráulica e 

saneamento básico, 01 

administrador, 02 

engenheiros agrônomos, 08 

engenheiros ambientais, 01 

doutor em engenharia 
oceânica, 01 doutor em 

recursos hídricos, 01 

doutor em economia da 
indústria e da tecnologia, 

01 mestre em informática, 

01 doutor em engenharia 
elétrica, 01 mestre em 

engenharia ambiental, 01 

mestre em educação, 01 
doutor em geologia 

Não é indicado 
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ambiental, 01 doutor em 

economia, 01 engenheiro 
sanitarista, 01 doutor em 

ciências sociais, 03 

assistentes sociais, 01 
engenheiro civil, 01 

economista, 04 estagiários 

(Engenharia Ambiental) 

Aimorés PMSB 2013 
Revisão de um 

PMGIRS de 2004 
Sim Terceiro Terceiro 

11 

volumes 

(1057) 

13 

02 engenheiros agrônomos, 

01 administrador, 02 

engenheiro civil, 01 
economista, 01 jornalista, 

02 geográfo, 01 bacharel 

em direito, 02 engenheiros 
ambientais e sanitaristas, 

01 estagiária (engenharia 

ambiental e sanitária) 

Não é indicado 

São 

Domingos do 

Prata 

PMSB 2015 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 
Produto K 

(272) 
5 

01 engenheiro civil, 01 

analista socioambiental, 03 

analistas ambientais 

Não é indicado 

Governador 

Valadares 
PMSB 

2013-

2016 

Existe um 

PMGIRS de 2004 

ao qual o autor 

não teve acesso 

Sim Terceiro Próprio 
6 volumes 

(1295) 
28 

14 engenheiros, 01 
arquiteto, 01 advogado, 01 

adminsitrador, 01 cientista 

social, 01 pedagoga, 03 
biológos, 01 sociólogo, 02 

técnicos, 02 topógrafos, 01 

projetista 

Não é indicado 

Santana do 

Paraíso 
PMSB 2016 Primeira versão Sim Terceiro Não fica evidente 

7 volumes 

(1752) 
9 

02 geógrafas, 01 

administrador, 01 gerente 

de projetos, 02 biólogas, 01 
pedagoga, 01 engenheira 

civil, 01 advogada 

Não é indicado 

Ipatinga PMSB 2015/2016 Primeira versão Sim Terceiro Terceiro 
8 volumes 

(1278) 
17 

07 engenheiros civis, 01 

bacharel em serviço social, 
01 jornalista, 04 

engenheiros ambientais, 01 
técnico em meio ambiente 

e recursos hídricos, 01 

administrador de empresas, 
01 geógrafa, 01 advogada 

R$                        945.000,00 
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