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RESUMO 

O desenvolvimento de uma nação transcende a questão econômica, pois deve 
primar a adoção de um modelo voltado ao desenvolvimento sustentável que abarque 
as dimensões da sustentabilidade, sendo esta a premissa a ser observada quando 
da elaboração das políticas públicas no Brasil. Na esteira do desenvolvimento 
econômico sempre vem as externalidades, como é o caso dos resíduos sólidos 
gerados, principalmente nos núcleos urbanos. Nessa perspectiva, encontra-se a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira instituída por meio da Lei Federal 
n.º 12.305/2010 que prevê a obrigação solidária dos multi atores, agentes públicos e 
privados, pela gestão dos resíduos sólidos gerados. Levando em consideração isso, 
esta pesquisa possui o objetivo de analisar a gestão de resíduos sólidos de um 
consórcio de municípios como instrumento hábil para alcançar os objetivos da 
PNRS, e, desse modo, conduzir ao desenvolvimento sustentável. Para tanto, consta 
no marco teórico questões intrinsecamente relacionadas como: as dimensões do 
desenvolvimento sustentável; a definição de políticas públicas; os aspectos mais 
relevantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos; e, os modelos de gestão 
utilizados na gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU), dando ênfase para a 
gestão consorciada, adotada por treze municípios localizados na região central de 
Rondônia, Estado este inserido na Região Amazônica brasileira. A gestão, objeto do 
estudo, é realizada por um Consórcio Intermunicipal de Saneamento denominado de 
CISAN-Central/RO. As contribuições teóricas para essa pesquisa são relativas ao 
desenvolvimento sustentável, às políticas públicas entre outros.  A metodologia 
adotada foi a qualitativa, com coleta de dados junto ao CISAN-Central/RO e nos 
sistemas SISNAMA, SINIR, MMA, IBGE, incluindo visitas à sede administrativa do 
Consórcio e nos municípios que o integram e na área de disposição final dos 
resíduos sólidos, com realização de entrevistas junto a entrevistados 
intencionalmente escolhidos. Da análise dessa gestão, os resultados demonstraram 
avanços alcançados pelos consorciados, em especial, quanto à disposição final dos 
RSU, o que gera a conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas 
também apontaram não conformidades relacionadas com a falta de ações, como: a 
coleta seletiva, a reciclagem, a compostagem e de medidas de inclusão social. 
Esses achados demonstram que, apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
ser um instrumento de evolução no tema gestão de RSU, ainda se fazem 
necessárias medidas executivas mais eficazes para atender o seu objetivo que é 
fomentar o desenvolvimento sustentável. 
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ABSTRACT 

The development of a nation transcends the economic issue, since it should prevail 
the adoption of a model aimed at sustainable development that encompasses the 
dimensions of sustainability, and this is the premise to be observed when elaborating 
public policies in Brazil. In the wake of economic development, externalities always 
come, as is the case of solid waste generated, especially in urban centers. In this 
perspective, the Brazilian National Solid Waste Policy is established through Federal 
Law No. 12,305/2010, which provides for the joint obligation of multi actors, public 
and private agents, for the management of solid waste generated. Considering this, 
this research aims to analyze the solid waste management of a consortium of 
municipalities as a tool to achieve the objectives of the PNRS, and thus lead to 
sustainable development. For that, the theoretical framework includes issues related 
to: the dimensions of sustainable development; the definition of public policies; the 
most relevant aspects of the National Solid Waste Policy; and the management 
models used in the management of solid urban waste (MSW), emphasizing the 
consortium management, adopted by thirteen municipalities located in the central 
region of Rondônia, which is inserted in the Brazilian Amazon Region. The 
management, object of the study, is carried out by an Intermunicipal Consortium of 
Sanitation called CISAN-Central/RO. The theoretical contributions for this research 
are related to sustainable development, public policies among others. The 
methodology adopted was qualitative, with data collection with CISAN-Central/RO 
and in the SISNAMA, SINIR, MMA, IBGE systems, including visits to the 
administrative headquarters of the Consortium and in the municipalities that comprise 
it and in the final disposal area of the waste interviews with the intentionally chosen 
interviewees. From the analysis of this management, the results demonstrated the 
progress achieved by the consortium members, especially regarding the final 
disposal of MSW, which generates compliance with the National Policy on Solid 
Waste. But they also pointed out nonconformities related to the lack of actions, such 
as: selective collection, recycling, composting and social inclusion measures. These 
findings demonstrate that, although the National Solid Waste Policy is an 
evolutionary tool in MSW management, more effective executive measures are still 
needed to meet its goal of promoting sustainable development. 
 
Keywords: Public policy. Solid Waste. Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao Estado, incumbe a elaboração das políticas públicas necessárias à 

consecução de suas atividades, de modo a acarretar os melhores resultados para a 

Administração Pública e para a sociedade, e não somente para o alcance de 

quaisquer resultados, o que reforça a importância do estudo das políticas públicas 

como uma forma de subsidiar a tomada de decisões pelos gestores públicos. 

Dentre as políticas públicas, na de gestão ambiental, está englobada a gestão 

dos resíduos sólidos urbanos (RSU). Ela tem se mostrado de maior urgência e de 

premente preocupação por parte de inúmeros setores, público e privado. São 

questões que envolvem atender as demandas por desenvolvimento e, nesse 

contexto, por um desenvolvimento sustentável com a preservação do meio 

ambiente. Entende-se, dessa forma, tratar-se de questão de grande complexidade 

conjugar todos esses fatores. 

Em virtude desse anseio, que na verdade é de cunho mundial, o Brasil 

instituiu a sua Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) por meio da edição da 

Lei Federal n.º 12.305/2010, estabelecendo a corresponsabilidade pela destinação 

dos resíduos sólidos a todos os seus geradores. 

A PNRS adotou ainda como princípio o desenvolvimento sustentável e impôs 

para o seu alcance uma série de diretrizes. Essa mesma política determina que a 

gestão dos resíduos sólidos se realize de modo integrado, ou seja, envolvendo todos 

os atores nos processos de pensar, de idealizar e, especialmente, de planejar as 

ações ou políticas públicas a serem desenvolvidas, a fim de minimizar ou solucionar 

o problema da destinação dos resíduos sólidos. 

Ocorre que o avanço tecnológico, o aumento da oferta de bens de consumo e 

a facilidade de sua aquisição e de sua obsolescência programada culminaram por 

acarretar um desequilíbrio ambiental, em especial, pelo aumento de bens não 

duráveis, com o uso de embalagens (descartáveis) e, ainda, com o desperdício 

decorrente da má utilização dos bens de consumo, entre outros. Todo esse 

descarte, há muito, tem sido tratado erroneamente como lixo, e o seu inegável 

aumento potencializa a probabilidade de ocorrência de danos ambientais que 

degradam os corpos d’água, o solo, as áreas comuns, como margens de estradas e 

parques, ou seja, a Terra de um modo geral e, por conseguinte, ameaçam a própria 
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existência dos seres vivos, repercutindo negativamente na qualidade de vida de 

todos no planeta. 

É sabido que a produção tem como objetivo o consumo, e que o sistema 

econômico passou cada vez mais a incentivá-lo, tendo como premissa básica ou até 

mesmo por justificativa o bem-estar das pessoas. Ocorre que, para toda ação há 

uma reação, nesse sentido, quanto mais a população consome, mais o meio 

ambiente sente seus efeitos. Assim, o consumo passou a ser, segundo Layrargues 

(2002, p.183), “o principal responsável por uma série de problemas ambientais e não 

pode ser mais visto unicamente como sinônimo de felicidade”.   

É inegável que o problema decorrente do acúmulo de resíduos sólidos 

urbanos é crescente e que a sua gestão deve ser planejada e executada de modo a 

minimizar as externalidades e induzir o desenvolvimento.  

A PNRS objetiva, como norma legal federal, de alcance nacional, 

estabelecer as regras do jogo a serem seguidas por todos os habitantes dos 

munícipios brasileiros de modo a resolver as questões relacionadas à destinação 

final dos resíduos sólidos e acarretar o desenvolvimento sustentável.  A mesma 

norma incumbe os municípios de realizar a gestão integrada dos resíduos sólidos. 

Para isso, podem fazê-lo do modo convencional ou do modo 

compartilhado/consorciado, optando por aquele que melhor atenda às suas 

necessidades. 

Entretanto, a questão desafiadora a respeito da PNRS é a sua conformidade 

pelos municípios, dada a complexidade envolvida para o manejo adequado dos 

resíduos sólidos. Nesse contexto, tem-se a PNRS como uma norma instituída que 

exerce pressão normativa e coercitiva nos municípios para a consecução da gestão 

dos RSU, afim de que haja uma mudança de padrão de todos os coobrigados. 

Considerando a realidade local de Rondônia, unidade federativa localizada na 

Região Amazônia brasileira, dotada de riquezas naturais hidrográficas ímpares, 

possuidora de um manto florestal a perder de vista e em pujante desenvolvimento 

demográfico e econômico, o tema gestão de RSU ganha ainda mais relevo. Suas 

unidades políticas territoriais, os municípios, têm optado pela adoção do modo 

consorciado de gestão dos seus resíduos sólidos urbanos descartados por seus 

cidadãos. Por isso, a proposta desse estudo é avaliar a conformidade com a PNRS 

na gestão consorciada realizada pelo denominado Consórcio Intermunicipal de 

Saneamento Básico da Região Central de Rondônia (CISAN-CENTRAL/RO), o qual 
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tem treze municípios consorciados. Os municípios integrantes do consorcio são: Alto 

Paraíso, Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, 

Governador Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste, Machadinho do Oeste, Monte Negro, 

Rio Crespo, Theobroma e Vale do Anari. A população desses 13 municípios, 

inseridos na Amazônia brasileira, soma 300.556 habitantes segundo o banco de 

dados do SISNAMA-SINIR. A Figura 1 traz o ranking do PIB per capita dos 

municípios de Rondônia, no ano de 2014, entre eles, os dos municípios integrantes 

do consórcio CISAN-Central/RO. 

 

        Figura 1 – Ranking do PIB per capita dos municípios de Rondônia – 2014 

 

        Fonte: IBGE/GOB/SEPOG-RO 

 

Destaca-se que os municípios objetos do estudo compõem a microrregião do 

Vale do Jamari. 

Este trabalho foi estruturado em quatro seções: a primeira destinada à 

introdução, problema de pesquisa, objetivos e justificativa; seguindo para a Seção 
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dois, espaço destinado para o referencial teórico; na Seção três, está destacada a 

metodologia da pesquisa; na Seção quatro constam os resultados da pesquisa e a 

discussão dos mesmos. A Seção cinco traz as considerações finais do estudo, suas 

limitações e respectivos apontamentos para novos estudos acerca do tema, 

reconhecendo que a pesquisa não se esgota em si mesma. 

 

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

A gestão dos resíduos sólidos envolve ações voltadas para a busca de 

soluções para a questão da destinação dos resíduos sólidos gerados pelos cidadãos 

dessa região central do Estado de Rondônia. 

Estudiosos sobre o assunto como: Jacobi (2004); Monteiro et al., (2001); 

Philippi Jr. A. et.al. (2012) observaram que os consórcios intermunicipais, como 

instrumentos de gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), devem ser 

investigados, a fim de serem compreendidas suas características essenciais, sua 

estrutura básica e os marcos legais envolvidos; bem como, a investigação 

pormenorizada desses arranjos institucionais para que seja incentivada e 

publicizada. Uma investigação da iniciativa da gestão em consórcio é imprescindível 

para subsidiar as análises relativas a esses arranjos já estabelecidos em muitos dos 

municípios brasileiros. 

Denota-se que a Administração Pública, ao tomar medidas de execução ou 

gerenciamento, quanto aos RSU o faz com base no modelo de gestão imposto pela 

Lei Federal n.º 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o 

qual tem por pressupostos aspectos políticos, institucionais, legais, financeiros e 

socioambientais e, portanto, todas as dimensões que conduzem ao desenvolvimento 

com sustentabilidade. 

O modo de gestão constante na Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), por exemplo, prevê como um dos seus objetivos o desenvolvimento 

sustentável e dispõe que a gestão dos resíduos sólidos deve ser realizada de modo 

integrado, impondo a adoção de um conjunto de ações voltadas para a busca de 

soluções para a melhor destinação, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, e, com controle social. 
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Dessa forma, estabeleceu-se a seguinte pergunta de pesquisa: a gestão 

consorciada de RSU realizada pelo CISAN-Central/RO e municípios consorciados 

tem proporcionado a conformidade com a PNRS? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a conformidade da gestão de RSU realizada pelo Consórcio CISAN-

Central/RO e os municípios consorciados com a PNRS.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever a estrutura organizacional do Consórcio CISAN-Central/RO; 

b) Descrever a forma de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos RSU 

pelos consorciados;  

c) Demonstrar as práticas de gestão do Consórcio CISAN-Central/RO considerando 

as dimensões: política; tecnológica/estrutural; econômica/financeira; ambiental; 

educacional/cultural e de inclusão social. 

 

1.3  JUSTIFICATIVA  

 

A pesquisa se justifica considerando a necessidade da ampliação dos estudos 

e debates pertinentes ao tema Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos - GRSU, 

especialmente na Região Amazônica, onde é notória a realidade em relação aos 

problemas vivenciados quanto à inadequada destinação dos resíduos sólidos. Além 

disso, torna-se relevante estudar a gestão realizada por um consórcio intermunicipal 

que engloba 13 municípios do estado de Rondônia para melhor compreender as 

vantagens, os avanços, as desvantagens e as dificuldades decorrentes da escolha 

dessa forma compartilhada de gestão de GRSU no contexto do desenvolvimento 

sustentável desse Estado.  

O estudo da gestão ambiental é um dos temas mais prementes ainda mais 

considerando que Rondônia fica situada na Amazônia, cuja preservação do meio 

ambiente é uma responsabilidade que transpõe fronteiras. 
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Avaliar a gestão consorciada dos RSU importa, assim, no entendimento de 

um dos modelos de gestão mais estimulados pela PNRS, o que muito contribui para 

avançar nos estudos de políticas públicas com vistas ao alcance do 

desenvolvimento sustentável. 

Espera-se, assim, contribuir para a discussão sobre o tema e para o 

aprimoramento na elaboração das políticas públicas quanto à gestão dos RSU, 

servindo como um subsídio para a continuidade das práticas positivas e para a 

reflexão quanto às mudanças necessárias para dar plena eficácia à PNRS. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

O referencial teórico tem como objetivo subsidiar o entendimento das 

questões que estão ocorrendo quanto à Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

(GRSU) na Região Amazônica brasileira, para isso, foi selecionado um consórcio 

formado por 13 municípios do estado de Rondônia, a saber: Alto Paraíso, 

Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Governador 

Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Rio Crespo, 

Theobroma e Vale do Anari. O referencial auxilia na explicação dos fenômenos 

relacionados à gestão, onde são abordados os seguintes temas: Políticas Públicas, 

Desenvolvimento Sustentável, Modelo de Gestão dos RSU, enfatizando sobremodo 

as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social da sustentabilidade. 

Neste capítulo, estão presentes os seguintes tópicos: Desenvolvimento 

Sustentável; Políticas Públicas e, dentro das políticas públicas: a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos; o desenvolvimento sustentável e os RSU; o Modelo de Gestão 

de RSU no arranjo institucional do Consórcio Intermunicipal. 

A abordagem teórica utilizada nessa pesquisa compreendeu os estudos 

relacionados com as Políticas Públicas e sua avaliação, com o intuito de avaliar a 

gestão consorciada e a conformidade dos municípios consorciados ao disposto na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei Federal n.º 12.305/2010.  

 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

Desde os primórdios, o ser humano é movido pelas suas necessidades, quer 

sejam elas primárias ou secundárias. A evolução do mundo, decorrente de eventos 

como a revolução industrial, a revolução tecnológica e, mais contemporaneamente, 

a globalização, praticamente aboliu as fronteiras comerciais, difundindo-se a oferta 

de bens de consumo pelo planeta, alterando o perfil de consumo, que passou de 

satisfação de necessidade para satisfação de “desejos”, em que a satisfação dos 

desejos consumistas é atrelada ao conceito de felicidade. 

Afirma Bauman (2008, p. 51) que a sociedade de consumidores desvaloriza a 

durabilidade, igualando o “velho” e o “defasado”, impróprio para continuar sendo 

utilizado e destinado à lata de lixo. Nesta sociedade, não se espera que os 
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consumidores jurem lealdade aos objetos que obtêm com a intenção de consumir. 

Numa sociedade de consumidores, o verdadeiro “ciclo econômico”, aquele que de 

fato mantém a economia em expansão, é o ciclo do “compre, desfrute, jogue fora”. 

Dessa forma, segundo Dias e Salgado (1999), o aumento da população, 

associado ao incremento da necessidade de produção de alimentos e bens de 

consumo, leva o homem a transformar cada vez mais a matéria-prima, gerando 

maiores quantidades de resíduos, tanto no processo de produção industrial quanto 

no de consumo, ocasionando uma crise ambiental, tanto na extração desmedida dos 

recursos naturais necessários à produção, quanto na destinação final dos resíduos 

resultantes do consumo desses produtos.  

Para Gonçalves (2003), a produção de lixo é inevitável e a humanidade vive 

em ciclos de desenvolvimento e, neste momento, está sendo vivenciado um ápice 

do desperdício e irresponsabilidade na extração dos recursos naturais esgotáveis. 

Esse comportamento humano é decorrente de fatores sociais e econômicos 

vivenciados ao longo dos tempos, mas também importa em alteração no próprio 

mundo em que o homem está inserido e pode, a médio e longo prazo, representar a 

destruição do planeta e do maior dos desejos da humanidade que é a qualidade de 

vida, atualmente tão propagada. 

Sobre a questão, Chauvel; Suarez (2009, p.166) observam que: 

A sofisticação dos meios de produção e o acirramento da competição que 
pressionavam os produtores na direção da disputa por preços viabilizaram e 
deram força a outro fenômeno particular do século XX: a dinâmica ultra 
acelerada de consumo, pela qual os produtos se tornam descartáveis após 
um curto período de uso.  

 

E ainda, observam Reichmann; Buey (1994) que o modelo de 

desenvolvimento adotado pelas nações, desde o aparecimento e consolidação da 

indústria como força motriz do sistema capitalista, tem implicado um maior nível de 

degradação ambiental, aumento da poluição e desigualdade social, entre outras 

consequências. 

Vale ressalvar que, não se pode olvidar que na atualidade o setor de serviços 

tem sido a base da economia, tanto que, no Brasil, segundo dados do IBGE (2017), 

esse setor foi o responsável por quase 75% do PIB com resultados positivos no 

comércio, atividades imobiliárias e outros serviços. 

Seja qual for o contexto econômico ou modelo de desenvolvimento, é 

inconteste que a problemática dos resíduos sólidos é atual e decorre de um anseio 
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mundial em fomentar a preservação ambiental, uma vez que a sua má gestão 

potencializa os danos ambientais, comprometendo ainda mais a vida na Terra e o 

futuro da humanidade e, até mesmo, inviabiliza a preservação do próprio planeta.  

Nesse contexto, emergiu uma nova consciência, não apenas voltada ao 

desenvolvimento, mas ao desenvolvimento sustentável. Pode-se fixar como marco 

inicial dessa nova concepção de desenvolvimento os debates havidos na década de 

1980 e intensificados no ano de 1987, tendo por ápice o Relatório Brundtland, 

documento este intitulado como Our Commn Future, elaborado pela Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente (ONU) sob a coordenação da primeira-ministra da 

Noruega, Gro Harlem Brundtland, de onde originou o atual conceito de 

desenvolvimento sustentável, assim explicitado como aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas necessidades (CMMAD, 1991). 

Baseado nesse inovador conceito de desenvolvimento sustentável, ainda se 

fazia necessário que fossem estabelecidos os meios ou metas para o seu efetivo 

alcance. Daí advieram muitas conferências, encontros, reuniões, sendo que, um dos 

esforços mais relevantes para tratar desse tema foi o evidenciado na Declaração da 

Rio 92 (A CARTA DA TERRA), documento resultante da Conferência Rio 92/Eco 92, 

em que no Princípio 8 consignou-se que: 

Para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida mais 
elevada para todos, os Estados devem reduzir e eliminar os padrões 
insustentáveis de produção e consumo e promover políticas demográficas 
adequadas.  

 

Isso demonstra a necessidade de alteração no modo de gestão a ser adotado 

pelas nações, com vista à implementação de políticas públicas que proporcionem, 

com eficácia, o desenvolvimento sustentável. 

Importa aqui fazer um adendo, para distinguir crescimento e desenvolvimento, 

destacando que o crescimento não conduz automaticamente à igualdade nem à 

justiça social, pois não leva em consideração nenhum outro aspecto da qualidade de 

vida, a não ser o acúmulo de riquezas que se faz nas mãos apenas de alguns 

indivíduos da população; enquanto que o desenvolvimento, além de considerar os 

aspectos relacionados à geração de riquezas, tem por objetivo distribuí-las, com 

vistas a melhorar a qualidade de vida de toda a população, levando em 
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consideração, portanto, a qualidade ambiental do Planeta (MENDES, 2008). De 

acordo com Veiga (2008, p.187): 

A noção de desenvolvimento sustentável, de tanta importância que ganhou 
nos últimos anos, procura vincular estreitamente a temática do crescimento 
econômico com a do meio ambiente. Para compreender tal vinculação, são 
necessários alguns conhecimentos fundamentais que permitem relacionar 
pelo menor três âmbitos: o dos comportamentos humanos, econômicos e 
sociais, que são objeto da teoria econômica e das demais ciências sociais; o 
da evolução da natureza, que é objeto das ciências biológicas, físicas e 
químicas; o da configuração do território, que é objeto da geografia humana, 
das ciências regionais e da organização do espaço. É evidente que esses 
três âmbitos se relacionam, interagem e se sobrepõem, afetando-se e 
condicionando-se mutuamente. 

 

O objetivo é obter crescimento econômico por meio da preservação do meio 

ambiente e pelo respeito aos anseios dos diversos agentes sociais, contribuindo 

assim para a melhoria da qualidade de vida da sociedade (TENÓRIO, 2006). 

Brüseke (1993) entende que são eixos norteadores do desenvolvimento 

sustentável: a satisfação das necessidades básicas; a solidariedade com as 

gerações futuras; a participação da população envolvida; a conservação dos 

recursos naturais e do meio ambiente em geral; a elaboração de um sistema social 

que garanta o emprego, a segurança da sociedade, o respeito à diversidade cultural 

e programas educacionais. 

Depreende-se, dessa forma, que crescimento econômico e desenvolvimento, 

na atualidade, devem ser pautados pelo prisma da sustentabilidade e da 

preservação ambiental, o que requer o enfrentamento do tema da gestão dos 

resíduos sólidos. 

O ano de 2015 foi um marco histórico, uma vez que numa ação global, 

envolvendo os países membros da ONU, no encontro entre os Chefes de Estado e 

de Governo, na sede das Nações Unidas em Nova York, entre os dias 25 a 27 de 

setembro, restou deliberada a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, 

elencando 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas com vista a 

acabar com a pobreza e a fome, garantir que todos os seres humanos possam 

realizar o seu potencial em dignidade e igualdade e em um ambiente saudável.  

Em atendimento a essa Agenda, o Brasil instituiu o Marco de Parceria das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 2017/2021 (ONU Brasil, 2015) 

e, entre suas prioridades, fixou dois pilares:  
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Planeta: gestão sustentável dos recursos naturais para as gerações atuais e 

futuras; 

Parceria: parcerias múltiplas para implementação da agenda de 

desenvolvimento sustentável. 

Esses pilares são de alcance global e para o seu cumprimento foram traçados 

17 objetivos globais, intrinsecamente relacionados ao desenvolvimento sustentável, 

sendo três os diretamente relacionados à gestão ambiental, apresentados no 

Quadro 1: 

 

 Quadro 1 – Objetivos globais relacionados a gestão ambiental 

Objetivo Descrição 

6 Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. 

8 Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno 

e produtivo e trabalho decente para todos. 

12 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

 Fonte: Elaborado a partir de ONU Brasil, 2015 

 

Como reflexos da evolução histórica desses movimentos políticos e sociais 

mundiais, foram e estão sendo moldadas e editadas as leis nacionais e 

internacionais, sempre tendo como premissa a sustentabilidade, o crescimento e 

desenvolvimento econômico sustentável, como fica explícito nos objetivos acima 

expostos. 

No Brasil, há um considerável número de leis voltadas à preservação 

ambiental. A Lei Maior Brasileira, a Constituição Federal, segundo Freitas (2012), 

trata o desenvolvimento como valor supremo e como objetivo fundamental do 

Estado dar o caráter da sustentabilidade e, a partir dela, fixa os pressupostos de 

conformação do desenvolvimento constitucionalmente aceitável. 

Na Carta Magna de 1988, o art. 182 assim dispõe: 

 
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes (BRASIL, 1998). 

 

Logo, ao analisar a legislação nacional vigente, desde a Constituição Federal, 

chega-se à Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) (Lei n. º12.305/2010), 

até o seu Regulamento (Decreto n.º 7.404/2010), todos esses dispositivos 
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legislativos tratam do desenvolvimento sustentável como um objetivo a ser 

perseguido e alcançado devendo, dessa forma, nortear os estudos que envolvem a 

elaboração das políticas públicas. 

As políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável apontam como 

meios para o seu alcance a observância dos chamados 5Rs da sustentabilidade 

ambiental que visam priorizar a redução do consumo e o reaproveitamento dos 

materiais em relação à sua própria reciclagem sendo assim sintetizados: reduzir, 

repensar, reaproveitar, reciclar e recusar consumir produtos que gerem impactos 

socioambientais significativos (MMA, 2017).  

Por meio da adoção dessas práticas decorrentes da mudança de hábitos dos 

cidadãos e, portanto, de uma educação ambiental, há uma conscientização quanto 

ao consumo, redundando em alterações, tanto no âmbito empresarial/privado – setor 

produtivo, quanto no setor público ao desenvolver as políticas públicas. Trata-se da 

adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços. 

A PNRS prevê ainda outras tantas medidas visando o desenvolvimento 

sustentável, como a adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias 

limpas como forma de minimizar os impactos ambientais (art.7.º, IV), bem como a 

integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (art.7º, 

XII; BRASIL, 2010) como melhor explicitado nos próximos itens deste referencial. 

Existe uma gama de ações previstas em lei que abrangem a conduta da pessoa 

física/cidadão, das empresas, das cooperativas, das associações, dos entes 

públicos; tudo com vistas a gerar o desenvolvimento sustentável, levando em 

consideração todas as dimensões da sustentabilidade. 

A definição tradicional de sustentabilidade é aquela baseada nos três pilares: 

econômico, social e ambiental, conhecido como Triple Bottom Line, cujo conceito foi 

criado em 1990 por John Elkington, cofundador da organização não governamental 

internacional SustainAbility. 

Segundo Elkington (1998) esses pilares representam: (1) perspectiva 

econômica, que aborda o resultado econômico da empresa e os impactos no bem-

estar econômico dos Stakeholders; (2) perspectiva social, a qual se refere ao 

comportamento justo e benéfico da empresa com os empregados, credores e 

comunidade e; (3)  perspectiva ambiental, que se refere aos impactos causados pela 

companhia nos ecossistemas, solo, ar e água. 
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Para Savitz (2007) o Triple Bottom line indica que uma empresa sustentável é 

aquela capaz de gerar lucros para os acionistas e ao mesmo tempo, proteger o meio 

ambiente e melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

A ênfase econômica propõe um cuidado na gestão dos negócios voltados 

para o futuro, ou seja, numa visão de preservação da atividade, analisando a 

produção, a distribuição, o consumo de bens e serviços de modo a acarretar a 

lucratividade sem menosprezar os aspectos sociais e ambientais. 

O pilar social é o vinculado ao capital humano, a comunidade, a sociedade 

como um todo. É necessário pensar na remuneração justa, na legislação trabalhista, 

no bem-estar das pessoas, em ambientes de trabalhos agradáveis e sadios, que 

atuem como facilitadores de uma sociedade mais consciente e menos violenta. 

A preocupação ambiental se refere à preservação do capital natural, dos 

recursos naturais necessários à sobrevivência do planeta e da humanidade. Impõe 

um planejamento das ações a médio e longo prazo a fim de eliminar ou minimizar os 

impactos ambientais.  

Sobre a sustentabilidade apresentam-se oito dimensões denominadas de 

ecodesenvolvimento, conforme Quadro 2: 

 

    Quadro 2 – Dimensões do ecodesenvolvimento 

Item Dimensão Descrição 

1 Social alcance de um patamar razoável de homogeneidade social; 
distribuição de renda justa; 
emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente; 
igualdade nos acessos aos recursos e serviços sociais. 

2 Cultural mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição e 
inovação); 
capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado 
e endógeno (em oposição às cópias servis dos modelos alienígenas); 
autoconfiança combinada com abertura para o mundo. 

3 Ecológica preservação do potencial do capital natureza na sua produção de recursos 
renováveis; 
limitar o uso dos recursos não-renováveis. 

4 Ambiental respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas 
naturais. 

5 Territorial configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das inclinações 
urbanas nas alocações do investimento público); 
melhoria do ambiente urbano; 
superação das disparidades inter-regionais; 
estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas 
ecologicamente frágeis (conservação da biodiversidade pelo 
ecodesenvolvimento). 

6 Econômico desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado; 
segurança alimentar; 
capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção; 
razoável nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica; 
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inserção soberana na economia internacional. 

7 Política 
(nacional) 

democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos 
humanos; 
desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto 
nacional, em parceria com todos os empreendedores; 
um nível razoável de coesão social. 

8  
Política  
(Internacional) 

eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia da paz e 
na promoção da cooperação internacional;  
um pacote Norte-Sul de co-desenvolvimento, baseado no princípio de 
igualdade (regras do jogo e compartilhamento de responsabilidades de 
favorecimento do parceiro mais fraco); 
controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de 
negócios; 
controle institucional efetivo da aplicação do Princípio da Precaução na 
gestão do meio ambiente e dos recursos naturais; prevenção das 
mudanças globais negativas; proteção da diversidade biológica (e cultural); 
e gestão do patrimônio global como herança comum da humanidade; 
sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional 
eliminação parcial do caráter de commodity da ciência e tecnologia, 
também como propriedade da herança comum da humanidade. 

Fonte: Elaborado a partir de Sachs (2002)   

 

Para Sachs (2002) a dimensão social tem a primazia, pois é a própria 

finalidade do desenvolvimento, enquanto que a dimensão econômica aparece como 

uma necessidade, assim como a dimensão política. 

Evidente assim, que o desenvolvimento sustentável é o objetivo a ser 

alcançado, e a sustentabilidade, por suas dimensões, é o processo a ser utilizado 

para o alcance desse objetivo. 

Sendo a sustentabilidade um princípio da PNRS, tais dimensões devem ser 

observadas em todo e qualquer modo de gestão de RSU. Nesta pesquisa serão 

analisadas as dimensões política; tecnológica/estrutural; econômica/financeira; 

ambiental; educacional/cultural e de inclusão social. 

No modo consorciado, a análise da dimensão política perpassa, 

necessariamente, pela análise dos instrumentos legais existentes que tratam da 

questão da gestão e gerenciamento dos RSU, tais como os planos municipais de 

gestão de resíduos sólidos, a ocorrência da universalização dos serviços e as regras 

punitivas àqueles que infringem a legislação. 

A dimensão tecnológica/estrutural é relacionada à qualidade da infraestrutura 

do consórcio e municípios consorciados quanto a recursos humanos e 

equipamentos utilizados na gestão dos RSU. 

Quanto à dimensão econômica/financeira busca-se o levantamento da forma 

de obtenção de recursos para a realização da GRSU, que impõe a execução de 
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serviços que compreendem desde a varrição até a disposição final adequada dos 

resíduos sólidos.  

A preservação ambiental é uma decorrência da gestão dos RSU e importa 

tratar de temas tais como existência de áreas degradas, recuperação de áreas 

degradas, coleta seletiva, redução de geração de resíduos sólidos e disposição final 

dos RSU. 

A dimensão educacional/cultural considera o conhecimento da existência de 

ações de educação ambiental da coletividade como um todo, a fim de imprimir uma 

consciência de responsabilidade quanto ao meio ambiente e o consumo 

responsável, de modo a promover uma mudança de cultura local possível de ser 

replicada pela nação. 

A inclusão social contempla a inserção dos catadores e dos trabalhadores da 

reciclagem, como os artesãos que podem ser organizados em associações ou 

cooperativas. É justamente essa a visão da PNRS ao instituir como objetivo o 

desenvolvimento sustentável.  

Como forma de preservar o ambiente, tem-se usado da imposição legal a 

partir da criação de leis, por exemplo a PNRS, que tem por objetivo o 

desenvolvimento sustentável e impõe uma corresponsabilidade a todos os 

geradores de resíduos (PNRS – Lei Federal n.º 12.305/2010). A seguir discorre-se 

sobre a abordagem teórica de políticas públicas. 

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A problemática que envolve a questão da Gestão dos Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) no Brasil ganhou destaque a partir do final século XX, em razão do 

aumento da população e ainda em decorrência do êxodo rural - urbano, fatores que 

levaram a uma mudança no perfil de consumo e produção de bens e serviços. 

Especialmente na década de 1980, a destinação dos RSU entrou na agenda dos 

gestores públicos quando estes se viram obrigados a adotar práticas de gestão e 

gerenciamento dos RSU que fomentassem a sustentabilidade e o desenvolvimento 

sustentável, principalmente após a realização da Conferência das Nações Unidas 

sobre o meio ambiente e desenvolvimento, também conhecida como Rio/92 e Eco-

92.  
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Segundo Jacobi (2004, p.180): 

Praticamente todas as cidades brasileiras se encontram em uma situação 
muito delicada em relação aos resíduos sólidos e aos modelos tradicionais 
que apresentam uma série de problemas e de contradições na sua 
execução.  

 

Monteiro et al. (2001), Philippi Jr.; Aguiar (2005) afirmam que há uma ação 

generalizada das municipalidades em somente afastar das zonas urbanas os 

resíduos coletados para áreas de disposição final, o que por vezes dá a sensação 

ilusória na sociedade de que os resíduos simplesmente sumiram. 

Desse modo, as questões inerentes à gestão dos RSU são tema de política 

pública que passam necessariamente pela análise da adoção de modelos de 

eficiência com vistas a minimizar, em curto prazo, os problemas decorrentes do lixo 

urbano e, a médio e longo prazos, resolvê-los; tudo com foco na premissa do 

desenvolvimento sustentável. 

A palavra política advém do grego politikos, cujo significado é cívico; o qual se 

originou da palavra polites que significa cidadão, a qual, por sua vez, deu origem à 

palavra polis que é entendida como cidade.  Sabe-se ainda que a palavra pública 

vem de publicus do latim e significa povo (DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO, 2017). 

Do contexto da própria criação dessas palavras, depreende-se a sua 

aplicabilidade em conjunto com a organização da cidade para o cidadão, para o 

povo, ou seja, interessada no bem comum, na coletividade. Por isso a conceituação 

da finalidade da Política na acepção de Bobbio et al. (2002, p. 167) é de que: "os fins 

da Política são tantos quantas são as metas que um grupo organizado se propõe, de 

acordo com os tempos e circunstâncias". 

Já o termo ou expressão política pública ainda não encontra consenso quanto 

à sua conceituação. Segundo Kauchakje (2007), entende-se política pública como 

os elementos do planejamento governamental que coordenam os recursos do 

Estado e setor privado, realizando ações relevantes e politicamente definidas.  

Logo, o estudo das políticas públicas envolve a análise das instituições, das 

regras e modelos (SOUZA, 2006) e, com isso, possibilita subsidiar a tomada de 

decisão quanto às ações a serem desenvolvidas ou alteradas para o alcance de 

determinado objetivo. 
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Para Peters (1995), a política pública é o somatório das atividades 

governamentais, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam 

a vida dos cidadãos. 

Para Lindbom (1957), ao se formularem as políticas, deve-se ter em mente 

que as decisões políticas alcançam apenas parte do que se deseja e que estas 

estão sujeitas às consequências imprevistas e até mesmo indesejadas. Para Weiss 

(1999) são quatros os fatores que moldam uma política pública: interesses, 

ideologias, informação e instituições; sendo que a avaliação seria apenas fonte de 

informação. 

A temática  de políticas públicas surgiu na academia nos Estados Unidos da 

América, na década de 1960, como uma via para se estudar a ação dos governos 

(SOUZA, 2006) e tem como fundadores: Haroldo Laswell, Herbert Alexandre Simon, 

Charles E. Lindblom e David Easton, considerados pioneiros ou “pais”, os quais 

fundamentaram modelos de análises dentro das políticas públicas com vista a 

entender tanto o papel do Estado na sua formulação como os seus resultados na 

sociedade, conforme se depreende a seguir, no Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Os pais fundadores da área de políticas públicas  

 

 

Laswell (1936) 

 

Introduziu a expressão policy analisis (análise de política pública) como 

forma de conciliar conhecimento científico/acadêmico com a produção 

empírica dos governos e estabelecer diálogo entre cientistas sociais, 

grupos de interesses e governo. 

 

 

Simon (1957) 

Introduziu o conceito de racionalidade limitada dos decisores públicos 

(policy makers). No entanto, argumentava que a limitação da 

racionalidade poderia ser limitada pelo conhecimento racional. 

Exemplos de limitação dessa racionalidade são problemas atrelados a 

informações incompletas ou imperfeitas, tempo para tomada de 

decisão, auto-interesse dos decisores, etc. 

 

Lindblom (1959; 

1979) 

Questionou a ênfase no racionalismo de Laswell e Simon propondo a 

incorporação de outras variáveis à formulação e à análise de políticas 

públicas, tais como as relações de poder e a integração entre diferentes 

fases do processo decisório, o que não teria necessariamente um fim 

ou princípio. Além das questões de racionalidade, o papel das eleições, 

das burocracias, dos partidos políticos e dos grupos de interesses 

devem ser considerados na formulação e análise das políticas públicas. 

 

Easton (1965)  

Definiu a política pública como um sistema, ou seja, como uma relação 

entre formulação, resultados e o ambiente. Segundo essa teoria, as 

políticas públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e de grupos de 

interesses, que influenciam seus resultados e efeitos. 

Fonte: Adaptado de Barros (2009, p. 71) 
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Observa-se, então, que, embora não haja uma única definição ou 

conceituação para política pública, é linear o entendimento de que seu estudo é 

importante para compreender o contexto das realidades vivenciadas e ainda para 

influenciar no planejamento das ações a serem propostas com vistas a determinado 

alcance na realidade futura. 

A política pública pode ainda ser analisada sob a abordagem estadista, que, 

segundo Secchi (2010), admite certa influência de atores não estatais no seu 

processo de elaboração, mas não lhes confere o privilégio de estabelecer e liderar 

tal processo, ou ainda, sob a abordagem multicêntrica que considera tanto as 

organizações privadas, as não governamentais e os organismos multilaterais como 

redes de políticas públicas que junto com os atores estatais protagonizam o 

estabelecimento das políticas públicas. 

Assim, de acordo com Easton (1953, p. 129), “política pública é a alocação 

oficial de valores para toda a sociedade”. 

Sob essa perspectiva de uma política pública estatal e que impõe valores 

para uma coletividade, é que surgiu a PNRS, sobre a qual se concentra o presente 

estudo e se discorrerá a seguir. 

 

2.2.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)  

 

A Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010, instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil (PNRS) trazendo em seu bojo como 

princípio, o desenvolvimento sustentável; bem como estabelece que a gestão dos 

RSU deve ser feita de forma integrada, com o foco nas dimensões da 

sustentabilidade e ter como premissa o desenvolvimento sustentável. Essa matéria 

restou regulamentada pela Lei Federal n.º 7.404/2010, que estabeleceu as normas 

para a execução da PNRS.  

Para North (1990; 1998), as leis estão ligadas à elaboração de diretrizes 

formais que permitem ao homem viver em sociedade. Trata-se, assim, de um 

conjunto de regras estabelecidas e disponibilizadas à população, como forma de 

serem reconhecidas e internalizadas, de modo a permitir o convívio e a interação 

humana em prol do bem comum sendo, então, a base na qual se estrutura uma 

sociedade. E, ainda, as instituições devem oferecer incentivos que estimulem 

decisões descentralizadas. 
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Nesse contexto é que as instituições são entendidas como um conjunto de 

regras formais e informais e seus mecanismos de execução, que incidem sobre o 

comportamento dos indivíduos e organizações de uma sociedade. Entre as formais 

estão às constituições, as leis, os regulamentos, os contratos, etc. Entre as informais 

estão a ética, a confiança, os preceitos religiosos e outros códigos implícitos 

(KLIKSBERG, 2002). 

Denota-se, assim, a importância das leis como instrumento de regulação 

social que culmina na interação humana com vistas ao atendimento do bem da 

coletividade.  

Na sociedade atual, os valores ligados ao desenvolvimento sustentável e ao 
respeito às políticas ambientais têm sido institucionalizados em maior ou 
menor grau nos diversos países pela mídia, pelos movimentos sociais e 
ambientalistas, e pelos governos. Como resposta a essas pressões 
institucionais, surgem novos modelos organizacionais [...] (BARBIERI et al., 
2010, p.149). 

 

Sabe-se, assim, que as ações e transformações sociais são decorrentes da 

imposição e da autoridade. Portanto, quanto mais o Estado e as outras organizações 

racionalizadas ampliam o seu domínio, mais essas organizações refletirão as regras 

institucionalizadas e legitimadas pelo Estado e dentro do Estado; resultando, dentro 

de um determinado domínio, que existam organizações cada vez mais homogêneas; 

ou seja, a institucionalização nada mais é do que a conformidade das organizações 

às normas socialmente aceitas (DIMAGGIO; POWELL, 1983; MEYER; ROWAN, 

1983). 

O Estado não é imparcial, inerte ou inoperante, pelo contrário, através de 

suas instituições corporifica-se, atuando como apaziguador dos conflitos de classe, 

que através de sua política, sua forma, sua estrutura possibilita uma coalização de 

diversas classes (PRZEWORSKY, 1995). 

Cardoso (2007) expõe que o Estado possui um papel determinante do ritmo 

do desenvolvimento econômico, o que o faz através da definição de prioridades, da 

alocação de recursos ou mesmo ao assegurar os direitos de propriedade. Ou seja, o 

Estado passa a definir os direitos, o que, segundo os institucionalistas, significa que 

a qualidade da atuação institucional do Estado é determinante para o 

desenvolvimento econômico, razão pela qual as relações privadas não possuem 

força e autoridade suficientes para promover o desenvolvimento, o que só é viável 

por meio da intervenção estatal e suas instituições. “Os decisores agem e se 
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organizam de acordo com regras e práticas socialmente construídas, conhecidas 

antecipadamente e aceitas” (MARCH; OLSEN, 1995, p. 28). 

Segundo North (1994; 1991), a instituição são as regras do jogo em uma 

sociedade, as limitações pelo homem que dão forma à interação humana, sendo 

essas limitações de caráter informal (costumes, sanções, tabus, tradições, códigos 

de conduta) ou de caráter formal (leis, Constituição, direitos de propriedade) e ainda 

(NORTH, 1991, p. 101) “embora as regras sejam as mesmas, seus mecanismos de 

reforço, os caminhos que garantem sua aplicação, as normas de comportamento e 

os modelos subjetivos de comportamento dos atores, não o são”.  

Evidencia-se, assim, que a PNRS é a lei brasileira específica da gestão dos 

RSU mais importante, de abrangência nacional, e pode ser vista como instituição, 

que além de ser um mecanismo de pressão formal, também exerce forte coerção na 

sua aplicação com vistas ao alcance do almejado desenvolvimento sustentável, 

envolvendo para tanto os multiatores corresponsáveis pela sua implementação e 

execução. 

Importante destacar que a definição do que vem a ser resíduos sólidos é dado 

pela própria PNRS, em seus art.3.º, XVI, nos seguintes termos:  

XVI - resíduos sólidos: 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 técnicas ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível 
(BRASIL, 2010). 

 

Além da PNRS, a Instrução Normativa n.º 13 de 18 de dezembro de 2012, 

editada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), classifica os resíduos sólidos com vistas a facilitar o 

monitoramento, o controle, a fiscalização e a avaliação da eficiência da gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos. 

A legislação federal referenciada estabelece uma ordem de prioridade na 

gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos. Assim, com fulcro no art. 9º da 

PNRS e ensino de Machado (2012), as ações devem obedecer às seguintes 

prioridades: 

a) Não gerar resíduos sólidos; 

b) Reduzir os resíduos; 
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c) Reutilizar os resíduos; 

d) Reciclar os resíduos; 

e) Tratar os resíduos e 

f) Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

E, segundo Godinho (2004), há que ser afastada a utilização dos termos lixo e 

resíduos sólidos como sinônimos, pois, os resíduos são geridos como um recurso 

valorável no quadro da formação de cadeias de valor acrescentado durante seu ciclo 

de vida já que podem ser reaproveitados. 

Também é a própria legislação que define os multiatores corresponsáveis 

pela gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, e o faz como sendo: as pessoas 

físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis pela geração de 

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

gerenciamento de resíduos sólidos.  

Por conseguinte, são esses multiatores aqueles que devem empreender um 

conjunto de ações que visem solucionar essa problemática, levando em 

consideração as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, 

primando pelo controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. 

Esse é então o sistema legal de gestão dos resíduos sólidos adotado pelo 

Brasil, em decorrência da edição da PNRS, e que impõe sua replicação a todos os 

municípios da Federação, os quais devem aprovar seus planos de gestão municipal 

dos resíduos sólidos, tendo por iguais princípios e objetivos. 

Andrade (1998, p. 65) expõe que: 

Os governos podem adotar medidas de comando-e-controle (legislação e 
estabelecimento de padrões de consumo e produção), adotar também 
instrumentos sociais (educação e campanhas de informação), instrumentos 
econômicos (políticas físicas e de preço).  

 

Assim, os governos têm grande responsabilidade na destinação do “lixo”, uma 

vez que é de sua competência: conscientizar a população sobre o seu descarte e 

estimular mudanças de atitude; fazer e usar os instrumentos de incentivo à redução; 

adquirir matérias primas recicladas ou componentes reciclados; valorizar e apoiar os 

catadores e cooperativas de coletores e de reciclagem; responsabilizar os 

produtores pela destinação do lixo que produzem; e, realizar serviços eficientes de 

limpeza pública (SEBILIA, 2007). 
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Considerando essas contribuições, tem-se que as ações e soluções que 

envolvem a gestão dos resíduos sólidos prescindem, necessariamente, da ação 

efetiva do Estado como agente propulsor do desenvolvimento sustentável, o que 

deve ser efetivado por meio de políticas públicas, elaboradas e implementadas no 

país e notadamente pela execução do regramento imposto pela PNRS. 

Para Sachs (2008), somente uma mudança no modelo de desenvolvimento 

conseguiria designar, ao mesmo tempo, o surgimento de subsídios para a 

sobrevivência humana no meio, bem como um novo enfoque de planejamento e 

gestão, no qual as práticas atuais redirecionariam suas ações para questões mais 

amplas e coletivas demonstrando um diferente papel a ser praticado pelos atores 

envolvidos. 

Philippi Júnior et al. (2012) explicitam que a PNRS, ao definir o conceito de 

gestão dos resíduos sólidos, incorporou dimensões mais amplas à gestão integrada 

de resíduos sólidos, além do simples aspecto operacional. Segundo eles, estas 

dimensões são:  

a) Dimensão política, que permite tratar dos acordos necessários e superação 

de conflitos de interesses;  

b) Dimensão econômica, que favorece as soluções para resíduos e a 

implantação dos instrumentos econômicos que estimulem posturas saudáveis por 

parte dos atores sociais;  

c) Dimensão ambiental, que aponta para a essência da gestão de resíduos, 

que é a minimização dos impactos ambientais;  

d) Dimensão cultural, que considera os hábitos e valores das comunidades 

locais na definição de métodos e procedimentos para o gerenciamento de resíduos;  

e) Dimensão social, que reforça a necessidade de controle social. 

Portanto, essas dimensões devem ser avaliadas e integradas de forma 

concreta na gestão dos RSU, em que o conceito de sustentabilidade, como afirmado 

por Winter (2009, p. 22), “deve ser focado na troca entre os seres humanos e a 

natureza e deveria representar o significado literal de ‘sustentabilidade’, isto é, uma 

humanidade suportável pela biosfera”. 

Nesta direção, Silva Filho e Soler (2015) observam que a gestão integrada de 

resíduos sólidos é definida como a atividade de pensar os resíduos, de efetuar a 

concepção e o planejamento das ações que levem às soluções desse problema. 
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Defendem Dacach et al. (2003) que a gestão integrada dos resíduos sólidos é 

a maneira de conceber, implementar e administrar sistemas de limpeza urbana, 

considerando uma ampla participação dos setores da sociedade, tendo como 

perspectiva o desenvolvimento sustentável.  

Para Zaneti e Sá (2002, p. 8), a gestão dos RSU inclui:  

Prevenção (mudança de hábitos de produção e consumo); 
responsabilização das empresas quanto ao destino das embalagens e do 
lixo gerado na extração dos recursos; redução, reutilização e reciclagem; 
valorização orgânica e energética dos resíduos e, por fim, eliminação 
(aterros e incineração). 
 

Entende-se que a PNRS, ao tratar do manejo dos resíduos sólidos, não o faz 

de maneira simples, preocupando-se tão somente com o depósito ou o 

aproveitamento dos resíduos, mas sim, visa prioritariamente buscar a resolução da 

causa fundamental deste problema que é a mudança dos padrões considerados não 

sustentáveis, ou seja, é uma questão que implica numa mudança cultural que 

abarca todos os membros de uma sociedade. 

Dessa forma, a preocupação com as soluções socioambientais não está mais 

relacionada ao “romantismo preservacionista” e, sim, às medidas de 

sustentabilidade do próprio negócio, gerenciando a conformidade legal ambiental 

sob a óptica econômica, evitando dissabores empresariais, com grandes prejuízos 

em função de imagem institucional, multas, ressarcimento, recuperação de áreas, 

restrição à contratação por órgãos públicos, financiamentos dentre outras 

penalidades (PEIXOTO, 2010, p.1). 

 A gestão dos resíduos sólidos, sendo integrada e compartilhada, submete a 

todos os envolvidos, entre eles os entes públicos, os empresários, os indivíduos e o 

terceiro setor, a corresponsabilidade pelas práticas e pelos resultados alcançados, 

sejam eles positivos ou negativos à luz da PNRS e sob o princípio do 

desenvolvimento sustentável. 

Compreende-se, dessa forma, que não basta a criação de políticas públicas e 

a imposição de instrumentos normativos ou regulatórios, como feito pela PNRS, mas 

se faz necessária sua implementação, fiscalização, avaliação e revisão periódica 

para que, de fato, sejam alcançados os resultados esperados. 

Todavia, ainda que esse marco legal seja de suma importância, sua 
aprovação não é garantia de melhoria na gestão dos resíduos sólidos no 
Brasil, sendo fundamental o engajamento do poder público e da sociedade 
civil no sentido de transformar esse instrumento normativo em instrumento 
modificador das atuais práticas de gestão e manejo de resíduos sólidos 
urbanos (NASCIMENTO NETO, 2013, p.18). 
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As políticas públicas, pois, são assim entendidas: 

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento 
que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação e/ou analisar essa 
ação. Quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 
ações. Quando postas em ação, são implementadas, ficando submetidas a 
sistemas de acompanhamento e avaliação. Por último, políticas públicas, 
após desenhadas e formuladas, desdobram-se em planos, programas, 
projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas. Muitas 
vezes, a política pública também requer a aprovação de nova legislação 
(SOUZA, 2006, p.26). 

 

Autores como Evans (2004) e Chang (1996) têm enfatizado que a capacidade 

do Estado para atuar no desenvolvimento com as políticas mais adequadas depende 

significativamente da estrutura institucional e da capacidade organizacional do 

Estado. 

A PNRS de cunho federal, segundo os autores citados acima, estabelece as 

normas gerais obrigatórias no âmbito nacional com vistas a uma uniformidade em 

todo o País acerca do tema. Porém, em momento algum foi excluída a competência 

suplementar dos estados para, de modo concorrente, legislar sobre a política de 

resíduos sólidos e, da mesma forma, quanto à proteção ao meio ambiente e no 

combate da poluição; sendo que, por competência comum, cabe à União, aos 

Estados, aos Distritos Federais e aos Municípios criarem e implantarem seus 

próprios instrumentos normativos e executivos, considerando a diversidade 

geográfica, biológica e socioeconômica de cada um desses entes, inclusive. 

Logo, compete aos entes públicos, em especial aos municípios, organizar e 

prestar os serviços públicos de interesse local, nestes, inclusos os de gestão dos 

resíduos sólidos, buscando, sobretudo, alcançar o desenvolvimento sustentável. 

 

2.3   GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Modelos de gestão de resíduos sólidos urbanos é o modo como se conduz 

politicamente a questão na busca das soluções para a temática, ou seja, é a decisão 

de qual arranjo institucional político-administrativo será adotado para promover a 

gestão integrada dos RSU.  

Segundo Lima (2003, p. 54), o modelo de gestão deve ser adequado ao 

município “envolvendo os seus arranjos institucionais, os seus instrumentos legais e 

seus mecanismos de controle, de forma a fornecer suporte legal e institucional ao 

sistema”.  
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Para Nunesmaia (2002), a concepção do modelo definido como gestão dos 

RSU integrado baseia-se no desenvolvimento alternativo de formas de tratamento e 

valorização dos resíduos, minimizando os impactos sobre a saúde humana e o meio 

ambiente com a participação do cidadão na gestão dos resíduos sólidos. 

A organização Governos Locais para a Sustentabilidade (ICLEI, 2014, p.25), 

enfatiza que:  

Uma gestão integrada e sustentável de resíduos sólidos deve envolver 
todas as partes responsáveis – governos, empresas e sociedade – e deve 
priorizar ações de não geração, redução de resíduos, reutilização e 
reciclagem com inclusão social dos catadores. Deve ser construída pela 
integração de uma série de elementos como: estabelecimento de políticas 
públicas em todos os níveis governamentais, que guiem o processo de 
gestão dos resíduos; implementação de estratégias de compras 
sustentáveis, no âmbito público e privado, que considerem a análise do ciclo 
de vida dos produtos; disseminação de informações e conscientização do 
consumidor (institucional e individual) visando a reflexão de suas 
necessidades fundamentais de consumo e questionamento sobre os 
insumos utilizados e as embalagens geradas; co-responsabilização pela 
gestão dos resíduos de modo que o conjunto de responsabilidades 
individuais e encadeadas sejam encaminhadas e traduzidas em ações e 
metas; estabelecimento da coleta seletiva de resíduos sólidos, com inclusão 
dos catadores; garantia de processos com participação social na gestão 
municipal de resíduos sólidos; implementação da logística reversa; e uso de 
tecnologias limpas para tratamento e destinação de resíduos.[...] 
Diagnóstico adequado e vontade política. Nesse contexto, é importante 
chegar-se a um diagnóstico adequado, capaz de evidenciar as 
características qualitativas e quantitativas dos resíduos sólidos gerados em 
cada cidade, além das condições e ferramentas com que o município conta 
para executar cada uma das etapas da gestão. Esse diagnóstico precisa ser 
formulado de maneira adequada para poder garantir que as estratégias 
propostas levem a um resultado efetivo. Além disso, é importante que o 
município conte com a vontade política que leve aos investimentos 
necessários em programas e projetos relacionados com a gestão integral 
dos resíduos sólidos.  

 

Heimlich et al. (2002 apud REIS, 2006) enfatizam que as estratégias usadas 

para desenvolver um sistema de gestão voltado para os resíduos sólidos passam 

pela identificação dos níveis de valores individuais e coletivos da sociedade e, 

portanto, o processo começa na redução do consumo, reuso, reciclagem e 

compostagem, incineração e disposição final em aterros sanitários conforme 

demonstrado na Figura 2. 
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      Figura 2 – Hierarquia do sistema de gestão dos resíduos 
 

 

                                     Fonte: Heimlich et al. (2002) apud Reis (2006) 

 

Percebe-se que a adoção de um modelo de gestão impõe aos gestores um 

prévio estudo diagnóstico para ser possível identificar aquele que melhor se adéqua 

às necessidades locais. 

São dois os modelos, o convencional que é o mais utilizado no Brasil, em que, 

segundo Lima (2003), identifica-se quando os municípios incorporam os serviços de 

limpeza pública urbana através de um dos seus órgãos e no âmbito estritamente 

municipal, responsabilizando-se por todas as etapas do processo e pelos custos de 

gerenciamento. A Figura 3, abaixo exemplifica esse modelo: 

 

                  Figura 3 – Modelo convencional de gestão de resíduos sólidos 

 

   Fonte: baseado em Lima (2003) 
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O outro modelo é o compartilhado, caracterizado pela utilização, como a 

própria nomenclatura diz, compartilhada quanto ao tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos, por diversos municípios, os quais são realizados por meio de 

convênios ou consórcios intermunicipais e têm “interesses comuns, afinidades 

urbano-geográficas, administrativo-financeiras e principalmente político-sociais e se 

unem para gerenciar os seus resíduos” (LIMA, 2003, p. 55). Exemplifica-se o modelo 

de acordo com a Figura 4, a seguir: 

                 Figura 4 – Modelo compartilhado de gestão de resíduos sólidos 

 

 

                 Fonte: baseado em Lima (2003) 

 

Nesse modelo, denominado compartilhado ou consorciado, destaca-se o 

arranjo institucional do consórcio intermunicipal, que poderá se dar com o fim de 

promover a GRSU total de modo conjunto como no Arranjo Intermunicipal – 

possibilidade 1 acima exposto ou para a realização compartilhada apenas do 

Tratamento e Destinação Final dos RSU, da forma como exposto no Arranjo 

Intermunicipal – possibilidade 2, na figura 4 acima.  A adoção do modelo 

compartilhado é incentivada pela PNRS, como será demonstrado na sequência. 
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2.3.1 Arranjo Institucional: Consórcio Intermunicipal 

 

O consórcio intermunicipal é um arranjo institucional, cuja adoção ainda está 

aquém de suas possibilidades, porém tem se mostrado uma alternativa a ser melhor 

considerada para o cumprimento do imposto pela PNRS, como se demonstra pela 

informação a seguir: 

Apesar do grande fluxo de exportação de resíduos entre municípios, a 
ocorrência de consórcios públicos como operadores ainda é incipiente, não 
atingindo sequer 1% do conjunto de 3.859 unidades cadastradas com 
informações suficientes. Certamente grande parte deste fluxo intermunicipal 
é efetivada para unidades privadas, sobretudo, aterros sanitários e unidades 
de tratamento de resíduos de saúde. Mas, ainda sobre os consórcios, é 
válido se registrar que, apesar da divulgação do conceito de “consórcio 
público intermunicipal”, parece haver casos em que compartilhamento de 
unidades, por exemplo, ainda se deem sob a forma de um arranjo 
institucional precário, não caracterizado juridicamente como consórcio 
público. Em diversos municípios sabe-se que a remessa de resíduos ainda 
se baseia em simples acordos verbais ou outros instrumentos, tais como, os 
convênios. (BRASIL, MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015) 

 

Assim, denota-se que esse tipo de arranjo institucional tem ganhado espaço 

como forma de gestão dos RSU, como alternativa para a consecução de atividades 

até então realizadas exclusivamente pelo modelo convencional. 

 Davis e North (1971) estabeleceram a definição de arranjo institucional como 

sendo o conjunto de regras que governa a forma pela qual agentes econômicos 

podem cooperar e/ou competir. 

Segundo Bastos e Gomes da Silva (2008, p. 9), o conceito de arranjo 

institucional é um conjunto de regras e organismos utilizados para a: 

[...] efetivação das intervenções em determinada realidade social que requer 
o suporte de instrumentos orientados para fins, indispensáveis ao controle 
das ações, seja no que se refere ao aparato legal (constituição, leis, 
decretos, portarias, regulamentos, ajustamentos formais de conduta, etc.) 
assim como o apoio dos organismos públicos, parcerias privadas e 
mediadores em geral, com seus scripts e desempenho assegurado na 
implementação das ações. Esse conjunto de regras e organismos é o que 
se denomina de ‘arranjo institucional’. 

 

No âmbito público, o arranjo institucional é tratado por meio do instituto da 

descentralização dos processos organizacionais, em que a competência é 

deslocada do núcleo central da Administração Pública para outra pessoa jurídica, 

atribuindo-lhe a titularidade e a execução de determinado serviço público (BRASIL, 

2008). 
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No Brasil, com o sentido de cooperação entre as administrações municipais e 

dos demais atores sociais, emerge a sinergia na busca de soluções conjuntas; o que 

tem redundado em novos arranjos institucionais na esfera pública, compondo por 

vezes, uma rede de relações e articulações intergovernamentais, intermunicipais e 

intersetoriais (associações, convênios, redes, consórcios, câmaras ou agências 

intermunicipais), na construção de uma nova governança (FARAH, 1999; CRUZ, 

2001). 

Em análise da gestão dos RSU, verifica-se que ela pode ser efetuada de 

forma direta/centralizada (secretaria); indireta/descentralizada (concessão, 

permissão ou autorização) ou através de arranjos institucionais, como os consórcios 

intermunicipais, nos termos do permitido pela Lei Federal nº11.107/05 que dispõe 

sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências 

e pela sua regulamentação constante do Decreto nº 6.017/07. 

E mais, a PNRS não só permite esse modelo de arranjo institucional como 

ainda estimula a sua formação por dar a ele prioridade na obtenção de incentivos 

financeiros como disposto em seu art. 45: 

 
Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei n.11.107, de 2005, 
com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços 
públicos que envolvam resíduos sólidos, tem prioridade na obtenção dos 
incentivos instituídos pelo Governo Federal (BRASIL, 2010). 

 

Esse modelo consorciado que mantém a personalidade jurídica de direito 

público e, consequentemente, os benefícios fiscais, como, a isenção de impostos e a 

prioridade na obtenção de recursos, somente por essas características já se mostra 

vantajoso. Agregando-se ainda os fatores de que tais consórcios intermunicipais 

podem reunir recursos administrativos, técnicos e financeiros dos entes 

consorciados, e delegar ou outorgar a prestação dos serviços em nome de seus 

membros, descentralizando a execução da gestão dos RSU. É inegável que tal 

modelo tem se mostrado bastante atraente e seus fatores positivos têm influenciado 

decisivamente quando da sua adoção na gestão de resíduos sólidos pelos gestores 

municipais. 

Além disso, é um novo modo de gestão de políticas públicas com a 

formulação conjunta de políticas e programas ambientais, o qual possibilita a 

ampliação da oferta de serviços por parte dos municípios, a flexibilização de 
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contratação de pessoal, a realização conjunta de obras e a prestação de serviços e 

atividades, tanto temporárias como permanentes (CARVALHO, 2007). 

 

Este modelo está inserido de maneira inevitável nas discussões referentes à 
gestão de resíduos sólidos urbanos nas regiões metropolitanas, onde as 
questões socioeconômicas e ambientais perpassam os limites 
administrativos e verifica-se a escassez de áreas disponíveis. Nesses 
territórios, a cooperação intermunicipal propicia o aumento da eficácia na 
prestação dos serviços de limpeza urbana, a diluição dos custos entre os 
municípios integrantes bem como uma gestão integrada dos problemas 
sociais e ambientais envolvidos. (PHILLIPI JR; AGUIAR, 2005; LIMA, 2003; 
CRUZ, 2002; LOPES, 2007 apud NASCIMENTO NETTO, 2013 p. 21) 

 

Importante frisar que os consórcios intermunicipais encontram previsão na Lei 

Maior, em seu artigo 241 e na redação da Emenda Constitucional n.º 19/98 nos 

seguintes termos: 

A União, Estados, Distrito Federal e municípios disciplinarão por meio de lei 
os Consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes 
federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como, 
a transferência total, parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 
essenciais à continuidade dos serviços transferidos (BRASIL, 1988). 
 

 

Para a constituição dos consórcios intermunicipais, faz-se necessária a sua 

criação por meio de Estatuto Social e ainda a adesão dos membros ao protocolo de 

intenções, devendo ser atendido para tanto os seguintes requisitos, de acordo com 

Cruz (2001, p.19): a) existência de interesses comuns entre os municípios; b) 

disposição de cooperação por parte dos prefeitos; c) busca da superação de 

conflitos político-partidários; d) proximidade física das sedes municipais; e) tomada 

de decisão política em se consorciar; e f) existência de uma identidade 

intermunicipal. 

O protocolo de intenções deve ser ratificado por lei municipal, e dada ampla 

publicidade, contendo todas as obrigações decorrentes da adesão a esse arranjo 

institucional, assegurando integral acesso à transparência, o que atualmente é 

divulgado por meio dos Portais de Transparência dos municípios e, também, pela 

possibilidade de utilização do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 

Cidadão (e-SIC). 

A utilização da forma consorciada para a gestão dos RSU apresenta, segundo 

Moisés (2001), as seguintes vantagens: a) a possibilidade de realizar o 

planejamento integrado entre os municípios consorciados; b) a otimização do uso de 

áreas para a disposição final de resíduos sólidos urbanos; c) a oportunidade de 
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ganhos pelo aumento de escala; d) a redução de custos operacionais; e) a 

minimização dos riscos e impactos ambientais; f) o favorecimento da adoção de 

tecnologia mais avançada.  

No entanto, apesar de todas as vantagens desse modo de gestão, a sua 

adoção, no âmbito nacional, ainda tem sido incipiente, como a seguir se demonstra: 

 

Constata-se que a administração pública direta – através de suas 
secretarias, departamentos ou setores – se constitui, de forma indiscutível, 
como a natureza jurídica mais presente nos órgãos públicos gestores do 
manejo de resíduos sólidos urbanos nos municípios brasileiros. A partir da 
informação dos 3.520 participantes do SNIS-RS neste ano, constata-se que 
este tipo de natureza jurídica atinge 93,7% do total de municípios, resultado, 
aliás, pouco menor do que o do ano passado. Destaca-se ainda que este 
resultado deva crescer com a incorporação dos municípios faltantes no 
banco de dados do SNIS-RS, uma vez que é precisamente na primeira faixa 
populacional (com até 30 mil habitantes) que se encontra o menor 
percentual de participação (60,8%) e, simultaneamente, compõe o maior 
contingente de municípios do país num total de 4.431 (BRASIL, 2017). 

 

Como desvantagens ou limitações, pode-se citar ainda os interesses político-

partidários referidos por Cruz (2001) e Caldas (2003) e o descumprimento dos 

direitos e deveres de cada ente consorciado, por exemplo, aqueles que deixam de 

cumprir o contrato de rateio; bem como o não estabelecimento de um programa de 

educação ambiental ou, nos dizeres de Montovani (2001), a falta da participação e 

capacitação da sociedade e dos funcionários no processo de gestão e definição de 

metas a serem alcançadas pelo consórcio. 

Segundo Philippi Jr. et al. (2012), os consórcios intermunicipais têm sido 

vistos como uma alternativa, tanto para os municípios localizados nas Regiões 

Metropolitanas, que buscam alternativas de local para os aterros sanitários em 

função da conturbação e constante mudança de uso e ocupação do solo urbano, 

como também para o ganho de escala, otimização dos recursos, além da 

minimização dos impactos ambientais em municípios de pequeno porte.  

Destaca-se, então, na PNRS, o expressivo estímulo ao desenvolvimento de 

consórcios intermunicipais para a gestão dos RSU com o objetivo de elevação das 

escalas de aproveitamento e redução dos custos envolvidos; uma vez que os 

municípios são os responsáveis pela gestão dos RSU produzidos em seus 

territórios, e se torna dever do Estado apoiar e priorizar as iniciativas dos municípios 

para que adotem as soluções consorciadas. 
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Logo, a gestão de RSU consorciada ou compartilhada prescinde de estudos, 

uma vez que foi recentemente implantada no nosso país, e pelas vantagens que 

apresenta, pode representar um mecanismo bastante eficaz para a resolução da 

gestão dos RSU num menor tempo, de modo a evitar os danos ambientais 

decorrentes da incorreta destinação final dos resíduos sólidos e ainda atender ao 

princípio do desenvolvimento sustentável. 

Considerando ser o PNRS uma política pública nacional que impõe a 

corresponsabilidade dos multiatores na gestão integrada dos resíduos sólidos e a 

possibilidade de fazer tal gestão no modo compartilhado ou consorciado, é que essa 

pesquisa se atém ao estudo desse modelo de gestão realizada por consórcio 

intermunicipal no estado de Rondônia como descrito no tópico a seguir. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Esse capítulo apresenta de uma forma geral, o Consórcio CISAN-Central/RO, 

ressaltando seus aspectos legais quanto a sua constituição e objetivos. Contempla, 

ainda, esse tópico a descrição dos municípios que integram o consórcio 

intermunicipal, destacando as suas características geográficas, econômicas e 

sociais, a fim de demonstrar a importância destes no desenvolvimento do Estado de 

Rondônia. 

A gestão dos Resíduos Sólidos Urbano (RSU), como já exposto, é uma 

questão de política pública que exige a tomada das melhores decisões a fim de 

buscar soluções para equilibrar as demandas de consumo e produção de resíduos 

sólidos, de modo a viabilizar o desenvolvimento sustentável com eficácia, 

assegurando a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida das 

populações. 

Como meio de cumprimento do disposto na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), cabe aos municípios a adoção de um modo de gestão que atenda 

aos seus princípios.  

A gestão compartilhada ou consorciada tem se mostrado vantajosa, bem 

como tem sido identificada a sua adoção no estado de Rondônia pela maioria dos 

seus municípios, conforme dados apresentados pela Confederação Nacional dos 

Municípios (2017), demonstrados na Figura 5, a seguir: 

 

   Figura 5 – Municípios consorciados em Rondônia 

 

   Fonte: Disponível em: <http://www.lixoes.cnm.org.br/ 

http://www.lixoes.cnm.org.br/
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Por isso, é vital o estudo desse tipo de gestão consorciada de resíduos 

sólidos que, nesse caso em específico, será realizado por meio da avaliação da 

gestão dos RSU realizada pelo Consórcio CISAN-Central/RO e municípios 

consorciados que será apresentado a seguir. 

 
3.1 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL 
DE RONDÔNIA (CISAN-CENTRAL/RO)  

 

A presente pesquisa se propôs avaliar a conformidade da gestão de RSU 

realizada pelo Consórcio CISAN-Central/RO e os municípios consorciados com a 

PNRS (CISAN-Central/RO). 

O referido consórcio é oriundo da Lei Municipal n.º 1.398 de 26 de junho de 

2008, de autoria do então prefeito do município de Ariquemes, Sr. Confúcio Aires 

Moura, que dispôs sobre o seu Protocolo de Intenções e deu origem ao seu Estatuto 

Social datado de 12 de maio de 2009. 

 
 
3.1.1 Municípios consorciados 

 

O CISAN-Central/RO, atualmente, é integrando por treze municípios que 

compõem o Estado de Rondônia, na Amazônia brasileira, sendo eles: 1) Alto 

Paraíso; 2) Ariquemes; 3) Buritis; 4) Cacaulândia; 5) Campo Novo de Rondônia; 6) 

Cujubim; 7) Governador Jorge Teixeira; 8) Itapuã do Oeste; 09) Machadinho do 

Oeste; 10) Monte Negro; 11) Rio Crespo; 12) Theobroma; e 13) Vale do Anari.  

Ressaltando-se que na sua origem, o município de Jaru fazia parte do 

consócio. O mesmo retirou-se do Consórcio no mês de dezembro de 2017.  

Suas localizações no mapa de Rondônia estão representadas na Figura 6. 
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         Figura 6 – Mapa com a contextualização nacional e regional dos municípios integrantes 

do CISAN-CENTRAL/RO 

 
               Fonte: Brasil (2013, p.65). 

 

Os municípios consorciados ao CISAN-Central/RO, embora estejam 

geograficamente próximos, apresentam características diferenciadas. Mesclam 

inclusive municípios com diferenças consideráveis de áreas e ainda de população, o 

que certamente gera situações diversas quanto às demandas da gestão dos RSU. 

Essas características são observadas nos dados extraídos do Portal da 

Confederação Nacional dos Municípios (CNM, 2017) e expressos no Quadro 4 

abaixo: 

Quadro 4 – Características dos municípios do CISAN-CENTRAL/RO 

MUNICÍPIO 

CONSORCIADO 

DATA DE 

INSTALAÇÃO 

POPULAÇÃO 
(hab) 

ÁREA 
(Km2) 

DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA 

hab/km2 

Alto Paraíso 01/01/1993 20.569  2.651,84 7,34 

Ariquemes 21/11/1977 105.896 4.426,58 22,88 

Buritis 01/01/1997 38.450 3.265,81 11,19 

Cacaulândia 01/01/1993 6.414 1.961,78 3,20 

Campo Novo de Rondônia 01/01/1993 14.354 3.442,01 4,05 

Cujubim 01/01/1997 21.720 3.863,95 5,02 

Governador Jorge Teixeira 01/01/1993 9.933 5.067,39 2,08 

Itapuã do Oeste 01/01/1993 10.155 4.081,59 2,37 

Machadinho do Oeste 01/01/1989 37.899 8.509,32 4,19 

Monte Negro 01/01/1993 16.032 1.931,38 8,05 

Rio Crespo 01/01/1993 3.790 1.717,64 2,13 

Theobroma 01/01/1993 11.348 2.197,42 5,16 

Vale do Anari 01/01/1997 10.999 3.135,15 3,35 

Total  307.559   

Fonte: Disponível em:< http://www.cnm.org.br/municipios/registros 

http://www.cnm.org.br/municipios/registros
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Importa frisar que, o Programa Território da Cidadania (PTC), criado pelo 

Governo Federal em 2008, como um programa de desenvolvimento regional 

sustentável garantidor dos direitos sociais, é voltado às regiões do País mais 

necessitadas. Tem como objetivo levar o desenvolvimento econômico e universalizar 

os programas básicos de cidadania. Rondônia, neste programa da cidadania (PTC) 

foi dividido em três territórios: Território Central (2008), Território Madeira (2009) e 

Território Vale do Jamari (2009). 

Essa divisão territorial proposta pelo PTC buscou definir o conjunto de 

municípios com idênticas características econômicas e ambientais. Os territórios 

conseguem então demonstrar a realidade dos grupos sociais, das atividades 

econômicas e das instituições de cada localidade, o que facilita o planejamento de 

ações governamentais para o desenvolvimento dessas regiões (BRASIL, 2005). 

Os municípios de Jaru, Governador Jorge Teixeira, Theobroma e Vale do 

Anari são municípios que integram o Território Central, juntamente com outros nove 

municípios. O município de Itapuã do Oeste está inserido no Território Madeira 

Mamoré, que é composto por outros quatro municípios. 

Os municípios de Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo 

de Rondônia, Cujubim, Machadinho do Oeste, Monte Negro e Rio Crespo 

correspondem à totalidade dos municípios que compõem o Território do Vale do 

Jamari. 

Os municípios consorciados podem ser então caracterizados tomando por 

base o Território da Cidadania que integram, do seguinte modo: 

Território Central - compreendido por 13 municípios, com características 

segundo o Zoneamento Social, Econômico e Ecológico de Rondônia (ZSEE/RO), 

definidos na zona 1 em áreas propícias à exploração e uso da terra, principalmente, 

agropecuária, com graus variáveis de ocupação, vulnerabilidade ambiental e outras 

aptidões de uso, como a agroflorestal. Nessa zona concentra-se a maior densidade 

populacional rural do estado (SEPLAN, 2006).  

O mapa de Rondônia com a indicação dos três Territórios da Cidadania está 

representado conforme Figura 7 abaixo. 
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     Figura 7 – Mapa dos territórios da cidadania no estado de Rondônia           

 

      Fonte: Sistema de Informações Territoriais (SIT) 

 

Território Madeira Mamoré - que compreende apenas cinco municípios, com 

áreas, segundo o ZSEE/RO, localizadas nas zonas 2 e 3 do zoneamento, de uso 

restrito ao manejo sustentável e composto pelas Unidades de Conservação 

Ambiental e Reservas Indígenas, instituídas pela União, Estados e Municípios 

(SEPLAN, 2006).  

Território Vale do Jamari - compreendido por nove municípios, também se 

caracteriza como área de produção e uso da terra voltada à agropecuária. Desses 

nove municípios, oito estão localizados na zona 1. Somente o Município de Buritis 

está na zona 2 do zoneamento, o qual tem seu uso de exploração limitado ao 

manejo e preservação (SEPLAN, 2006). 

Depreende-se então que os municípios consorciados dos Territórios Central e 

Vale do Jamari possuem características similares, enquanto que os municípios do 

Território Madeira Mamoré são caracterizados por seu uso restrito dadas as áreas 

de conservação ambiental e ainda as reservas indígenas. 

Merece destacar que nos municípios consorciados existem áreas de proteção 

ambiental já degradadas, o que impõe a adoção de políticas públicas que 
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conjuguem o desenvolvimento com preservação e conservação ambiental de modo 

a evitar a perpetuação dos danos ambientais.  

Os rios Madeira, Guaporé, Jamari e Machado são as principais bacias 

hidrográficas da região e indispensáveis para o desenvolvimento da agricultura, 

pecuária, piscicultura, abastecimento das cidades e demais necessidades.  

Dos municípios consorciados, o de Ariquemes, sede do Consórcio CISAN 

Central/RO, é um dos grandes produtores de peixe em cativeiro. A pesca também é 

uma vocação do município de Itapuã do Oeste, fomentada pelo lago da UHE 

Samuel, com uma grande diversidade de pescados comercializados pela vila de 

pescadores situada às margens da BR 364. Além da pesca, o município de Itapuã 

do Oeste tem forte exploração madeireira através do manejo.  

Além disso, há uma variedade de recursos minerais no Território do Vale do 

Jamari, tanto que uma das maiores jazidas de cassiterita (estanho) do mundo está 

localizado no município de Ariquemes, no chamado garimpo Bom Futuro, o maior a 

céu aberto do mundo. 

Os empreendimentos desenvolvidos nos municípios consorciados são de 

diversos portes e, portanto, englobam desde os micro e pequenos negócios até 

indústrias, comércios e serviços, com ênfase no setor: madeireiro, fabricação de 

móveis, carrocerias, alimentício, agroindústria, olarias e mineração. A agropecuária é 

caracterizada pelas médias e grandes propriedades (MDA, 2013). 

Também há que se ressaltar que no município de Governador Jorge Teixeira 

há terras indígenas (Uru-Eu-Wau-Wau). 

Relevante informar que os municípios consorciados têm grande dependência 

do repasse de recursos da União, em especial o Fundo de Participação dos 

Munícipios (FPM), notadamente os de menor porte, para o cumprimento de sua 

finalidade administrativa (MDA, 2013). 

 

3.1.2 CISAN-CENTRAL/RO 

 

O consórcio intermunicipal CISAN-Central foi constituído como pessoa 

jurídica de direito público interno e tem dentre seus objetivos o desenvolvimento de 

planos, programas e projetos conjuntos destinados à conservação e melhoria das 

condições ambientais (CISAN-CENTRAL/RO, 2017). A logomarca do consórcio é 

apresentada na Figura 8. 
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Figura 8 – Logomarca do Consórcio CISAN-CENTRAL/RO 

 

Fonte: CISAN (2018) 

 
Dispõe ainda o Art.1º do Estatuto do consórcio que o mesmo é uma autarquia 

Inter federativa, pessoa jurídica de direito público interno, que integra a 

administração indireta de cada um dos entes federativos consorciados, cuja sede é 

fixada na Comarca de Ariquemes-RO, podendo desenvolver atividades em outros 

municípios, sendo sua duração por prazo indeterminado. 

A conceituação de autarquia remonta ao Decreto Lei 200/67, que no seu 

art.5º, inciso I a definiu como: o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 

jurídica, patrimônio e receita própria, para executar atividades típicas da 

Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 

administrativa e financeira descentralizada. 

Os serviços de gestão dos resíduos sólidos urbanos nessa modalidade 

consorciada possibilitam a execução dos serviços públicos relativos à gestão dos 

RSU de forma descentralizada, sendo essa sua principal característica enquanto 

autarquia, uma vez que possui autonomia administrativa e financeira.  E, ainda, por 

manter personalidade de direito público, seu patrimônio é considerado bem público e 

assim devem ser regidos. 

O Consórcio é composto pelos seguintes órgãos: Assembleia Geral, 

Presidência, Diretoria Executiva, Superintendência, Conselho Fiscal, Conselho de 

Regulação, nos moldes do disposto no art.8º da Lei n.º 1.398/2008 que “Dispõe 

sobre o Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal de Saneamento da 

Região Central de Rondônia (CISAN-CENTRAL/RO) 
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O CISAN-CENTRAL/RO elaborou e aprovou o seu Plano de Gestão 

Associada e Integrada de Resíduos Sólidos no ano de 2013, fazendo expressa 

referência de que: 

[...] 

Visa orientar as ações de gestão de resíduos sólidos, de maneira a 
possibilitar conceber um modelo de gestão que possa atender de forma 
eficiente, os ditames das leis 11.445/2007 e 12.305/2010, garantindo 
eficácia na gestão e na destinação final dos resíduos sólidos produzidos no 
âmbito dos municípios do consórcio, conferindo a este modelo um caráter 
de sustentabilidade, salubridade, sem olvidar os aspectos econômicos e, 
sobretudo, as oportunidades sociais que um bom sistema de gestão de 
resíduos sólidos deve conter (BRASIL, 2013, p. 22). 

[...] 

 O plano de gestão de resíduos sólidos é um instrumento que deve ser 
revisto e atualizado a cada quatro anos, pois não traz consigo a pretensão 
de se tornar um documento permanente, sofrendo alterações ao sabor das 
mudanças políticas, econômicas e conjunturais, as quais estão submetidos 
todos os entes públicos e toda a população que é o público alvo da melhoria 
do sistema de gestão, que tanto se preconiza (BRASIL, 2013, p. 24). 

[...] 

O Plano Regional de Gestão Associada e Integrada de Resíduos Sólidos 
que ora se apresenta não tem apenas a pretensão de satisfazer esse 
dispositivo legal, mas também corresponder aos grandes desafios que 
foram propostos, tais como: articulação com as políticas de 
desenvolvimento urbano e regional, de combate à pobreza e de sua 
erradicação e outras de relevante interesse social voltada para a melhoria 
da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico se constitui em 
fator determinante, isso tudo sob a égide da eficiência e sustentabilidade 
econômica. (BRASIL, 2013, p.32). 

 

O consórcio por sua finalidade tem se apresentado como o meio viável às 

administrações municipais consorciadas na busca da adequação e o cumprimento 

do PNRS. 

Depreende-se, assim, que a gestão consorciada através do CISAN-

Central/RO foi adotada pelos municípios consorciados como meio para aplicar os 

ditames da PNRS, sendo que, dado o tempo decorrido entre a vigência da Lei 

n.º12.305/2010 e o início das atividades do Consórcio CISAN-Central/RO, há que se 

avaliar a conformação desta gestão à PNRS. 
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4 METODOLOGIA 

 
  

As pesquisas científicas, enquanto ciência, podem variar de acordo com suas 

características. São classificadas tendo em vista a sua natureza, seus objetivos, 

abordagens e procedimentos. 

A presente pesquisa é de natureza aplicada, visto que seus resultados ficarão 

disponíveis como fonte de consulta, sendo possível, de imediato sua aplicação, pois 

a pesquisadora concentrou a busca pelo saber e conhecimento sobre o objeto. 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva. De 

acordo com Cervo; Bervian (1983, p. 56): “os estudos exploratórios não elaboram 

hipóteses a serem testadas no trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar 

maiores informações sobre determinado assunto de estudo”. 

Ainda segundo o mesmo autor, a pesquisa descritiva “observa, registra, 

analisa e faz associações com fatos e fenômenos sem manipulá-los” (CERVO; 

BERVIAN, 1983, p. 56).  

Segundo Zanella (2016) a pesquisa exploratória descritiva tem por finalidade 

ampliar o conhecimento em torno de um fenômeno, permite explorar a realidade que 

envolve o objeto para depois reunir elementos que permitam descrever tal 

fenômeno.  

Quanto aos procedimentos, o estudo adotou a pesquisa bibliográfica e 

documental, visto que, para compor o estado da arte, foi necessário recorrer às 

publicações impressas e demais disponíveis em sítios eletrônicos. Para a pesquisa 

documental, foram acessadas bases de dados de organizações institucionais que 

mantêm atualizados documentos e informações acerca do objeto. 

Como já exposto, o objetivo geral da presente pesquisa é avaliar a 

conformidade da gestão de RSU realizada pelo Consórcio CISAN-Central/RO e 

municípios consorciados com os ditames da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

O fluxo seguido na avaliação está representado na Figura 9, a seguir: 
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Figura 9 - Fluxo da análise da conformidade 
 

 

 
        Fonte: Elaborado pela autora, 2018 

 

A pesquisa foi realizada com base na concepção pragmática que, segundo 

Creswell (2010, p.34), “surge mais das ações, das situações e das consequências 

do que das condições antecedentes” e, “há uma preocupação com as aplicações, o 

que funciona, e as soluções para os problemas” (PATTON apud CRESWELL, 2010 

p.34).  

Quanto à abordagem a pesquisa é qualitativa, tendo em vista que sua 

caracterização está fundamentada em análises qualitativas, dispensando a utilização 

de instrumental estatístico para análise de dados. 

Quanto aos procedimentos e técnicas adotados para atender aos objetivos da 

pesquisa, foi realizada uma revisão teórica exploratória sobre o tema e da legislação 

correlata tanto no âmbito federal quanto local.  Foram coletados dados secundários 

e primários.  

Para análise dos dados utilizou-se do método de análise de conteúdo que, 

segundo Bardin (1977), é um conjunto de técnicas de análise de comunicações que 

tem três etapas: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos 

resultados e interpretação. A análise do conteúdo partiu da organização através da 

leitura do material da pesquisa conhecendo os documentos a serem analisados e 

seu contexto, com foco nos objetivos e na elaboração dos critérios de interpretação. 

Passou-se a categorização e interpretação com vista a responder à questão de 

pesquisa e ao atendimento dos seus objetivos geral e específicos. 

Vale esclarecer que em pesquisas qualitativas, a intenção não é generalizar, 

mas sim descrever, analisar, buscar compreender e por isso a sua validade está 

relacionada com a coerência interna da pesquisa (MARTINS, 2004). 
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A garantia da validade interna da pesquisa é observada pelas múltiplas 

fontes, tais como: a documental e as entrevistas, realizando o exame dessas 

variadas fontes de informações, de suas evidências e discrepâncias. Deste modo, 

constatam-se diferentes visões a respeito da questão de pesquisa e não uma única 

perspectiva. 

 

4.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Os dados primários foram coletados utilizando como base para os roteiros de 

entrevistas os seguintes questionários: 

a) Roteiro 1: utilizado para uma análise integrada da avaliação da estrutura 

organizacional do Consórcio;  

b) Roteiro 2: utilizado para a análise integrada da caracterização dos 

Resíduos Sólidos Urbanos - RSU, do tratamento e da disposição final dos 

RSU dos 13 municípios integrantes do Consórcio;  

c) Roteiro 3: utilizado para analisar a gestão dos RSU efetuada por cada 

município, aplicado aos servidores gestores dos RSU dos municípios 

consorciados. 

Os dois primeiros roteiros (Apêndice A e B) serviram de base para realizar a 

entrevista semiestruturada junto ao responsável pelo Consórcio CISAN-Central/RO, 

seu Superintendente, o Sr. Glauco Rodrigo Kozerski. Ressalta-se que tais roteiros 

foram desenvolvidos a partir dos estudos de Ferreira e Jucá (2017), conforme 

explicitado no estudo “Metodologia para avaliação dos consórcios de resíduos 

sólidos urbanos em Minas Gerais”. 

Por se tratar de um único consórcio, entendeu-se ser este o meio de abstrair 

o maior número de informações quanto à gestão dos RSU pesquisada, tendo como 

meta atender aos seguintes objetivos específicos: i) Descrever a estrutura 

organizacional do Consórcio considerando os aspectos: jurídico, de custeio, de 

inclusão social, de educação ambiental e de adoção de tecnologias; ii) Descrever a 

forma de tratamento e disposição final dos RSU pelos consorciados e iii) Demonstrar 

as práticas de gestão do Consórcio considerando as seguintes dimensões: política; 

tecnológica/estrutural; econômica/financeira; ambiental; educacional/cultural; e de 

inclusão social. 
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Foram entrevistados, ainda, os gestores/servidores dos municípios 

consorciados, responsáveis pela GRSU, usando como base para o roteiro de 

entrevista estruturada (Apêndice C), tendo como base o instrumento desenvolvido 

por Júlio Campos Fontes de Alvarenga, na pesquisa intitulada “Avaliação do 

gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Municípios da Zona da Mata de 

Minas Gerais”, tendo utilizado indicadores de sustentabilidade em conformidade com 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para fins dessa pesquisa, foram realizadas 

adequações, para que o roteiro de entrevista estruturada possibilitasse atender aos 

objetivos dessa pesquisa. 

Os entrevistados foram selecionados intencionalmente para que pudessem 

ser colhidas as informações necessárias e mais completas para atingir o objetivo da 

pesquisa, ampliando-se assim o conhecimento sobre o objeto do estudo.  

Para os dados secundários, foi acessada a Base de Dados do Ministério do 

Meio Ambiente nos sistemas: a) SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente; b) 

SINIR – Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos; c) 

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, visto que as 

informações são oficiais e se encontram disponíveis para consulta pública. 

Os demais dados secundários foram coletados no Banco de Dados do 

Consórcio Intermunicipal CISAN-Central/RO. 

A coleta desses dados secundários visou atingir o objetivo específico de 

levantar dados da gestão dos RSU dos municípios consorciados junto aos bancos 

de dados do SISNAMA, SINIR, SNIS, MMA, IBGE e CISAN-Central/RO sob as 

premissas da PNRS. 

Assim, pretendeu-se com essa técnica, extrair a maior quantidade de 

informações possíveis sobre o tema objeto de estudo, descrevendo-o com exatidão, 

bem como, possíveis respostas para o problema levantado. 

A confiabilidade da pesquisa decorre dessas várias fontes de coletas de 

dados que proporcionaram a combinação das diferentes fontes e métodos de coleta 

de dados e a análise dos mesmos de forma conjunta para o alcance dos resultados 

da pesquisa. 

Feitos os levantamentos dos dados propostos, foi possível atingir o objetivo 

específico de identificar as conformidades da gestão consorciada dos RSU realizada 

pelos municípios consorciados através do CISAN-Central/RO à PNRS. 
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Após, realizou-se a análise e interpretação dos dados. Sendo que do ponto de 

vista de Fonseca; Silva (2010) a interpretação é o mecanismo cognitivo que 

promove a reciprocidade entre ação e instituição, por conseguinte, sua 

simultaneidade no contexto ambiental.  

Importa, por fim, ressaltar que para a presente pesquisa, o termo 

conformidade é empregado como o conceito que define as ações fundamentais para 

que se esteja de acordo com as normas; no presente caso, a PNRS. 

Como ocorre em todas as pesquisas qualitativas, as informações foram 

tratadas considerando-se todos os dados levantados, sua adequação ao referencial 

teórico, para serem interpretados a fim de responder ao problema da pesquisa. 

Inicialmente, os dados relacionados à gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

(GRSU), foram levantados junto às seguintes bases de dados oficiais: 

a) SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente. Foi instituído pela Lei n.º 

6.938/1981 e regulamentado pelo Decreto n.º 99.274/90. O SISNAMA é 

constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Município e por fundações instituídas pelo Poder Público, 

responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental e são 

vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente (MMA); 

b) SINIR – Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 

Sólidos. O SINIR é um dos instrumentos da PNRS e estar vinculado ao 

Ministério do Meio Ambiente (MMA); 

c) MMA – Ministério do Meio Ambiente. O Ministério foi criado em 1992 com 

a missão de formular e implementar políticas públicas ambientais 

nacionais de forma articulada com todos os segmentos sociais, visando 

promover o desenvolvimento sustentável; 

d) IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o principal 

provedor de dados e informações do Brasil. É uma entidade da 

Administração Pública Federal vinculada ao Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MPDG). 

Impõe-se esclarecer que o Consórcio CISAN-CENTRAL/RO tinha 14 

municípios consorciados até o mês de dezembro de 2017. A partir dessa data, o 
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município de Jaru se retirou. No entanto, as bases de dados aqui consideradas 

contam com dados desse município retirante e como o objeto desta pesquisa é 

avaliar a gestão consorciada, todos os dados foram preservados a fim de assegurar 

maior confiabilidade da análise. 

Assim, os municípios que integram o Consórcio CISAN-Central/RO possuem, 

em conjunto, segundo a Base de Dados do SISNAMA - SINIR, uma população total 

de 300.559 habitantes, sendo que destes, cerca de 191.004 habitantes 

correspondem à população urbana, onde acontecem as principais ações na gestão 

dos resíduos urbanos. 

Na base de dados referenciada não há informações de três municípios, que 

são os seguintes: 1) Alto Paraíso; 2) Buritis; e, 3) Rio Crespo. O que significa que 

estes não alimentam a Base de Dados Oficial e Nacional, de acordo com o disposto 

na legislação pertinente. Também em buscas realizadas nos seus respectivos 

portais da transparência não foram localizados dados populacionais desses três 

municípios integrantes do CISAN-Central/RO. Assim, quanto a esses municípios, 

foram compiladas apenas as informações da população total constante da base de 

dados do IBGE, onde constam os seguintes números: Alto Paraíso – 20.569; Buritis 

– 38.450; e, Rio Crespo – 3.790 habitantes.  Com a inclusão dessas populações, 

tem-se um aumento da população total dos municípios integrantes do CISAN- 

Central/RO para 363.368 sem, no entanto, haver informação oficial do número de 

habitantes da população urbana. Deste modo, pelas fontes de dados já 

referenciadas, a população urbana dos municípios consorciados é de 191.004 

habitantes.  O Quadro 5 a seguir ilustra, em números essa informação: 

  Quadro 5 – População dos municípios do CISAN-CENTRAL/RO 

MUNICÍPIO 

CONSORCIADO 

POPULAÇÃO TOTAL POPULAÇÃO URBANA 

Alto Paraíso 20.569 - 

Ariquemes 105.896 89.689 

Buritis 38.450 - 

Cacaulândia 6.414 2.314 

Campo Novo de Rondônia 14.354 3.821 

Cujubim 21.720 15.129 

Governador Jorge Teixeira 9.933 2.231 
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Itapuã do Oeste 10.155 6.191 

Jaru 55.806 37.685 

Machadinho do Oeste 37.899 19.687 

Monte Negro 16.032 8.408 

Rio Crespo 3.790 - 

Theobroma 11.348 2.108 

Vale do Anari 10.999 3.741 

TOTAL habitantes 363.365 191.004 

    Fonte: IBGE, online (2018) 

Desse universo, é possível constatar que uma porção significativa da 

população desses municípios integrantes do Consórcio ainda reside na área rural e, 

portanto, não foram abrangidos pelo objeto desta pesquisa. Demonstram, ainda, os 

dados, que pouco mais de 52% da população total é urbana, a qual é, além de 

usuária dos serviços de gestão integrada dos resíduos sólidos, também 

corresponsável por essa gestão na acepção da PNRS, conforme mostra a Figura 10 

abaixo: 

 

Figura 10 – Exposição Populacional dos municípios consorciados 

 

Fonte: CISAN Central (2018) 

No capítulo a seguir, apresentam-se os resultados e efetuam-se as 

discussões de acordo com o aporte teórico considerado. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados das análises são apresentados e discutidos neste capítulo, 

visando atender aos objetivos geral e específicos com o foco na questão de 

pesquisa, como a seguir se expõe: 

- Descrever a estrutura organizacional do Consórcio CISAN-Central/RO; 

     - Descrever a forma de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 

RSU pelos consorciados;  

     - Demonstrar as práticas de gestão do Consórcio CISAN-Central/RO, 

considerando as dimensões: política; tecnológica/estrutural; 

econômica/financeira; ambiental; educacional/cultural; e de inclusão social. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DOS MUNICÍPIOS DO CISAN-Central/RO 

  

A totalidade dos municípios integrantes do CISAN-Central/RO possui Plano 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos conforme dados obtidos junto ao MMA. 

Na verdade, trata-se do Plano Regional de Gestão Associada e Integrada de 

Resíduos Sólidos do Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de 

Rondônia – CISAN-Central/RO, elaborado para atender aos 14 municípios que 

então integravam o Consórcio em 2013.  

De acordo ainda com os dados consolidados dos municípios integrantes do 

CISAN - Central/RO disponíveis no MMA, o montante de RSU coletados no exercício 

de 2016 foi de 88.695 toneladas. Os quantitativos por município estão expostos no 

Quadro 6 a seguir:  

 

Quadro 6 – Total de RSU, domésticos e públicos, coletados pelos agentes – 2016 

 

Município Quantidade total de RSU (domésticos e 
públicos) Toneladas/ano 

Alto Paraíso (*) _ 

Ariquemes 58.376 

Buritis (*) - 

Cacaulândia 484 

Campo Novo de Rondônia 140 

Cujubim 5.846 
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Governador Jorge Teixeira 1.001 

Itapuã do Oeste 2.448 

Jaru 6.865 

Machadinho do Oeste 2.877 

Monte Negro 9.608 

Rio Crespo (*) - 

Theobroma 480 

Vale do Anari 570 

TOTAL em Ton/Ano 88.695 

Fonte: MMA (2016) 
(*) Dado não disponível 

 

Os RSU destes municípios são coletados e depositados em aterros sanitários 

e em lixões “a céu aberto”. Conforme Quadro 7 a seguir, observa-se que a 

incidência de lixões urbanos prevalece em cerca de 57% dos casos.   

 

Quadro 7 – Destinação final dos RSU dos municípios do CISAN-CENTRAL/RO 

Alto Paraíso Lixão 

Ariquemes Aterro Sanitário 

Buritis Lixão 

Cacaulândia Aterro Sanitário 

Campo Novo de Rondônia Lixão 

Cujubim Lixão 

Governador Jorge Teixeira Aterro Sanitário 

Itapuã do Oeste Lixão 

Jaru Lixão 

Machadinho do Oeste Aterro Sanitário 

Monte Negro Lixão 

Rio Crespo Lixão 

Theobroma Aterro Sanitário 

Vale do Anari Aterro Sanitário 

Fonte:  MMA, 2016. 
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Importa ressaltar que tais bases de dados não estão atualizadas, uma vez 

que os dados correspondem a um período de 5 anos, compreendendo de 2012 a 

2016. 

Observa-se assim que, em que pese haver uma base de dados implantada 

pelos órgãos geridos pelo Governo Federal, estas não estão sendo alimentadas por 

alguns dos municípios do Consórcio com regularidade, como é o caso de Alto 

Paraíso, Itapuã do Oeste e Buritis. Além disso, constatou-se também que não há por 

parte dos gestores dessas bases de dados periodicidade fixa quanto à tabulação 

dos dados enviados e a emissão dos relatórios respectivos. Tanto que na base do 

SINIR, que é o sistema oficial próprio de informação quanto aos resíduos sólidos, 

consta a informação de pendência na conclusão do relatório do ano de 2016 e a 

inexistência de dados quanto ao ano de 2017. 

A partir do levantamento destes dados, observou-se que, apesar da 

existência de um Sistema Nacional de Informações quanto à gestão dos resíduos 

sólidos, os entes governamentais dos municípios integrantes do CISAN-Central/RO 

não vêm alimentando essas bases de dados de modo a mantê-las atualizadas. 

Também não foram identificados benefícios aparentes nem sanções aplicadas aos 

municípios omissos ou não diligentes nessa atribuição de manter os bancos de 

dados atualizados.  

No banco de dados do CISAN-Central/RO, que correspondem ao ano de 

2017 conforme se demonstra no Quadro 8 apresenta-se o número de habitantes 

urbanos por municípios atendidos pelo Consórcio: 

               

                       Quadro 8 - População urbana atendida pelo consórcio CISAN 

MUNICÍPIO CONSORCIADO POPULAÇÃO URBANA 

Alto Paraíso 10.012 

Ariquemes 90.921 

Buritis 21.849 

Cacaulândia 2.330 

Campo Novo de Rondônia 3.855 

Cujubim 15.632 

Governador Jorge Teixeira 2.189 

Itapuã do Oeste 6.285 
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Jaru ---- 

Machadinho do Oeste 20.054 

Monte Negro 8.488 

Rio Crespo 1.229 

Theobroma 2.108 

Vale do Anari 3.793 

TOTAL 224.649 
                    Fonte: A Autora. 

Há que se reiterar que dos 14 municípios originariamente consorciados, um 

deles, o município de Jaru, retirou-se do consórcio no final do exercício de 2017, 

razão pela qual não consta a população deste município no Quadro 6, acima.  

Observa-se que a população total atendida pelo Consórcio é considerável 

pois, de acordo com o último censo, a população de Rondônia era de R$1.142.648 

habitantes urbanos (IBGE, 2010) o que demonstra que a população atendida pelo 

CISAN-Central/RO corresponde a aproximadamente 20% da população urbana do 

Estado, população essa abrangendo 13 dos 52 municípios que compõem o Estado 

de Rondônia. Esses municípios equivalem a 25% dos municípios de Rondônia. 

As distâncias entre os municípios consorciados demonstram a grande área de 

abrangência do Consórcio e a quilometragem percorridas pelos veículos coletores 

dos centros urbanos até o ponto onde deveriam ser depositados, reutilizados e 

tratados dos RSU. As distâncias são as constantes da Figura 11 a seguir: 
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   Figura 11 - Distância em Km dos municípios consorciados ao CISAN-CENTRAL/RO 

 

    Fonte: CISAN (2013). 

 

O Consórcio CISAN-Central/RO, no exercício de 2017, trabalhou com a 

produção per capita de resíduos sólidos urbanos dos municípios que o integram 

conforme expresso pelo Quadro 9 a seguir: 

 
Quadro 9 - Produção per capita de resíduos sólidos urbanos dos municípios integrantes do 
Consórcio CISAN-Central/RO 2017 
 

Município Produção per capita diária (RDO, RPU, 
Poda e Varrição) (em kg)  

Alto Paraíso 1,35 

Ariquemes 0,94 

Buritis 0,75 

Cacaulândia 0,84 

Campo Novo de Rondônia 0,95 

Cujubim 1,47 

Governador Jorge Teixeira 1,21 

Itapuã do Oeste 0,98 

Jaru 1,08 

Machadinho do Oeste 0,66 
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Monte Negro 2,48 

Rio Crespo 0,39 

Theobroma 0,88 

Vale do Anari 0,68 

Produção Média Per Capita 1,04 

Fonte: CISAN (2018) 

Observa-se pelos dados acima expressos que a política de desenvolvimento 

urbano adotada pelo Brasil, que visa ordenar o pleno desenvolvimento das cidades e 

assegurar o bem-estar social, tem primado pela expansão demográfica, uma vez 

que permite a criação de municípios geograficamente próximos, possibilitando a 

fixação do homem na área urbana. 

Depreende-se também que pela prevalência da existência de lixões, impera a 

disposição final dos resíduos sólidos de modo inadequado, em contrariedade com o 

que prioriza a PNRS e os pilares da sustentabilidade, evidenciando-se que essa 

política pública nacional carece de incremento na sua execução. 

 

5.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CISAN-CENTRAL/RO  

 

5.2.1 Legislação Ambiental e Apoio Jurídico 

 

A estrutura do CISAN-Central/RO, de acordo com o Estatuto do Consórcio, 

tem a seguinte configuração: Presidência, Superintendência, Diretoria 

Administrativa, Conselho Fiscal e Conselho de Regulação. Os dirigentes são eleitos 

para um mandato de 02 anos. A gestão administrativa do Consórcio CISAN-

Central/RO fica a cargo da Diretoria Executiva composta pelo Presidente, Diretor 

Administrativo e Financeiro e pelo Diretor Técnico Operacional. O Superintendente 

nos termos do disposto no art. 41 do Estatuto do CISAN, entre outras atribuições, 

exerce a direção e a supervisão das atividades do Consórcio. Também constituem a 

estrutura organizacional do CISAN o Conselho de Regulação, o qual é composto 

pelos membros da Diretoria Executiva e seis representantes dos usuários dos 

serviços e o Conselho Fiscal. A estrutura organizacional do CISAN-Central/RO está 

representada no organograma expresso na Figura 12, a seguir: 
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Figura 12 - Organograma do CISAN-CENTRAL/RO 

PRESIDÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Importa ressaltar que dos cargos apresentados acima somente o de 

Superintendente é remunerado, como também é de livre nomeação e exoneração 

pelo Presidente do Consórcio, enquanto que os demais são eleitos. Atualmente o 

cargo de Superintendente do Consórcio é exercido por servidor de carreira do 

município de Ariquemes, engenheiro ambiental, cedido ao Consórcio. 

O CISAN-Central/RO executa suas atividades com base no Plano Regional 

de Gestão Associada e Integrada de Resíduos Sólidos (PRGAIRS). Este plano foi 

elaborado no ano de 2013 e visou atender ao disposto na PNRS.  

O PRGAIRS prevê a prestação de serviços de gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos em todas as suas vertentes. Entretanto, o CISAN-Central/RO não 

atua em todas essas vertentes. Atualmente atua no planejamento das ações como 

um todo, mas na execução dos serviços de limpeza urbana e manejo dos RSU 

depende de outras instituições e da atuação direta dos próprios municípios 

consorciados.  

Atualmente, o CISAN-Central/RO não realiza o transporte intermunicipal dos 

RSU coletados pelos municípios desde a sua origem. Estes o fazem de modo direito 

ou terceirizado. É da competência dos municípios, neste caso, realizar a coleta no 

âmbito municipal até a estação de transbordo. Deste ponto os resíduos são 

coletados pelos veículos do CISAN-Central/RO e transportados até a destinação 

final no Aterro Sanitário. Os municípios que não construíram estação de transbordo 

realizam o transporte dos RSU até o aterro do Consórcio. 

SUPERINTENDÊNCIA 

Diretor Administrativo Financeiro Diretor Técnico Operacional 

PRESIDÊNCIA 

Conselho de Regulação Conselho Fiscal 
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Os municípios consorciados recebem aporte técnico e jurídico do CISAN-

Central/RO para a elaboração dos seus planos municipais e são orientados na 

elaboração e acompanhamento da Lei que prevê a taxa de lixo até a aprovação da 

mesma. A referida Lei tem por finalidade financiar a gestão dos resíduos sólidos de 

cada município. Também são orientados quanto à elaboração dos códigos 

ambientais municipais a fim de que sejam previstas as penalidades para as 

infrações locais referentes aos danos ambientais. De acordo com o informado pelo 

Superintendente do CISAN: 

Houve uma evolução legislativa dos municípios tanto por planejamento das 
Secretarias como por força de lei. Alei é essencial para que haja a evolução, 
uma vez que existem tantas outras prioridades que se não houvesse a PNRS 
certamente os gestores sucumbiriam as demandas da educação, saúde, etc. 

(Glauco Rodrigo Kozerski – Superintendente do CISAN-Central/RO). 

 

Nesse aspecto da legislação ambiental, o CISAN-Central/RO elaborou e 

encaminhou a todos os municípios consorciados os planos de saneamento dos 

municípios há cerca de 02 anos, e em que pese a informação de que a maioria 

destes municípios já aprovaram as leis que instituem o Plano de Saneamento 

Municipal, há informação de que alguns ainda não enviaram o Projeto de Lei às suas 

respectivas câmaras para apreciação. 

O CISAN-Central/RO não firmou nenhum Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) com o Ministério Público, mas informou que alguns dos municípios 

consorciados o fizeram com o objetivo de fixar prazo para a desativação dos lixões. 

Entre estes, estão os municípios de Buritis, Itapuã e Machadinho do Oeste. 

 

5.2.2 Estrutura Organizacional e Alocação de Recursos 

 

Os arranjos institucionais importam um conjunto de regras que levam à 

cooperação entre as partes envolvidas para a consecução de determinada 

finalidade. Neste sentido, identificou-se a descentralização dos processos 

organizacionais, como no caso dos municípios consorciados que deixam de gerir 

individualmente as questões relacionadas à GRSU e passam a fazê-lo por meio do 

Consórcio, que passa a ter a titularidade para a execução de tal tarefa. 

Sob essa perspectiva de descentralização da execução da GRSU, constata-

se que a estrutura organizacional do CISAN-Central/RO atende à demanda dos 
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municípios consorciados pois, além dos cargos da Presidência, Diretoria e 

Superintendência já descritos, o CISAN possui cargos técnicos, conforme descritos 

no Quadro 10, abaixo: 

 

Quadro 10 - Distribuição dos cargos 

Cargo Provimento Requisitos de 

Nomeação 

Quant 

Diretor técnico Livre nomeação Engenharia Ambiental 1 

Diretor de operação Livre nomeação Nível médio 1 

Diretor de convênio e 

processos de licitação 

Livre nomeação Nível superior 1 

Diretor de controle interno Livre nomeação Nível superior 1 

Coordenador administrativo Livre nomeação Nível médio 2 

Coordenador de operação Livre nomeação Nível médio 1 

Auxiliar de serviços gerais Concurso ou teste seletivo Nível fundamental 12 

Auxiliar administrativo Concurso ou teste seletivo Nível médio 5 

Fiscal de célula Concurso ou teste seletivo Nível médio 2 

Motorista veículo leve/pesado Concurso ou teste seletivo Nível fundamental 3 

Operador máquina pesada Concurso ou teste seletivo Nível fundamental 3 

Vigia/balancista Concurso ou teste seletivo Nível fundamental 4 

Administrador Concurso ou teste seletivo Nível superior 1 

Advogado Concurso ou teste seletivo Nível superior 1 

Engenheiro da área de 

saneamento ambiental 

Concurso ou teste seletivo Nível superior 1 

Profissional da área de 

saneamento ambiental 

Concurso ou teste seletivo Nível superior 1 

Químico ou engenheiro químico Concurso ou teste seletivo Nível superior 1 

Contador Concurso ou teste seletivo Nível superior 1 

Laboratorista Concurso ou teste seletivo Nível médio/técnico 2 

Técnico em 

saneamento/assistente técnico 

Concurso ou teste seletivo Nível médio/técnico 1 

Total de Colaboradores 45 

Fonte: Resolução 001/2014 CISAN 

 

A gestão dos RSU está alocada em área adequada, sendo que a estrutura 

administrativa funciona em um imóvel urbano locado na cidade de Ariquemes, onde 
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fica a sede do CISAN-Central/RO, e a estrutura operacional fica no aterro sanitário 

no mesmo município. 

A GRSU é de responsabilidade do Superintendente e do diretor técnico do 

Consórcio. O primeiro é responsável pelas questões administrativas e o segundo 

pelas operacionais. Observa-se que não há referências de um único departamento 

específico ou assessoria técnica para a gestão ambiental. 

É evidente que há que se aprimorar e ampliar as ações do Consórcio de 

modo a oferecer mais e melhores serviços aos consorciados e estes, por sua vez, 

aos munícipes. Trata-se na verdade de uma realização conjunta que é a 

característica do modo consorciado de gestão. 

 

5.2.3 Política de Recursos Humanos 

 

O CISAN-Central/RO desenvolve programas de treinamento, em especial: no 

sistema contábil; no departamento de recursos humanos; e, no setor de patrimônio, 

e o faz com o suporte de empresas terceirizadas. 

Os programas de segurança e prevenção de acidentes são desenvolvidos 

periodicamente e no momento em que se realizou a entrevista estava em curso uma 

licitação para o desenvolvimento do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais e do PCSMO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, 

cuja conclusão está prevista para setembro próximo. 

Os servidores do CISAN-Central/RO são estatutários ou de livre nomeação e 

exoneração. No cenário atual, os servidores alocados na sede do Consórcio e no 

Aterro Sanitário são cedidos pelas prefeituras integrantes do Consórcio, num total de 

cinco colaboradores, entre eles, estão o Superintendente e o Controlador. Os 

demais servidores são comissionados ou contratados mediante processo seletivo 

vez que, até o momento, não houve a realização de concurso público em razão dos 

custos de realização do mesmo que estão acima da disponibilidade financeira do 

Consórcio. 

Percebe-se então que a estrutura do Consórcio CISAN-Central/RO atende 

atualmente às suas necessidades para a execução dos serviços desenvolvidos. 

Ressaltando-se aqui, que como não há um quadro efetivo de servidores, as 

atividades administrativas tendem a sofrer mudanças com a troca de funcionários 

ocorrida, por vezes, quando da alternância de presidência do Consórcio. Por outro 
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lado, por serem colaboradores sem estabilidade funcional, caso não desempenhem 

a contento suas funções, também podem ser facilmente substituídos sem depender 

da instauração de procedimento de sindicância ou processo administrativo 

disciplinar. 

 

5.2.4 Gestão Financeira e de Custos 

 

Há no CISAN um sistema estruturado de controle financeiro da renda mensal 

gerada pelas taxas de arrecadação dos municípios consorciados. Esse controle é 

efetuado por meio do chamado rateio de custos administrativos e rateio de custo 

operacional. Nesse primeiro semestre de 2018 está em vigor o rateio de 

investimento da ampliação de célula (método de decomposição de resíduos onde o 

lixo vai sendo compactado). Há ainda o controle de custos de transporte que é 

realizado por meio da medição do peso dos RSU transportados de cada município 

consorciado até o aterro sanitário. 

De acordo com os dados oficiais constantes na Base de Dados do CISAN, 

tem-se que o rateio ocorre, conforme o Quadro 11 de Rateio de Custo Administrativo 

a seguir: 

Quadro 11 - Rateio de Custo Administrativo 

RATEIO VALOR 2017 – R$ VALOR 2018 - R$ 

MUNICÍPIO  (%)  MENSAL ANUAL MENSAL ANUAL 

Ariquemes  19 10.632,33 127.587,90 11.875,00 142.500,00 

Buritis  8,5 3.918,06 47.016,75 5.312,50 63.750,00 

Machadinho do Oeste  8,5 4.115,38 49.384,50 5.312,50 63.750,00 

Cujubim  7,5 3.100,63 37.207,50 4.687,50 56.250,00 

Alto Paraíso  7,5 3.100,63 37.207,50 4.687,50 56.250,00 

Monte Negro 6,5 3.100,63 37.207,50 4.062,50 48.750,00 

Campo Novo de Rondônia  6,5 3.100,63 37.207,50 4.062,50 48.750,00 

Theobroma  6,5 3.100,63 37.207,50 4.062,50 48.750,00 

Vale do Anari  6,5 3.100,63 37.207,50 4.062,50 48.750,00 
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Itapuã do Oeste  6,5 3.100,63 37.207,50 4.062,50 48.750,00 

Governador Jorge Teixeira  5,5 3.100,63 37.207,50 3.437,50 41.250,00 

Cacaulândia  5,5 3.100,63 37.207,50 3.437,50 41.250,00 

Rio Crespo  5,5 3.100,63 37.207,50 3.437,50 41.250,00 

Total  100 56.375,00 676.500,00 62.500,00 750.000,00 

Fonte: CISAN Central, 2018 – Anexo único – Tabela de rateio administrativo 

 

O rateio de custo operacional está exposto no Quadro 10. Nele estão os números 

do rateio relativo ao ano de 2018.  Observa-se que na segunda coluna do Quadro 

12, consta o custo por habitante por ano do PPGAIRS em 2013, o qual não foi até 

então atualizado: 

 
Quadro 12 - Rateio de Custo Operacional 2018 

Município Custo por 

habitante/ 

PPGAIRS-

2013 – R$ 

Custo de rateio de 

operação do aterro 

por habitante/ano – 

R$ 

Custo total por 

mês de 

operação – R$ 

Ariquemes   10,25 931.940,25 77.661,69 

Buritis  10,25 223.952,25 18.662,69 

Machadinho do Oeste 10,25 205.553,50 17.129,46 

Cujubim  10,25 160.228,00 13.352,33 

Alto Paraíso  10,25 102.623,00 8.551,92 

Monte Negro 10,25 87.002,00 7.250,17 

Campo Novo de 

Rondônia 

10,25 39.513,75 3.292,81 

Theobroma  10,25 21.607,00 1.800,58 

Vale do Anari 10,25 38.878,25 3.239,85 

Itapuã do Oeste 10,25 64.421,25 5.368,44 
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Governador Jorge 

Teixeira  

10,25 22.437,25 1.869,77 

Cacaulândia  10,25 23.882,50 1.990,21 

Rio Crespo 10,25 12.597,25 1.049,77 

Total   1.934.636,25 161.219,69 

 Fonte: CISAN Central, 2018 – Anexo único – Tabela de rateio operacional 

 

Os custos administrativos e operacionais são atualizados anualmente e 

aprovados em assembleia extraordinária. 

Cabe a cada município implantar a taxa do lixo. Ela deve ser calculada com 

base nos custos, compreendendo, desde a varrição até a destinação final. Entre os 

municípios consorciados, existem municípios que não cobram essa taxa, bem como 

existem taxas com valores defasados. Os mesmos não cobrem os custos da gestão 

dos RSU. Para todos os municípios, o CISAN enviou minuta de Lei de criação da 

taxa do lixo para serem submetidos a apreciação das câmaras de vereadores e 

sancionada pelo prefeito do exercício. 

 O Consórcio tem entre suas atribuições, quanto ao custeio, a captação de 

recursos financeiros junto ao Governo Federal e Estadual, participando assim dos 

editais disponíveis em busca de tais recursos. No corrente ano de 2018, o único 

edital do Governo Federal, específico para o financiamento da GRSU, foi o proposto 

pelo Ministério das Cidades. Entretanto, o mesmo encontra-se suspenso. 

 De acordo com dados disponíveis no Portal da Transparência do CISAN, o 

orçamento previsto e o executado do CISAN, no exercício de 2017, estão 

demonstrados no Quadro 13 as Receitas e as Despesas de 2017, a seguir: 

 

   Quadro 13 – Receitas e Despesas 2017 

Receita 

Valor arrecadado + 

repasse recebido (R$) 

Valor previsto atualizado 

(R$) 

Percentual arrecadado sobre o 

previsto 

2.396.570,64 7.220.096,74 33,19% 

Despesas 
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Valor empenhado + 

repasse concedido (R$) 

Valor orçado atualizado 

(R$) 

Percentual empenhado sobre o 

orçado 

2.523.604,01 7.250.030,05 34,81% 

   Fonte: Portal da Transparência – CISAN (2018) 

 

5.2.5 Políticas de Inclusão Social 

 

A PNRS tem por princípio a sustentabilidade e sob o enfoque da gestão dos 

RSU, a mesma se dá também com a inclusão social realizada através das ações 

voltadas aos catadores, àqueles que laboram com reciclagem e, para isso fomenta a 

implantação de cooperativas e associações voltadas para tais atividades. 

O Consórcio apoia tecnicamente os municípios nos programas de incentivo 

para a formação e desenvolvimento de cooperativas de catadores e empreende 

ações para viabilizar recursos junto ao Governo Estadual para a construção dos 

barracões para os catadores realizarem a triagem do material reciclável nos 

municípios consorciados. 

A execução dos programas de inclusão social dos catadores é de 

competência específica dos municípios e do Estado de Rondônia. Na esfera 

estadual foi implementado o programa Recicla Rondônia que se encontra em fase 

de reestruturação. 

Dos municípios consorciados, Campo Novo de Rondônia e Machadinho do 

Oeste estão incentivando os catadores a realizarem a sua inscrição como MEI para 

facilitar a sua contratação direta nas ações de triagem e reciclagem do lixo. 

De acordo com o Superintendente do CISAN, as ações das cooperativas 

ainda se mostram tímidas na região, não havendo registro formal das mesmas pois 

esbarram na burocracia legal e nas dificuldades financeiras que envolvem sua 

regularização. 

 

5.2.6 Tecnologia da gestão da qualidade 

A PNRS, ao definir os resíduos sólidos no seu art. 3.º, XVI, dispôs que a sua 

destinação final deve adotar a melhor tecnologia disponível. 

Considerando a realidade regional e, portanto, as tecnologias disponíveis, 

apurou-se que todos os funcionários do Aterro Sanitário receberam e continuam a 

receber periodicamente capacitação técnica e específica sobre os resíduos sólidos. 
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O Aterro Sanitário do CISAN-Central/RO atende à legislação ambiental e 

atualmente realiza os serviços de aterramento dos RSU dos municípios 

consorciados, bem como o tratamento do lixo hospitalar por meio do processo de 

autoclavagem. Neste processo, inclui o tratamento do chorume (líquido resultante do 

processo de putrefação dos resíduos sólidos depositados no aterro) o que mitiga os 

impactos ambientais. Encontra-se em fase de implantação a triagem (operação de 

separação dos resíduos e/ou componentes dos resíduos) que acarreta em um 

melhor aproveitamento dos RSU que poderão ser destinados à reciclagem bem 

como maior controle do espaço das células. 

É salutar reafirmar que a PNRS estabelece como prioridades, quanto aos 

resíduos sólidos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e a 

disposição final apenas dos rejeitos. Ou seja, somente aquilo que não tem valor 

algum seria destinado ao aterro sanitário. 

Embora ainda não haja a observância dessas prioridades, cabe aos 

municípios consorciados atenderem as orientações técnicas do Consórcio e 

implantarem as ações no âmbito de sua jurisdição para resolver essa problemática. 

A PNRS prevê a adoção de várias formas de minimizar os impactos 

ambientais, perpassando pela redução do consumo até a adoção de tecnologias 

limpas e impõe uma responsabilização comum, solidária, a todos os multiatores 

geradores de resíduos sólidos. 

Constata-se que as práticas adotadas na gestão dos RSU pelo CISAN, levam 

em consideração as normas básicas impostas pela PNRS como uma resposta dos 

gestores à obrigatoriedade da inclusão nas agendas municipais das questões 

relativas à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. Como política pública, 

busca-se a solução para o crescente problema do consumo e descarte inadequado 

do denominado lixo, utilizando-se da gestão consorciada a fim de num prazo menor 

encontrar os melhores resultados para a problemática, tal como objetivado pela 

PNRS e pelos Rs da sustentabilidade que norteiam o desenvolvimento sustentável, 

apregoado como objetivo de desenvolvimento pela nossa Constituição Federal. 

Observa-se o papel determinante do Poder Público na figura dos entes 

municipais na condução dos objetivos impostos pela PNRS. A adoção da gestão 

consorciada, com a alocação de recursos pessoais, tecnológicos e financeiros de 

modo compartilhada e sob a direção de um consórcio intermunicipal público, 

assegura uma organização eficaz para atender aos comandos básicos da PNRS, 
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evidenciando o atendimento à dimensão política e econômica da sustentabilidade 

sob o enfoque da realização de acordos para o alcance dos interesses públicos e 

ainda a mitigação dos gastos para a solução dos problemas sociais.  

Evidencia-se ainda o planejamento das ações voltadas para a gestão dos 

RSU e não apenas a solução momentânea para a disposição final dos RSU. 

 

5.3 PROCESSO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSU  

 

Os resíduos sólidos são coletados no âmbito municipal do Consórcio, apenas 

nas áreas urbanas. Compete ao CISAN-Central/RO transportá-los da estação de 

transbordo a serem construídas pelos municípios em seu território, até a destinação 

final no Aterro Sanitário, situado em Ariquemes. Como já explicitado, os municípios 

que não construíram estação de transbordo realizam o transporte dos resíduos 

coletados até um único Aterro Sanitário localizado no município de Ariquemes. 

A composição gravimétrica dos RSU foi realizada no ano de 2013 com a 

elaboração do PRGIRS e segundo o Superintendente do CISAN-Central/RO não há 

necessidade de um novo levantamento, dado o curto espaço de tempo decorrido de 

sua realização, não havendo ainda variabilidade significativa. 

Figura 13 - Processo e Disposição final do RSU 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018 
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Coleta seletiva 

 

A coleta seletiva é premissa da PNRS e pode ser percebida pela análise das 

dimensões da GRSU, que são: política, econômica, ambiental, cultural e social. A 

realização da coleta seletiva é decorrente da imposição da PNRS e deve ser 

executada pelos municípios a fim de minimizar os impactos ambientais decorrentes 

do descarte indevido do chamado “lixo”, já que apenas e tão somente os rejeitos 

devem ser descartados. Logo, a realização da coleta seletiva importa numa 

mudança de comportamento que representa a dimensão cultural, onde a população, 

as empresas e os entes estatais passam a tomar novas posturas quanto a 

importância do descarte dos resíduos sólidos e ainda acarretar uma mudança social, 

pois possibilitará a inclusão social de segmentos como dos catadores e dos 

artesãos. 

Segundo o MMA (2018), com a PNRS, a implantação da coleta seletiva é 

obrigação dos municípios e atingir essa meta faz parte do conteúdo mínimo que 

deve constar nos planos de gestão integrada de resíduos sólidos nos municípios. 

A coleta seletiva, portanto, não é realizada pelo CISAN-Central/RO. Ele atua 

apenas assessorando os municípios consorciados no planejamento das ações os 

quais têm a obrigação legal de realizar a coleta seletiva. 

Os municípios consorciados, segundo informado pelo Superintendente do 

Consórcio, estão ainda na fase de implantação da coleta seletiva. 

Fica evidenciado então que há que se intensificar o trabalho do Consórcio 

junto aos municípios e destes, unilateralmente, para a execução das políticas 

públicas voltadas à coleta seletiva para que seja implantada uma consciência local 

de que os resíduos sólidos são recursos valorizáveis quando reaproveitados. 

 

Unidade de triagem 

 

O RSU é coletado diretamente pelas prefeituras integrantes do Consócio e 

transportados até a estação de transbordo ou ao Aterro Sanitário situado em 

Ariquemes, cabendo aos catadores dos municípios a realização da triagem para 

separação do material, de modo a restar somente os rejeitos para destinação final 

no Aterro. 
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Atualmente a triagem do material é feita pelos municípios consorciados, 

individualmente, e ainda não ocorre integralmente, justamente devido os municípios 

estarem em fase de implantação da coleta seletiva. Por isso, o Aterro Sanitário 

acaba por receber resíduos sólidos que não são apenas rejeitos. Este procedimento 

vem diminuindo a capacidade das células em um prazo menor do que o estimado. 

Se houvesse o processo da coleta seletiva, a célula teria um tempo bem maior, 

conforme o planejado. 

Para sanar essa situação, está em fase de licitação a unidade de triagem 

específica do CISAN-Central/RO, que após construída realizará a triagem de todos 

os resíduos transportados até o aterro. 

O que se constata é que apesar da adoção da gestão consorciada ser uma 

medida favorável aos municípios integrantes deste consórcio, estes não têm, no 

âmbito interno, avançado como o desejado na implantação das ações previstas pela 

PNRS com vistas ao alcance do desenvolvimento sustentável.  Entre eles não há 

uma disposição tempestiva dos gestores municipais na adoção dos 3Rs – reduzir, 

reutilizar e reciclar. 

 

Unidade de compostagem 

 

A compostagem é o processo biológico de decomposição e de reciclagem da 

matéria orgânica que são restos de materiais de origem animal ou vegetal e sua 

realização acarreta dois grandes ganhos: evita o descarte desses materiais no aterro 

e serve de adubo orgânico para o solo. De acordo com o Superintende do CISAN, 

os RSU são muito apropriados para a compostagem, pois há muito material orgânico 

no lixo doméstico.  

De acordo com o apurado nesta pesquisa, foram elaborados pelo CISAN-

Central/RO os projetos de compostagem para todos os municípios consorciados, 

porém nenhum deles colocou ainda tais projetos em prática. O CISAN-Central/RO, 

por sua vez, dentro do que lhe compete, está atuando junto as esferas estadual e 

federal na busca de recursos para auxiliar os municípios na implantação da 

compostagem. Participou, por exemplo, de um edital da União onde ficou em 6º 

lugar na pontuação geral. Entretanto, sua proposta foi desclassificada em 

decorrência de exigências técnicas. 
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Assim, como a coleta seletiva e a triagem, a compostagem faz parte das 

prioridades da PNRS. A compostagem importa em reutilizar o lixo, dando-lhe nova 

finalidade que não agrida o meio ambiente, possui valoração econômica e implica 

numa atitude nova e consciente, atitude cultural e social, já que envolve todos os 

multiatores da GRSU, tal qual previsto na PNRS. 

 

Tratamento e Disposição Final dos RSU 

 

O tratamento e a disposição final dos RSU implicam na observância dos 

ditames impostos pela PNRS que envolvem desde a concepção de produção e 

consumo conscientes e, portanto, sustentáveis, induzindo as práticas do 3Rs até a 

constatação do proveito econômico dos resíduos sólidos, podendo os governos 

adotarem medidas legais para tutelar essas práticas de modo a assegurar o alcance 

do desenvolvimento sustentável apregoado pela PNRS.  Por isso, a disposição final 

dos RSU não pode ser a única visão ou a visão prioritária dos gestores públicos no 

desenvolvimento e execução das políticas públicas. 

De acordo com os dados levantados, os RSU coletados pelos municípios 

consorciados não passam por nenhum tipo de tratamento, sendo coletados e 

destinados ao aterro sanitário do Consórcio situado no município de Ariquemes. Nos 

projetos já elaborados pelo CISAN-Central/RO, há previsão de que devem ser 

destinados ao aterro sanitário, apenas e tão somente, os rejeitos após retirados 

todos os outros produtos já mencionados. Nesses projetos, há inclusive a previsão 

de que até os gases (o metano por exemplo) resultantes da decomposição do lixo, 

deverão ser aproveitados como fonte de energia alternativa. 

Há criterioso controle do RSU que adentra ao aterro sanitário por meio de sua 

pesagem, porém como não houve ainda a construção da unidade de triagem, 

praticamente todo os RSU são destinados a serem aterrados. 

Aterro sanitário 

 

A disposição final dos RSU é feita no aterro sanitário do CISAN-Central/RO, 

fazendo parte da dimensão econômica/financeira e da dimensão ambiental da 

PNRS. Econômica/financeira porque importa em altos custos, os quais são diluídos 



 

80 

 

na gestão consorciada e ambiental, pois visa reduzir o impacto ambiental decorrente 

do descarte dos RSU em lugares impróprios para isso.  

De todo modo, pela hierarquia do sistema de gestão dos resíduos de acordo 

com Heimlich et al (2002) apud Reis (2006), resta evidenciado que a disposição final 

dos RSU em aterros sanitários deve suceder ações de redução, reuso, reciclagem, 

compostagem e incineração. Caberia ao CISAN-Central/RO realizar somente a 

disposição final dos rejeitos, isto é, somente os resíduos sem nenhuma possibilidade 

de reuso. 

A administração do aterro sanitário está localizada, como já observado, no 

município de Ariquemes, onde se localiza a sede administrativa do CISAN-

Central/RO que o administra de forma direta a organização formada, conforme 

Figura 14.  

 

Figura 14 – Entrada do aterro sanitário e Descarga de Resíduos             

  

Fonte: CISAN (2015) 

 

As células do aterro sanitário e a lagoa do chorume são visualizadas na 

Figura 15 a seguir: 
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Figura 15 - Compactação de resíduos e visão geral do sistema de tratamento de lixiviados 
(chorume) 

  

   Fonte: CISAN (2015) 

 

Constatou-se que o aterro sanitário do CISAN-Central/RO é licenciado pela 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM. Entretanto, o prazo 

de validade desse licenciamento expira no mês de agosto de 2018.  Está em 

tramitação junto a tal órgão o pedido de licença definitiva do aterro sanitário em 

questão. 

 

5.4 PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONSÓRCIO CISAN-Central/RO 

 

Os dados e informações a seguir demonstrados foram levantados por meio de 

entrevistas estruturadas junto aos gestores dos municípios consorciados (Apêndice 

C). 

Dos 13 municípios que integram o CISAN, um deles, o de Alto Paraíso, não 

possibilitou a realização da entrevista e nem disponibilizou informações quanto a 

gestão municipal dos RSU. Sua justificativa centra-se no fato de que a pasta 

responsável pelo assunto, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, havia passado 

por várias trocas de gestores o que inviabilizou o fornecimento das informações. Nos 

demais municípios, as entrevistas foram realizadas junto aos Secretários Municipais 

ou por outras pessoas encarregadas da gestão dos RSU, como: supervisores, 

coordenadores ou diretores.  

Entre os instrumentos de planejamento relacionados à gestão dos Resíduos 

Sólidos Urbanos, foram levantadas questões aos gestores municipais, quanto à 

existência de: Plano Diretor, Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico, 



 

82 

 

Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão dos Resíduos Sólidos, Plano/Programa 

de Coleta Seletiva ou outros instrumentos. Como resposta de cada gestor municipal, 

apurou-se o que consta no Quadro 14: 

 

Quadro 14 - Instrumentos de Planejamento  

Município Plano Diretor 

Plano Municipal ou 

Regional de 

Saneamento Básico 

Plano Municipal ou 

Intermunicipal de 

GRS 

Plano/Programa 

de Coleta 

Seletiva 

Ariquemes Sim Sim Sim Sim 

Buritis Não Sim Não Não 

Cacaulândia Sim Não Sim Não 

Campo Novo 

de Rondônia Não Sim Sim Sim 

Cujubim Não Sim Sim Sim 

Governador 

Jorge Teixeira Sim Não Sim Não 

Itapuã do 

Oeste Não Não Sim Não 

Machadinho 

do Oeste Sim Não Sim Não 

Rio Crespo Não Não Não Sim 

Theobroma Não Sim Não Não 

Vale do Anari Não Sim Não Não 

Monte Negro Não Sim Não Não 

Total 04 07 07 04 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Observa-se assim, que 50% dos municípios consorciados têm os Planos 

Municipal ou Regional de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão dos 

RSU, que na verdade se trata do Plano Regional de Gestão Associada e Integrada 

de Resíduos Sólidos do CISAN-Central/RO, que foi elaborado e consolidado no ano 

de 2013. 

Outra constatação é a de que oito municípios, a maioria não possui qualquer 

plano ou programa de coleta seletiva dos RSU, como se observa pelo Quadro 15 a 

seguir: 
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Quadro 15 - Municípios de Rondônia que não possuem plano ou programa de coleta seletiva 
dos RSU 
 

Município Plano/Programa de Coleta Seletiva 

Buritis Não 

Cacaulândia Não 

Governador Jorge Teixeira Não 

Itapuã do Oeste Não 

Machadinho do Oeste Não 

Theobroma Não 

Vale do Anari Não 

Monte Negro Não 

Total  08 Não 

  Fonte: Dados da pesquisa  

 

Os municípios de Itapuã do Oeste e Vale do Anari são os únicos que ainda 

não possuem uma legislação municipal que trata da gestão dos RSU. 

Quanto à formalização de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) dos 

municípios junto ao Ministério Público Estadual, somente os municípios de 

Machadinho do Oeste e Vale do Anari firmaram TAC, sendo que esse último apenas 

quanto à disposição final do lixo hospitalar. 

Conclui-se, assim que, quanto à dimensão política da PNRS, os municípios 

consorciados atenderam à elaboração da legislação municipal pertinente à GRSU, e 

o fizeram por meio do CISAN-Central/RO, a exceção de dois deles, que são: Itapuã 

do Oeste e Vale do Anari. 

De todo modo, é por meio da gestão consorciada dos RSU que esses 

municípios têm planejado a busca das soluções das demandas a ela relacionadas. 

Quanto à coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos, constatou-

se que os RSU são coletados pela administração dos próprios municípios que o 

fazem, ou utilizando sua própria frota de veículos e seus servidores, ou por meio de 

serviços terceirizados. De cada município consorciado até o Aterro Sanitário situado 

em Ariquemes, o transporte é feito pelos próprios municípios ou pelos caminhões do 

Consórcio quando existe estação de transbordo nas sedes nos municípios onde 

ficam depositados os RSU. Daí são transportados até a destinação final que é o 

Aterro Sanitário localizado no município de Ariquemes. 
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Apurou-se, portanto, que existe apenas um local apropriado para a disposição 

final dos RSU que é o Aterro Sanitário do CISAN-Central/RO. No entanto, os 

municípios de Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Governador 

Jorge Teixeira, Rio Crespo e Monte Negro ainda mantêm lixões, alguns deles 

chamados de “lixões controlados”. Entretanto, estes locais são utilizados apenas 

para a disposição final de construção civil e restos de podas de árvores entre outros 

RSU. Os demais RSU devem ser transportados e depositados no Aterro Sanitário, 

havendo, portanto, ainda lixões ativos como se comprova pela Figura 16 a seguir: 

 

     Figura 16 - Percentual de lixões existentes na região estudada 

 

      Fonte: Dados da pesquisa promovido pela Autora 

 

Dos municípios, Campo Novo, Cujubim e Itapuã do Oeste ainda não utilizam 

o Aterro Sanitário, localizado em Ariquemes sendo a disposição final dos RSU feita 

no lixão a céu aberto, localizado na periferia destas cidades. O município de Alto 

Paraíso, embora não respondente da entrevista, também não utiliza o aterro 

conforme informado no CISAN-Central/RO. A situação dos lixões nesses locais é 

demonstrada nas figuras a seguir: 
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a) Município de Alto Paraíso: 

 

Figura 17– Vista do Lixão e Vala de incineração do lixo hospitalar                                         

  

Fonte: CISAN (2018) 
 

Observa-se que não há qualquer tratamento dos RSU, os quais são dispostos 

sem o mínimo de atenção ao preconizado pela PNRS, inclusive o lixo hospitalar, 

acarretando sérios danos ambientais e potencializando a ocorrência de danos 

humanos diretos, pois a área é de livre acesso aos transeuntes. 

 

                        Figura 18 – Vala Negra 

 

                       Fonte: CISAN (2018) 
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A vala negra é decorrente dos resíduos depositados a céu aberto, que podem 

inclusive conter resíduos líquidos perigosos, sanitários e que também se 

caracterizam pelo chorume, de cunho altamente contaminante e prejudicial ao meio 

ambiente e ao homem. 

 

b) Município de Campo Novo de Rondônia 

 

 Figura 19 - Vista do Lixão (1) e Vista do Lixão (2)  

  

 Fonte: CISAN (2018) 

 

As figuras acima mostram que o lixo é disposto a céu aberto inclusive restos 

de ossada animal, sem qualquer controle ou fiscalização, podendo inclusive, pela 

quantidade, se tratar de resíduo de natureza comercial e não doméstica, onde cabe 

ao poluidor empresário realizar às suas expensas o descarte dos resíduos que 

produz. 
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c) Município de Cujubim 

 

Figura 20 - Vista do Lixão e Vala negra  

  

Fonte: CISAN (2018) 
 

Verifica-se pelas figuras acima a total inexistência de qualquer tratamento dos 

RSU, pois muitos materiais recicláveis são dispostos a céu aberto, bem como resta 

clarividente o descaso com os danos ambientais e humanos, uma vez que na vala 

negra há o despejo de resíduos orgânicos líquidos de origem domiciliar e óleos 

lubrificantes. 

 

d) Município de Itapuã do Oeste 

O município de Itapuã do Oeste possui o chamado lixão controlado, uma vez 

que não há acesso direto da população na área de disposição final. No entanto, 

como a Figura 21 a seguir demonstra, o isolamento é frágil e a segurança é baseada 

na placa indicativa do grau de perigo do local. Também se observa que não há 

qualquer tratamento dos RSU que são dispostos no lixão a céu aberto. 
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Figura 21 - Cerca de madeira no Lixão e Vista do Lixão 

  

Fonte: CISAN (2018) 

 
 

e) Município de Buritis 

 

Dado importante foi constatado na visita realizada no município de Buritis, 

onde apesar dos RSU serem destinados ao Aterro Sanitário do Consórcio, o lixão a 

céu aberto continua presente, sendo o único dos municípios que ainda possui 

catadores no lixão, como demonstrado nas figuras a seguir: 

 

            Figura 22 - Vista do Lixão de Buritis (1) 

 
              Foto: Autora, 2018 
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Observa-se na Figura 23 que se trata de uma grande área de disposição final 

de RSU, sem a constatação de qualquer tratamento desses resíduos que são 

despejados tal qual coletados na referida área. 

 

                                 Figura 23 - Vista do Lixão de Buritis (2) 

 
                               Foto: Autora, 2018 

 
A Figura 24 comprova que além do descarte dos RSU ser a céu aberto, o 

local onde são depositados não possui qualquer isolamento, estando totalmente 

acessível aos transeuntes. O terreno é ainda lindeiro com outras propriedades 

rurais. 

                                 Figura 24 - Vista do Lixão de Buritis (3) 

 
                               Foto: Autora, 2018 
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Dentre os municípios integrantes do Consórcio, o município de Buritis é o 

único que possui catadores no lixão. Entretanto, não há qualquer controle ao acesso 

à área nem mesmo qualquer medida para a retirada ou formalização desses 

catadores nos termos do imposto pela PNRS. 

Outro dado relevante é a existência de áreas degradadas de antigos 

depósitos de lixões, uma vez que mesmo nos municípios onde os lixões foram 

desativados não houve avanço na recomposição das áreas como demonstrado na 

Figura 25 a seguir. 

 

                    Figura 25 - Percentual de área degradada pelos lixões 

 

                     Fonte: Autora, 2018. 

 

Somente os municípios de Machadinho do Oeste, Vale do Anari, Governador 

Jorge Teixeira e Monte Negro, possuem previsão orçamentária para recuperação 

das áreas degradadas. 

Deste modo, muitos munícipios consorciados ainda estão tratando os 

resíduos sólidos meramente como lixo, ou seja, como restos dos bens de consumo 

que após utilizados devem ser jogados fora, simplesmente. 

Toda vez que os RSU são descartados sem a observância das prioridades 

impostas pela PNRS, há um atraso no atingimento da sua meta que é o 

desenvolvimento sustentável e a perpetuação da degradação ambiental com todas 

as suas consequências para o planeta e para a humanidade. 

A PNRS foi criada justamente para uniformizar a gestão dos RSU no Brasil e 

romper com esse ciclo de crescimento econômico sem conexão com o 

desenvolvimento econômico sustentável, elegendo como percussor dessas medidas 

o ente público. Por essa razão, os municípios, por seus gestores, quando 
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descumprem com as atribuições impostas pela Lei Federal n.º 12.305/2010, não 

apenas agem contra legem, mas também descumprem seu papel de representantes 

do povo e fomentadores do desenvolvimento sustentável, uma vez que a eles cabe 

criar e usar dos instrumentos disponíveis para a execução das políticas públicas 

relacionadas à Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e, em não o fazendo,  

inobservam o princípio da soberania do interesse público, o que acarreta danos 

irreparáveis à coletividade. Portanto, não basta retirar o lixo das vistas da 

coletividade, mas é preciso atender as dimensões da sustentabilidade como 

preconizado na PNRS. 

Quanto à suficiência de estrutura, equipamentos e o pessoal para atender às 

demandas da gestão dos RSU, apurou-se que os municípios de Buritis, Campo 

Novo de Rondônia, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, Machadinho do Oeste, Rio 

Crespo e Vale do Anari afirmaram que são insuficientes tais recursos, pois faltam 

veículos apropriados, não existem cooperativas de catadores nos municípios e 

faltam recursos para implantar totalmente a gestão dos RSU.  

Já os municípios de Ariquemes, Cacaulândia, Itapuã do Oeste e Theobroma, 

afirmaram possuir estrutura suficiente, equipamentos e pessoal para a gestão dos 

RSU.  Ocorre que tal afirmação deve ser analisada com ressalvas, uma vez que 

desses quatro municípios, o de Itapuã do Oeste ainda possui lixão a céu aberto e, 

inclusive, não utiliza o Aterro Sanitário do Consórcio até a presente data, o que 

demonstra o contrário do que afirmou, pois é evidente que não possui estrutura, 

equipamento e pessoal suficiente para realizar a gestão dos RSU. 

Importante observar-se que a PNRS impõe a criação da taxa do lixo que deve 

atender as despesas com a sua gestão e gerenciamento. No entanto, os dados 

levantados apontam que 04 dos municípios consorciados ainda não a criaram e, 

portanto, não implantaram a referida taxa, sendo eles: Machadinho do Oeste, 

Theobroma, Vale do Anari e Monte Negro. 

Já os custos com a gestão dos RSU, que comportam os valores dispendidos, 

desde a varrição até a disposição final dos RSU, são os apurados conforme 

demonstra-se na Figura 26. 
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Figura 26 - Custo para os municípios da GRSU 

 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Os custos são majoritariamente próprios, já que os recursos federal e estadual 

disponibilizados ainda são modestos, conforme se demonstra a seguir nas figuras a 

seguir. 

 

       Figura 27 - Aporte de recursos do Governo Federal para o setor 

 

          Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Uma das causas apontadas na pesquisa que dificultam o aporte financeiro do 

Governo Federal é o excesso de burocracia, onde da apresentação de um projeto 

específico até a sua aprovação e liberação dos recursos decorrem mais de 05 anos 

como informado pelo Superintendente do CISAN-Central/RO. 
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Figura 28 - Aporte de recursos do Governo Estadual para o setor 

 

Fonte: Dados da Pesquisa   

 

Igualmente o aporte de recursos do Governo Estadual é de cunho burocrático 

e vinculado aos próprios programas estaduais que são escassos na área de gestão 

dos RSU. 

Salutar enfatizar que as medidas impostas pela PNRS quanto à gestão de 

resíduos sólidos, impõe a observância de uma ordem de prioridade: não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos (Art. 9.º). Tal dispositivo legal é decorrente da 

conceituação de desenvolvimento sustentável, firmada no Princípio 8 da “Carta da 

Terra” – Rio 92.  

Para o alcance desses objetivos, as políticas públicas e as ações delas 

decorrentes devem adotar a política dos 3Rs (redução, reutilização e reciclagem) 

hoje ampliadas para 5Rs, que importam nas seguintes práticas: reduzir, repensar, 

reaproveitar, reciclar e recusar consumir produtos que gerem impactos 

socioambientais significativos (MMA, 2017). Os Rs da sustentabilidade são 

observados no art. 7.º, II da PNRS que estabelece como um dos seus objetivos a 

não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, 

bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Os dados apontam que quanto a política dos 3Rs/5Rs da sustentabilidade a 

sua operacionalização pelos gestores dos municípios consorciados ao CISAN-

Central/RO, tem se caracterizado pelas seguintes práticas: 
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       Quadro 16 - Práticas de Gestão dos Municípios 

Municípios Práticas 

Ariquemes Campanha municipal de coleta seletiva; 

Reutilização de materiais reutilizáveis como garrafas de 

vidro; 

Coleta seletiva de resíduos secos para reciclagem 

Buritis Trabalho de conscientização para criação de novos 

hábitos e valores através da promoção de oficinais; 

Realização da coleta seletiva destinada à reciclagem 

Campo Novo de 

Rondônia 

Criação do programa menos lixo + saúde com o objetivo 

de incentivar a redução da geração dos RSU; 

Implantação de composteiras; 

Implantação do centro de triagem e separação de RSU 

recicláveis; 

Implantação da horta sustentável urbana com utilização 

de adubo orgânico, onde sua produção volta para os 

munícipes; 

Implantação do Ateliê do Amor para recuperação e 

confecção de artesanatos com material reciclado. 

Governador Jorge 

Teixeira 

Palestras de conscientização; 

Separação dos RSU para reciclagem; 

Incentivo a reutilização de pneus, garrafas plásticas, 

papelão, gordura, entre outros; 

 

 

Machadinho do 

Oeste 

 

Educação ambiental. 

 

 

Theobroma 

Palestras de conscientização; 

Fiscalização; 

Busca de recursos objetivando a construção de espaço e 

aquisição de equipamentos para realização de reciclagem 

e outras atividades afins; 

 

  Fonte: Dados da Pesquisa 
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Rio Crespo e Itapuã do Oeste informam que a adesão ao Consórcio é uma 

forma de redução dos RSU, o que denota de forma clara a falta de uma política 

municipal minimamente objetiva com enfoque na redução dos RSU. Os gestores do 

município de Rio Crespo ainda esclareceram que quanto à reutilização e reciclagem 

há projetos em fase de planejamento. O Município de Vale do Anari também 

informou que quanto à reutilização dos RSU possui um projeto em elaboração. 

Os demais municípios não relatam qualquer tipo de medidas práticas tomadas 

para atender aos 3Rs, nem mesmo o planejamento dessas medidas. 

Apesar das ações existentes, resta evidenciado que não tem ocorrido o 

planejamento adequado pelos municípios consorciados quanto ao atendimento da 

ordem de prioridades imposta pela PNRS e, como tal ordem é o meio para o alcance 

do desenvolvimento sustentável, o seu desrespeito gera o retardamento e até 

mesmo a frustração dos resultados esperados na gestão dos RSU.  

No contexto das dimensões do ecodesenvolvimento proposto por Sachs 

(2002), que compreendem: o social, o cultural, o ecológico, o ambiental, o territorial, 

o econômico e o político, a gestão dos RSU deve ser realizada observando-se todo 

o processo que conduza à priorização das ações para o alcance do desenvolvimento 

sustentável. 

A desobediência às premissas legais, o não planejamento das ações por 

ordem de prioridade, culminam por refletir negativamente na consecução dos 

resultados previstos na gestão dos RSU pela PNRS, o que se observa ocorrer nos 

municípios consorciados. 

As penalidades administrativas aplicadas àqueles que descumprem a 

legislação quanto aos RSU, e após notificados, são previstas nas leis municipais, 

conforme prescrito a seguir: a) advertência; b) multa; c) embargos administrativos. 

As multas são cobradas administrativamente, protestadas e executadas. Há ainda 

aplicação de multa diária e cumulativa, apreensão de produtos, embargos de obras 

ou atividades, reparação, recomposição ou reconstituição. Também há a previsão de 

cancelamento das licenças ambientais. Dentre os municípios consorciados, o 

município de Rio Crespo não possui legislação municipal correlata, e o município de 

Itapuã do Oeste não informou sobre a sua existência. 
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Os integrantes do Consórcio do CISAN-Central/RO apontaram os seguintes 

aspectos positivos e negativos da gestão dos RSU no modelo consorciado, 

conforme Quadro 17 a seguir: 

 

    Quadro 17 - Aspectos Positivos e Negativos da Gestão dos RSU 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Facilidade e agilidade na disposição dos RSU; 

Facilidade na obtenção de orientação técnica 

sobre gestão dos RSU; 

Auxílio no cumprimento da legislação 

ambiental; 

Extinção dos lixões a céu aberto; 

Diluição dos custos administrativos; 

Diluição do custo operacional; 

Responsáveis técnicos capacitados na 

operação do aterro; 

Possibilidade de inovações e ampliação de 

células; 

Desenvolvimento de projetos para obtenção 

de recursos federais; 

Planejamento regionalizado; 

Licitações compartilhadas; e, 

Contratação compartilhada de profissionais. 

A dificuldade com a coleta e 

transporte dos resíduos até o 

Aterro Sanitário, devido ao alto 

curso com contratação de 

empresa terceirizada; 

Transporte inadequado; 

Inexistência de separação dos 

RSU para reciclagem; 

Falta de estrutura para 

reciclagem; 

Falta de transparência na 

destinação da taxa 

administrativa; 

Morosidade na elaboração de 

alguns projetos. 

Inadimplência de municípios; 

Desistência de municípios; e, 

Falta de conhecimento dos 

novos gestores (prefeitos) 

quanto à forma consorciada. 

    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos esses resultados possibilitaram a avaliação da gestão consorciada 

adotada pelos 13 (treze) municípios de Rondônia, objeto deste estudo, frente ao 

regramento imposto pela PNRS. 

Na verdade, a gestão consorciada é um dos instrumentos de gestão 

incentivados pela PNRS objetivando, assim, viabilizar a descentralização e a 

prestação dos serviços de gestão e gerenciamento dos RSU. Logo, os municípios 
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consorciados, ao adotarem esse arranjo institucional do consórcio como forma de 

gestão de RSU, seguem o disposto na PNRS.   

O CISAN-Central/RO possibilitou aos consorciados a criação de instrumentos 

legais relacionados à GRSU, notadamente pela edição do Plano Regional de Gestão 

Associada e Integrada de Resíduos Sólidos (PRGAIRS) plenamente consolidada no 

ano de 2013 e em execução.  

No entanto, quanto aos demais instrumento legais, como o Plano Municipal 

de gestão de resíduos sólidos, a constatação é de que apenas 07 (sete) municípios 

já aprovaram tais planos e que não há, nos municípios consorciados, qualquer outra 

legislação relacionada à gestão de resíduos sólidos.  

 

5.4.1 Dimensões da Sustentabilidade e as práticas de gestão do Consórcio 

CISAN-Central/RO 

 

Nessa conformação da legislação é evidenciada a dimensão política da 

GRSU, onde se constata que o Consórcio CISAN-Central/RO, por ter criado e 

aprovado a legislação básica relativa à gestão dos RSU, atendeu ao exigido pela 

PNRS. Por outro lado, os municípios consorciados ainda carecem de melhores 

resultados individualmente no fortalecimento do seu regramento, uma vez que 

alguns deles ainda não possuem legislação municipal que trate sobre o tema, a fim 

de impor, na sua jurisdição, medidas eficazes no atendimento da PNRS, inclusive 

quanto à criação de uma legislação municipal que possa penalizar 

administrativamente aqueles que não adotarem boas práticas quanto aos resíduos 

sólidos. 

Ainda nessa dimensão, pode-se destacar que os dados demonstram o 

atendimento pelo Consórcio e municípios consorciados da totalidade da população 

urbana quanto à coleta do lixo, o que é um avanço, uma vez que tal serviço deve se 

caracterizar pela sua universalização.  

Na dimensão tecnológica/estrutural, que é a relacionada com a qualidade da 

infraestrutura do Consórcio e dos municípios consorciados abstrai-se que quanto ao 

Consórcio este atende às necessidades dos consorciados, quer seja com sua 

estrutura administrativa, quer seja com sua estrutura operacional, não havendo, no 

momento, qualquer problema quanto à falta de espaço para atendimento da 

demanda dos RSU produzido pelos consorciados.  
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Além disso, como fruto de planejamento, o PRGAIRS já contém a previsão de 

abertura de novas células para recepção de resíduos e até mesmo a construção de 

outro aterro sanitário futuramente se necessário. O quadro de funcionários atende as 

necessidades atuais, bem como a qualificação destes. Não se pode afastar a 

realidade de que, quanto aos municípios consorciados, a tecnologia e a estrutura 

destinadas à gestão dos RSU são ainda precárias, havendo muito a ser feito, tanto 

que sequer houve a total desativação dos chamados lixões em todos os municípios 

consorciados. 

Importa frisar que, atualmente, não há o descarte apenas dos rejeitos no 

Aterro Sanitário ante a inexistente ou ineficiente triagem dos RSU. 

Observa-se pelo apurado que a adoção do arranjo institucional do Consórcio 

possibilitou aos municípios integrantes atenderem parcialmente a PNRS quanto à 

disposição final dos RSU. 

A questão econômica/financeira, que tem por objetivo favorecer as soluções 

para a GIRSU, sendo uma das dimensões da PNRS, é determinada pelo consórcio 

com o rateio das despesas (administrativa e operacional) entre os municípios 

consorciados e ainda pela busca junto aos entes públicos federal e estadual de 

recursos para financiamento da gestão dos RSU.  

Os dados apontam que os recursos federais e estadual são escassos e que o 

Consórcio realiza quase que a totalidade de suas atividades em decorrência do 

rateio das despesas realizadas com os municípios consorciados. Outro fator 

relevante é que os municípios consorciados não cumprem a regra imposta pela 

PNRS de que devem cobrar a taxa de lixo considerando os gastos com a GIRSU, 

desde a varrição até a destinação final, a qual deve ser periodicamente atualizada e 

rateada entre a população, de modo a cobrir a integralidade desses custos.  

Dos municípios consorciados, 04 (quatro) sequer criaram a referida taxa. Isso 

culmina por acarretar a aplicação de recursos próprios nas despesas com GIRSU, o 

que deveria ser custeado integralmente pelos geradores dos resíduos, acarreta o 

dispêndio financeiro a outras áreas do serviço público as quais devem ser custeadas 

exclusivamente pela receita municipal. Ademais, o rateio realizado pelos municípios 

consorciados cobre tão somente as despesas relacionadas à disposição final dos 

RSU, ou seja, as despesas com a administração e operação do Aterro Sanitário 

enquanto que as demais despesas ficam a cargo de cada município.  
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Outro aspecto nessa dimensão é o descaso evidente dos municípios 

consorciados quanto à valoração econômica dos RSU, pois não há qualquer política 

pública municipal direcionada a agregar valor aos resíduos, inclusive com práticas 

relativamente baratas como a compostagem que muito poderia atender a demanda 

regional já que grande parte da população mora na zona rural e desenvolve 

atividade própria da economia familiar. Assim, não há uma visão voltada para a 

análise das realidades locais de produção e consumo nem de medidas de 

lucratividade decorrente da GIRSU. Sob a perspectiva de Savitz (2007) e fazendo a 

analogia necessária, cabe a aplicação do Triple Bottom line que indica que uma 

atividade é sustentável quando capaz de gerar lucros ao mesmo tempo em que 

protege o meio ambiente e melhora a qualidade de vida das pessoas. 

Na dimensão ambiental, a preocupação é com a preservação do meio 

ambiente, que deve ser incutida na sociedade a partir dos programas de educação 

ambiental até as ações efetivas de combate à degradação ambiental. O local de 

abrangência, objeto desse estudo, é Rondônia. Toda a área de Rondônia está 

integrada a Bacia Amazônia. Todos os seus rios convergem para a formação da 

Bacia do Rio Madeira que, por sua vez, é o principal tributário do Rio Amazonas. 

Este macro ambiente possui caraterísticas ambientais múltiplas, com áreas de 

preservação permanente, áreas de manejo sustentável, unidades de conservação 

ambiental e reservas indígenas (SEPLAN, 2006), e cuja proteção extravasa os 

limites nacionais, dada a sua visibilidade internacional.  

Sob a perspectiva desta pesquisa, o que se observou como sendo o maior 

ganho decorrente da adoção do modelo consorciado de GIRSU, até então, foi a 

desativação dos lixões a céu aberto, pois, dos 13 (treze) municípios consorciados, 

09 (nove) deles já atingiram tal patamar, uma vez que a disposição final da 

totalidade dos RSU que produzem é realizada no Aterro Sanitário do Consórcio 

localizado em Ariquemes. Porém, não se pode omitir que em 50% dos municípios 

consorciados ainda existem os chamados lixões controlados, os quais recebem 

resíduos da construção civil e das podas de árvores.  

No município de Buritis, constatou-se a situação mais grave que é a 

existência de “lixão a céu aberto” nas margens da estrada, com livre acesso de 

transeuntes e com a presença de catadores. Também se apurou que não há 

nenhuma ação efetiva ou prevista para a recuperação das áreas degradadas onde 

existiam os lixões. Importantes fatores para o alcance dos benefícios ambientais é a 
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implantação da coleta seletiva, da reciclagem e da compostagem.  Todas práticas 

ainda inexistentes ou incipientes nos municípios consorciados em que pese o aporte 

técnico disponibilizado pelo Consórcio. 

Nessa dimensão, evidencia-se que cabe, tanto ao Consórcio quanto aos seus 

consorciados, a observância das dimensões propostas por Sachs (2002) a respeito 

da autodepuração dos ecossistemas e da construção de estratégias de 

desenvolvimento ambiental das áreas degradadas. 

A dimensão educacional/cultural, assim como as demais dimensões 

supracitadas, é tratada pela PNRS como uma das premissas das ações com vistas a 

solucionar as demandas dos resíduos sólidos. Dessa dimensão, segundo Philippi 

Júnior et al. (2012), ressaltam os hábitos e valores da sociedade que devem ser 

considerados na GIRSU nos seus programas de educação ambiental. A mudança da 

consciência, individual e coletiva, reflete-se nas práticas sustentáveis. Além disso, 

como observado por Conceição (2007), o ambiente institucional é sujeito a 

mudanças e rearranjos. A PNRS elegeu como um dos seus princípios, em seu art. 

6.ª, III, a visão sistêmica que considera a variável cultural e adotou no Art.8.º, VIII, a 

educação ambiental como instrumento para seu desenvolvimento. Impõe ainda que 

os planos de gestão municipal tenham, entre seu conteúdo mínimo, programas e 

ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a 

reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; ou seja os Rs da sustentabilidade.  

 Sob essa ótica, a educação ambiental tem sido apoiada pelo Consórcio e 

desenvolvida pelos municípios consorciados através das suas secretarias, em 

especial as de educação e do meio ambiente ou correlatas, por meio de ações 

como: campanhas de conscientização que incentivam a coleta seletiva, a 

reutilização de embalagens, a reciclagem de produtos, a redução do consumo, a 

implantação de práticas coletivas sustentáveis. São práticas que apesar de 

valorosas, não constam na agenda dos governos municipais como prioritárias, nem 

fazem parte do calendário fixo municipal, sendo desenvolvidas sem o planejamento 

e a continuidade necessária, o que compromete os resultados esperados quanto a 

um novo modelo de cultura ambiental a ser implantado e disseminado socialmente, 

no curto e médio prazo. 

A última das dimensões da PNRS abordada nessa pesquisa, mais não menos 

importante, é pertinente a inclusão social que Sachs (2002) ao discorrer sobre o 

desenvolvimento sustentável a tem por preferencial, entendendo-a como a própria 
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finalidade do desenvolvimento, enquanto que as demais dimensões seriam apenas 

necessárias para atingir esse desenvolvimento.   

A PNRS contempla, portanto, a inclusão social em seus dispositivos, como 

conteúdo mínimo dos planos de gestão dos resíduos sólidos, dando forte ênfase à 

priorização para a organização e funcionamento de cooperativas e associações de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 

baixa renda, bem como sua contratação pelos entes públicos com dispensa de 

licitação. Esse regramento foi explicitado por Sebila (2007) ao atribuir aos governos 

a competência pela destinação do lixo, uma vez que lhes cabe valorizar e apoiar os 

catadores e cooperativas. 

A despeito disso, os dados da pesquisa apontam que, embora haja a 

preocupação e orientação técnica prestada pelo Consórcio quanto a importância da 

inclusão social dos catadores e trabalhadores da reciclagem, não há uma política 

municipal dos consorciados que acolha tais práticas.  Não há relato de ações 

efetivas voltadas aos catadores, nem da existência de cooperativas ou associações 

formais dessa categoria nos municípios consorciados, o que demonstra a sua 

dificuldade organizacional.  

Além disso, as iniciativas públicas de apoio e incentivo àqueles que laboram 

com a reciclagem também é módica, consubstanciadas apenas no planejamento de 

ações e raras oficinas de reciclagem de cunho mais educacional do que 

propriamente de inclusão social. 

Em todas essas dimensões, o papel do Estado é o de fomentador de políticas 

públicas e precursor das ações que tragam os resultados esperados pela PNRS. 

Para Sachs (2009, p. 15) “...uma coisa é certa: apesar do mantra neoliberal 

que proclama o declínio dos Estados, a responsabilidade assumida pelos Estados 

desenvolvimentistas aumentou”.  “Para ele o que se deve buscar são soluções 

triganhadoras, combinando crescimento, proteção do ambiente, e diminuição das 

desigualdades” (SACHS, 2009)1. 

Ou seja, apesar da PNRS imputar a corresponsabilidade a todos os 

geradores dos resíduos sólidos à sua gestão, é inegável que cabe ao Estado o 

maior e mais relevante papel para a consecução dos bons resultados que se espera, 

                                                           
1Ignacy Sachs e a nave espacial Terra. Luiz Carlos Bresser-Pereira In Revista de Economia Política, 

vol. 33, nº 2 (131), pp. 360-366, abril-junho/2013. 
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induzindo o crescimento sustentável que ocasiona a proteção ambiental e a melhoria 

da qualidade de vida da população. 

Nessa direção, North (1996) enfatizou que mesmo as regras nem sempre 

exercem a força impositiva ou modificativa já que pode haver variação entre os 

mecanismos, os caminhos, os atores quando da sua aplicação. Consequentemente, 

embora a PNRS seja norma única para toda a nação brasileira, o que se tem é que 

sua aplicabilidade e alcance decorrem de uma série de fatores que perpassam por 

outras questões a ela relacionadas, que vão desde a escolha o modo de gestão até 

a cultura da população por ela atendida. 

 

5.4.2 Conformidade das Práticas de Gestão e a PNRS 

 

A partir dos dados levantados, foi possível proceder a análise de 

conformidade da gestão dos RSU pelas consorciadas e o disposto na PNRS, 

conforme exposto no Quadro 18 a seguir: 

 

Quadro 18 - Conformidade quanto à PNRS 

Gestão dos RSU PNRS 

Lei 12.305/2010 

Conformidade 

Sim Parcial Não 

Gestão integrada dos 

resíduos sólidos 

Art.3º, XI; Art. 7º, VII; X   

Disposição final 

ambientalmente 

adequada 

Art.3º, VII X   

Destinação final 

ambientalmente 

adequada (3Rs) 

Art.3.º, VII  X  

Dimensão política Art.3º, XI; Art.8º I, V; Art.14, IV;Art.18, 

§1º, I 

X   

Dimensão 

tecnológica/estrutural 

Art.3.º, X, XI, XVII, XIX; Art.8º,X, XIV; 

Art.12 

 X  

Dimensão 

econômica/financeira 

Art.3º, XI; Art. 7º, VIII, X; Art. 8.º, IX; Art. 

18, §1º, I; Art. 45 

 X  

Dimensão ambiental Art.3º, XI; Art. 7º, I, II, III, IV, V, VI, XV; 

Art.8º, XVIII 

 X  

Dimensão 

educacional/cultural 

Art.3º, XI; Art.8º, VIII, X;  X  
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Dimensão social – 

inclusão 

Art.3º, XI Art. 7.º, XII; Art.8º, IV, XI, XII   X 

Rs da sustentabilidade Art.3º, XIII; Art. 6.º, VIII; Art. 7º; Art. 8º, 

XIV; Art. 9.º, caput 

  X 

Fonte: Dados da Pesquisa PNRS = Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

Observa-se assim que ao analisar a PNRS sob as dimensões da 

sustentabilidade, fica evidente que a dimensão política intimamente ligada à criação 

dos instrumentos legais da gestão dos RSU tem sido priorizada, mesmo que no 

minimamente exigido pela Lei, uma vez que todos os municípios consorciados 

possuem seu plano de gestão de RSU, através do CISAN-Central/RO, que o fez 

regionalizado. 

Outra meta atingida é a pertinente à disposição final ambientalmente 

adequada, uma vez que os RSU estão sendo depositados no aterro sanitário do 

consórcio o qual por sua vez, atende as normas ambientais, proporcionando assim 

que não mais persistam os lixões a céu aberto. 

Apesar disso, a destinação final ainda carece de melhor execução por parte 

do Consórcio e municípios consorciados, já que não há uma política eficaz para a 

destinação apenas dos rejeitos, ou seja, apenas do material inservível no aterro 

sanitário. O fato dos municípios não realizarem a coleta seletiva, reciclagem, 

compostagem e a devida triagem dos resíduos culmina no encaminhamento de 

praticamente todo o material que é descartado pela população, pelas empresas e 

pelos entes públicos no aterro sanitário, o que além dos impactos ambientais, 

representa um desprezo ao valor econômico dos RSU e ainda a diminuição do 

tempo útil das células do aterro sanitário. 

Igualmente na dimensão ambiental, os avanços têm sido evidentes quanto à 

desativação dos lixões, porém ainda atendem parcialmente aos comandos da 

PNRS, uma vez que não há um movimento do Poder Executivo Municipal, efetivo, 

voltado para a recomposição das áreas degradas. 

Evidencia-se com isso que também são atendidas apenas parcialmente as 

dimensões econômica/financeira; educacional/cultural; social e os Rs da 

sustentabilidade. 

 Ao não serem desenvolvidas as ações de conscientização da sociedade 

através da educação ambiental, não há perspectiva de uma mudança de 
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comportamento da sociedade num curto e médio prazo, mantendo-se assim o 

círculo vicioso do consumo e descarte inadequado dos RSU.  

Ao se deixar de priorizar a aplicação eficaz dos Rs da sustentabilidade, assim 

entendidos como o reduzir, reutilizar, reciclar, recursa e repensar os resíduos 

sólidos, não se consegue o atendimento total da PNRS, uma vez que todas as suas 

ações dependem da execução de políticas públicas voltadas a esse enfoque. 

 Na mesma esteira, ao não se vislumbrar o valor econômico dos resíduos 

sólidos com o desenvolvimento de práticas de aproveitamento, reuso, reciclagem, o 

que se tem é o aumento do descarte desordenado, onde os custos de aterramento 

do lixo sempre se mostrarão em ascensão e representarão apenas despesas ao 

ente público. 

Por isso dá importância do atendimento da PNRS quanto à dimensão social 

que prevê o fomento a atividades associativas e cooperativistas, onde o cidadão é 

inserido no mercado de trabalho com os resíduos sólidos, especialmente com a sua 

reciclagem. 

Nesse sentido, impende reconhecer que apesar dos inegáveis avanços da 

gestão dos resíduos sólidos ocorrida nos municípios consorciados por meio da 

adoção da gestão consorciada, até o presente momento, não se configurou a 

conformidade a todos os comandos legais da PNRS.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa teve como objetivo avaliar a conformidade da gestão consorciada 

de RSU realizada pelo CISAN-Central/RO e municípios consorciados à Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

A adoção de um modelo de gestão consorciada não é apenas admitida pela 

PNRS como é por esta estimulada, inclusive dando prioridade a esse tipo de arranjo 

institucional no recebimento de recursos públicos para o desenvolvimento de suas 

atividades nos termos do disposto os Artigos 18 e 45 da Lei Federal 12.305/2010 

aos municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a 

gestão dos resíduos sólidos. 

Deste modo, quanto à adoção da gestão integrada consorciada, o que se 

constatou pela pesquisa é que os municípios consorciados estão em plena 

conformidade com a PNRS e pelos resultados alcançados desde a implantação do 

Consórcio, o que se pode verificar é que os avanços alcançados na gestão dos RSU 

para tais municípios somente foram obtidos em decorrência da adesão a esse tipo 

de gestão, uma vez que no modo convencional, os obstáculos seriam ainda maiores 

para o alcance dos objetivos impostos pela PNRS. 

Logo, não obstante, os municípios consorciados responderem por boa parcela 

dos municípios integrantes do estado de Rondônia; isoladamente, a maioria deles é 

caracterizado como de pequeno porte e com parcos recursos próprios para atender 

às denominadas ações prioritárias como a saúde e a educação. Talvez essa seja 

uma das explicações para que as demandas relacionadas aos resíduos sólidos não 

sejam priorizadas.  

Deste modo, é evidente que não fosse a adesão ao CISAN-Central/RO, estes 

municípios teriam agravado o seu problema de gestão dos RSU, uma vez que de 

modo individual, a exceção do município de Ariquemes, os demais municípios 

provavelmente, não teriam solucionado, a contento, sequer a questão da disposição 

final adequada dos seus resíduos, permanecendo com os seus “lixões a céu aberto”.  

É bem verdade que há muito por se fazer, tanto pelo Consórcio quanto pelos 

municípios consorciados, já que ficou evidente que a gestão dos RSU foi dividida da 

seguinte forma: o assessoramento técnico e a operação do aterro sanitário por conta 

do CISAN-Central/RO e as demais ações impostas pela PNRS são de competência 



 

106 

 

executiva de cada município consorciado, que atuam individualmente na sua área de 

jurisdição.  

Os municípios consorciados devem planejar suas políticas públicas e as 

ações relacionadas à GIRSU, considerando a ordem de prioridade imposta pela 

PNRS que comporta os Rs da sustentabilidade de modo ao alcance do 

desenvolvimento sustentável. Não se pode permitir a omissão, negligência ou a 

descontinuidade das ações pensadas e criadas sistemicamente pela PNRS que 

impõe uma gestão integrada dos resíduos sólidos que abarque todas as dimensões 

da sustentabilidade, pelos gestores públicos, que são os fomentadores dessa 

política nacional.  

Outrossim, os demais coobrigados, geradores de resíduos sólidos devem ser 

instados a cumprirem com os comandos legais impostos pela PNRS. Quer seja pela 

conscientização bem aplicada, quer seja pelas medidas de punição, como a 

aplicação de multas.  Não há formas de se eximir da responsabilidade imposta pela 

PNRS, o que se faz necessário é dar a mesma a efetividade capaz de produzir o 

resultado do desenvolvimento sustentável, decorrente da observância das 

dimensões da sustentabilidade e aptos a proporcionar a preservação do meio 

ambiente e o bem comum. 

Importa observar que embora o CISAN-Central/RO tenha sido criado em 

2009, suas atividades foram de fato iniciadas a partir de 2013 com a implantação do 

Plano de Gestão Associada e Consorciada de Resíduos Sólidos e do início da 

operação do Aterro Sanitário, estando, então, em fase de consolidação e 

crescimento. 

Sob a visão gerencial do Consórcio evidenciou-se que os maiores entraves 

descritos estão relacionados com: 

 a instabilidade de direção, já que a presidência do Consórcio é vinculada ao 

pleito eleitoral e, consequentemente, há a troca de quatro em quatro anos o 

que gera dificuldades quanto a continuidade dos planos de trabalho; 

 com a insuficiência de recursos para implementar todas as ações necessárias 

de gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Quanto aos municípios consorciados, estes são uníssonos em afirmar a 

correção da adoção do modo de gestão consorciado, na medida em que é inegável 

que de forma convencional não disporiam de condições técnicas e financeiras para 
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realizar a gestão dos RSU até a correta disposição final como atualmente está 

sendo efetuada. 

Por todas essas razões, constata-se que a adoção dessa gestão 

compartilhada ou consorciada proporcionou aos municípios consorciados a 

conformidade a PNRS nos seguintes termos: 

a) Elaboração do Plano de Gestão de RSU (PRGAIRS); 

b) Apoio técnico para elaboração de projetos e percepção e recursos federais 

e estaduais; e, 

c) Correta disposição final dos resíduos sólidos no Aterro Sanitário. 

No entanto, essa gestão ainda não atingiu todos os resultados pretendidos 

pela PNRS, havendo inconformidade quanto à implantação total da coleta seletiva, 

da reciclagem, da compostagem e de medidas de políticas públicas que 

proporcionem o consumo sustentável de modo a induzir as práticas dos 3Rs 

(reduzir, reutilizar e reciclar) e, por conseguinte, ao alcance do desenvolvimento 

sustentável preconizado pela PNRS. 

Outra grave ocorrência detectada na pesquisa é a atinente ao desprezo do 

valor econômico que pode ser auferido com o chamado lixo, já que não há qualquer 

medida pelo Consórcio ou municípios consorciados que, no momento, induzam a 

ações que levem ao proveito econômico deste material. Não há assim, qualquer 

medida de inclusão social, que é uma das dimensões prioritárias da PNRS. 

Conclui-se deste modo que, não fosse a adoção da gestão consorciada, a 

situação dos resíduos sólidos nos municípios consorciados, objeto desse estudo, 

seria intolerável, impondo à população e ao meio ambiente todas as consequências 

advindas da exposição do lixo a céu aberto e sem qualquer tipo de tratamento ou 

segurança, e por isso, o avanço na gestão dos RSU é inegável e deve ser 

incentivada e apoiada pelos gestores municipais.  

Entretanto, para o atendimento das prioridades da PNRS, a execução dessa 

política públicas deve ser, no âmbito municipal, planejada especificamente para a 

gestão dos resíduos sólidos, com orçamento fixado para a sua execução, de modo a 

proporcionar os ganhos sociais, econômicos e ambientais previstos na PNRS, num 

prazo razoável. 

Importa frisar que o Governo Federal criou um Sistema Nacional vinculado ao 

Ministério do Meio Ambiente para gerir as informações relacionadas à gestão dos 

resíduos sólidos, denominado SINIR, o qual acaba por não refletir as realidades 
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locais, em razão de não ser correta e tempestivamente alimentado pelos gestores 

municipais. Esse sistema, se utilizado perfeitamente, representaria a base de dados 

oficial e confiável sobre o tema e permitiria o monitoramento da execução das 

políticas públicas e ainda a sua avaliação para proporcionar os ajustes necessários 

em cada localidade para o alcance dos objetivos impostos pela PNRS.  

Da forma como os municípios têm atuado, não há qualquer prioridade nesse 

tipo de ação e as consequências vão além das já expostas, até a falta da mudança 

cultural na sociedade, mantendo-se assim o círculo vicioso que acarreta a 

degradação ambiental e ameaça a qualidade de vida da população e do planeta.  

A pesquisa demonstra que apesar dos ganhos da opção dos municípios 

estudados pela gestão consorciada, onde a estrutura do Consórcio atende a 

finalidade que se propõe quanto à disposição dos RSU, as ações relativas à coleta, 

transporte e tratamento desses resíduos ainda carecem de investimentos para 

atenderem ao proposto pela PNRS. Também restou demonstrado que a exceção da 

dimensão política que guarda relação com a criação do Plano de Gestão de 

Resíduos Sólidos, que no caso dos municípios consorciados é regional, não houve o 

correto atendimento das demais dimensões tecnológica/estrutural; 

econômica/financeira; ambiental; educacional/cultural e de inclusão social, uma vez 

que em todas elas há muito por se fazer como já anteriormente descrito. 

Por isso, a PNRS não têm exercido o poder coercitivo necessário para 

promover, num prazo razoável, as mudanças que propõe em decorrência não 

apenas da fragilidade dos instrumentos legais de coação, mas especialmente, da 

baixa capacidade dos municípios quando a sua implementação notadamente por 

falta de financiamento das ações necessárias pelo governo federal e pela ausência 

de recursos próprios para tanto. É necessário priorizar, planejar, investir, implantar, 

avaliar e dar continuidade às ações propostas pela PNRS para o alcance da solução 

da gestão dos RSU. São vitais para o alcance dos resultados esperados uma 

estrutura institucional, que no caso dessa pesquisa, resta bem definida pelo 

instrumento legal da PNRS; bem como de uma capacidade organizacional do 

Estado e, nesse aspecto, mostram os resultados que muito ainda precisam ser 

alcançados. 

Por conseguinte, apesar das inúmeras notícias divulgadas pela mídia nacional 

de medidas judiciais visando obrigar os municípios a cumprirem integralmente a 

PNRS, tem-se que nem mesmo essas medidas, por si só, são suficientes para que 
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se atinja o resultado esperado, uma vez que sem a organização estatal, com 

disponibilidade de recursos técnicos e financeiros, o prognóstico é de avanços lentos 

e raramente alcançados no modelo de gestão convencional. Os fatos comprovam 

que já se passaram 10 anos da edição da PNRS e pouco no Brasil foi feito para 

atendê-la totalmente; inclusive já estando esgotado o prazo desde 2014 para a 

extinção dos lixões a céu aberto em todos os municípios do país, sem que isso fosse 

até os dias atuais obedecido, inclusive no âmbito do consórcio aqui pesquisado. 

Qualquer nação que almeje o desenvolvimento sustentável não pode 

menosprezar as políticas públicas de controle e preservação ambiental. O Brasil 

possui uma sólida e evoluída legislação ambiental, entre elas a PNRS, o que é 

público e notório. Assim não faltam instrumentos legais, mas sim, ações de 

execução desse regramento e uma firme disposição dos gestores públicos e da 

sociedade como um todo de priorizar a solução desse problema, que deve ser objeto 

de um consistente planejamento que redunde em práticas comprometidas e 

continuadas que a elevem à questão prioritária. 
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7 RECOMENDAÇÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

 

Esta pesquisa certamente não esgota o tema e pretendeu avaliar a gestão 

consorciada dos RSU realizada pelo CISAN-Central/RO, modo de gestão priorizada 

como forma de atuação estatal na busca das soluções dessa problemática, tudo em 

conformidade com a PNRS.  

Cabe, no entanto, ressaltar a necessidade da continuidade de novos estudos 

nessa área a fim subsidiar os agentes públicos na elaboração e implantação de 

outras políticas públicas correlatas para o total atendimento da PNRS, em todas as 

suas dimensões, de modo a serem adotadas as melhores práticas na solução dos 

problemas decorrentes do aumento da produção dos resíduos sólidos. Como por 

exemplo: 

 

1) seja replicada a pesquisa no Consórcio CISAN-Central/RO para o restante da 

população rural. Verificar como é feito o descarte do RSR (Resíduos Sólidos 

Rurais); 

2) seja reaplicada periodicamente a presente pesquisa para avaliar os avanços 

da gestão nos municípios consorciados ao CISAN-Central/RO; 

3) seja replicada a presente pesquisa nos demais consórcios no Estado de 

Rondônia voltados à gestão dos RSU.  
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9 APÊNDICE 

APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista 1 - Análise integrada da avaliação da estrutura 

organizacional do consórcio 

Quanto à legislação ambiental/apoio jurídico 

1 O principal órgão executor das atividades do consórcio é a Secretaria 

Executiva? 

2 Existe um organograma atual do consórcio, com quadro funcional, competência 

dos diversos órgãos, etc.? 

3 Existem nos municípios e/ou consórcio leis e regulamentos voltados para apoio 

da gestão dos resíduos? 

4   Existe lei municipal de saneamento nos municípios? 

5   Como é o estatuto social do consórcio? Prevê prestação de serviço de limpeza 

urbana e manejo de RSU? 

6 Os serviços de (i) coleta, (ii) transporte, (iii) tratamento e/ou (iv) destinação final 

de resíduos são prestados diretamente pelo Consórcio ou por contratado? 

7 Foi firmado algum TAC com o Ministério Público pelo Consórcio ou nos 

municípios? 

Quanto à estrutura organizacional e alocação de recursos 

 

8 Qual a composição do quadro funcional? 

9 O setor responsável pela gestão dos RSU está alocado em área adequada e 

favorável dentro do consórcio? 

Quanto à política de recursos humanos 
 

10 Existe programa de treinamento e capacitação dos funcionários do setor 

administrativo dos RSU? 

11 Programa de segurança e prevenção de acidente é desenvolvido e aplicado no 

setor?  

12 Os funcionários são efetivos? 
 

13 Existe um departamento de Recursos Humanos na área de RSU?  
 

14. O pessoal é regido por que regime? Estatutário? CLT?  

Quanto à gestão financeira e de custos 
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RSU: Resíduos Sólidos Urbanos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15  Existe sistema estruturado de controle financeiro da renda mensal gerada pelas 

taxas de arrecadação dos municípios do consórcio? 

16  Existe programa de busca de recursos e financiamentos para aplicação no 

sistema de gestão dos RSU? 

17 Existe cobrança da Taxa de Limpeza Pública nos municípios dos consórcios?  
 

18  É cobrada a coleta dos resíduos?  

19 Como é feito o repasse de recursos dos municípios para o consórcio? Valor 

fixo? É atualizado de quanto em quanto tempo? 

20  Existe algum programa de financiamento para os RSU? 

 Quanto às políticas de inclusão social 
 

21  Existe programa de apoio e incentivo para a formação e desenvolvimento de 

cooperativas de catadores? 

22 Existe programa de inclusão social e remuneração para catadores cooperados? 

 Quanto à Tecnologia da gestão da qualidade 
 

23 Capacitação técnica específica sobre resíduos é oferecida aos funcionários do 

setor?  

24 Quais as tecnologias limpas utilizadas na gestão dos RSU? 

25 O consórcio aplica os conceitos dos 3R’s na gestão dos resíduos?  
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APÊNDICE B - Roteiro 2 – Análise integrada da caracterização dos resíduos sólidos 
tratamento e disposição final dos consórcios 
 

Caracterização dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais 

1. Os resíduos são coletados pelo consórcio?  

2. Os resíduos são coletados pela prefeitura? 
 

3. Foi realizada a composição gravimétrica dos resíduos nos municípios 

dos consórcios?  

4. A composição gravimétrica é realizada periodicamente? 
 

5. Os municípios apresentam Plano de Gerenciamento de RSU?  
 

Coleta Seletiva 
 

6. Existe um organograma atual do consórcio, com quadro funcional, 

competência dos diversos órgãos, etc.? 

 

7. Os municípios do consórcio apresentam sistema de coleta seletiva?  
 

8. A coleta seletiva é feita por associações ou cooperativa de catadores? 
 

Unidade de triagem 
 

9. A triagem é feita pelo consórcio?  
 

10. A triagem é feita por empresa terceirizada?  
 

11. A unidade é licenciada?  
 

Unidade de compostagem 
 

12. A compostagem é feita pelo consórcio?  
 

13. A compostagem é feita por empresa terceirizada? 
 

14. A compostagem é licenciada?  
 

Tratamento e disposição final dos RSU 
 

15. Os municípios dos consórcios possuem unidade de tratamento dos 
RSU?  
 

16. O tratamento dos RSU é feito pelo consórcio?  
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17. Existe controle da quantidade de RSU nos municípios do consórcio?  
 

Aterro sanitário 
 

18. O aterro sanitário do município sede é licenciado?  
 

19. O aterro é operado pelo consórcio?  
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APÊNDICE C - Roteiro 3 - utilizado com os gestores municipais de Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) 

 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

Município 

visitado:____________________________________________________________ 

População Total: ____________Urbana: _______________Rural:_____________ 

Data:____________________________ 

Nome:______________________________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________________________________________ 

 

Existe um campo de Observações. Utilizar este campo para complementar a pergunta, inserir outras 

informações pertinentes ao assunto conforme a avaliação/interpretação do respondente. 

 

01) Quais são os Instrumentos de Planejamento existentes dos municípios 

relacionados aos resíduos sólidos? 

(1) Plano Diretor (moldes Estatuto das Cidades) 

(2) Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico. 

(3) Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão dos Resíduos Sólidos. 

(4) Plano/Programa de Coleta Seletiva 

(5) Outros. Especificar no campo observações. 

 

Observação: (informar os instrumentos que estão em elaboração e a previsão para 

conclusão). 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

02) O município possui TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o 

Ministério Público? 

(  ) Não 

(  ) Sim  
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Observações: (Informar a data de assinatura e os termos do TAC relacionados a 

resíduos sólidos). 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
03) Quais as legislações municipais referentes a resíduos sólidos existentes 

no município? (Leis, decretos, regulamentos, portarias e outros). (Informar o 

número do instrumento legal e a data de publicação). 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 04) Este Município fornece informações anuais para o SNIS? 

(  ) Não. Há intenção de começar a repassar informações? Quando? 

(  ) Sim. SNIS Resíduos Sólidos. Desde quando? 

 

05) Ainda existem antigos lixões no município? 

(  ) Não. 

(  ) Sim. Previsão para desativação: 

 

06) Está havendo a redução da geração de RSU?  

(  ) Não. 

(  ) Sim. 

 

07) Qual a destinação dos RSU? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

08) Quais as medidas práticas tomadas pelo município para: 

a) Reduzir a geração de RSU? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

b) Reutilizar os RSU?  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

c) Reciclar os RSU?  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

09) Existem áreas degradas no município? 

(  ) Não. 

(  ) Sim. 

 

10) Existe previsão orçamentária específica para recuperação de área 

degradada?  

(  ) Não. 

(  ) Sim. 

 

11) A compostagem vem sendo feita no município? 

(  ) Não. Há projetos a serem iniciados quando? 

(  ) Sim. 

 

12) Há definição de orçamento municipal para a gestão dos RSU? 

(  ) Não.  

(  ) Sim.  

R$__________________ orçado para o ano 2017  
R$__________________ valor executado em 2017. 
R$__________________ destinado ao CISAN em 2017. 
R$__________________ orçado para o ano 2018 
 

13) Há aporte de recursos do governo federal para o setor? 

(  ) Não.  

(  ) Sim.  

R$__________________ orçado para o ano 2017  
R$__________________ valor executado em 2017. 
R$__________________ orçado para o ano 2018. 
 

14) Há aporte de recursos do governo estadual para o setor? 

(  ) Não.  

(  ) Sim.  
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R$__________________ orçado para o ano 2017 e 
R$__________________ valor executado em 2017. 
R$__________________ orçado para o ano 2018. 
 

15) Qual o custo para o município da gestão dos RSU desde a varrição até a 

destinação final?  

R$______________________________ 

 

16) Foi criada e está plenamente implementada a taxa de coleta de RSU? 

(  ) Não.  

(  ) Sim. Cobrem os custos com a gestão dos RSU? 

 

17) Já há alguma receita advinda da gestão dos RSU como por exemplo da 

venda dos recicláveis? 

(  ) Não.  

(  ) Sim.  

 

18)  Os serviços de coleta dos RSU atendem a totalidade da sociedade?  

(  ) Não. Qual razão? 

(  ) Sim.  

 

19) Há políticas públicas municipais específicas para os catadores de RSU 

recicláveis?  

Quais?  

20) Há capacitação de catadores no município? 

(  ) Não.  

(  ) Sim.  

 

21) Há associações de catadores ou cooperativas? 

(  ) Não.  

(  ) Sim. 

 

22)  Há incentivo a venda de recicláveis? 

(  ) Não.  

(  ) Sim.  
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23) Como se dá a parceria do poder público e os catadores na separação do 

lixo?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

24) O município incentiva a coleta seletiva?  

(  ) Não.  

(  ) Sim 

 

25)  Há programas municipais que orientem e incentivem as boas práticas em 

relação ao RSU? 

(  ) Não.  

(  ) Sim. 

Quais?______________________________________________________________ 

  

26) Comente sobre a gestão integrada dos RSU no município? Como são 

realizadas as atividades desde a coleta até a disposição final, incluindo aqui a 

educação e conscientização ambiental? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

27) A estrutura, os equipamentos e o pessoal são suficientes para atender a 

demanda da gestão dos RSU? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
28) Existem políticas municipais que incentivem a adoção de tecnologias 

limpas? 

(  ) Não.  

(  ) Sim . Quais? 

 

 



 

127 

 

29) Existe uma fiscalização ambiental municipal? 

(  ) Não.  

(  ) Sim.   

 

30) Quais as penalidades administrativas aplicadas  

àqueles que não cumprem a legislação quanto aos RSU? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

31) Considera que a gestão atual do RSU no município atende ao imposto pela 

PNRS? 

( ) Não. Qual cronograma para atender? 

(  ) Sim  

 

32 ) A gestão dos RSU tem priorizado o desenvolvimento sustentável? 

(  ) Não.  

(  ) Sim  

 

33) Há participação da sociedade quanto a gestão dos RSU? 

(  ) Não.  

(  ) Sim. Como?  

 

34) É feita a divulgação e o acompanhamento da sociedade em relação as 

ações da gestão dos RSU? 

(  ) Não.  

(  ) Sim  

 

35) Existe uma avaliação participativa da Gestão dos RSU no município? 

(  ) Não.  

(  ) Sim. Como? 
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36) Há uma constante capacitação para elaboração de estudos dos plano e 

programas que compõem a PNRS? 

(  ) Não.  

(  ) Sim. Como? 

 

37) O município teria condições de realizar a gestão dos RSU no modelo 

convencional? 

(  ) Não.  

(  ) Sim 

 

38) Relate os aspectos positivos alcançados na gestão dos RSU através da 

adoção pelo município do modelo consorciado (CISAN-CENTRAL). 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

39) Relate os aspectos negativos decorrentes da gestão dos RSU através da 

adoção pelo município do modelo consorciado (CISAN-CENTRAL). 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Demais observações: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 


