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RESUMO 

ALVARADO, H. E. R. Análise do planejamento municipal da gestão dos recicláveis 

secos: um estudo de municípios da Região Metropolitana de Ribeirão Preto. 2022. 

Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos, 2021. 

 
Os recicláveis secos consistem na segunda maior fração gerada nos domicílios. Todavia 

apresentam problemáticas em todos as etapas do seu gerenciamento, resultando em impactos 

ambientais, econômicos e sociais. Assim, destaca-se a importância dos instrumentos de 

planejamento, como os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) e os Planos de Saneamento Básico (PMSB) como possíveis ferramentas para a 

solução desses problemas. Pesquisas apontam falhas que ocorrem desde o processo de 

elaboração, resultando em planos incompletos, que pode torná-los ineficientes para a gestão 

de resíduos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho consistiu na análise do planejamento 

municipal da gestão dos recicláveis secos. Como área de estudo foram escolhidos municípios 

da Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP) com mais de 20.000 habitantes que 

possuíam algum instrumento de planejamento, como PMGIRS ou PMSB. Escolheu-se 18 

dentre 21 municípios, sendo selecionados 14 PMGIRS e 4 PMSB. As metodologias adotadas 

foram a Análise de Conteúdo e a aplicação de questionário aos gestores dos 18 municípios. 

Adotou-se como categorias de análise as etapas do gerenciamento (geração na 

fonte/acondicionamento, coleta e transporte e destinação final) e a temática dos catadores de 

material reciclável. Os planos tiveram seu conteúdo categorizado com o auxílio do programa 

MAXQDA analytic pro. Os resultados apontam que os conteúdos relacionados aos catadores e 

a coleta seletiva foram os mais presentes nos planos, ao passo que a separação na 

fonte/acondicionamento e a destinação final tiverem o menor foco. A análise qualitativa 

apontou planos superficiais e genéricos. Na categoria “separação na fonte e 

acondicionamento”, observou-se pontos críticos nos programas de educação ambiental; na 

categoria “Coleta e Transporte”, observou-se o foco do planejamento no aumento da 

abrangência da coleta, porém de forma pouco aprofundada, desconsiderando custos e 

responsáveis; na categoria “Catadores de Materiais Recicláveis”, observou-se planos focados 

na melhoria da infraestrutura, porém desconsiderando responsabilidades, segurança e 

remuneração; na categoria “Destinação final”, observou-se estudos gravimétricos 

insuficientes e abordagem errônea sobre a reciclagem. No entanto, ao longo da análise 

também foram identificados pontos favoráveis, que poderiam ser adotados em outros planos. 

Destaca-se o PMGIRS de Orlândia como o mais detalhado e os PMSB de Brodowski e 

Serrana como os menos detalhados. Em relação aos gestores, observou-se a pouca abertura 

para participação na pesquisa, obtendo retorno de apenas 23% dos municípios. Por meio do 

questionário, percebeu-se um cenário da gestão de resíduos diferente do esperado pelos planos 

e que o uso dos mesmo para a as ações ocorria pontualmente. No entanto, as mudanças que 

ocorreram a partir da implementação dos planos, em relação a gestão, foram atribuídas em 

partes aos mesmos, indicando que de alguma forma os planos podem ser considerados, 

mesmo sendo insuficiente em alguns quesitos. Conclui-se que os planos da RMRP 

apresentam problemáticas semelhantes a literatura, porém o conteúdo relacionado a outras 

tipologias de resíduos também precisa ser analisado. 

Palavras-chave: Planejamento urbano. Plano de resíduos. Gestão de resíduos. Resíduo 

Domiciliar. Recicláveis secos. 



 



ABSTRACT 

 
ALVARADO, H. E. R. Analysis of municipal planning for the management of waste 

recyclables: a case study in municipalities in the metropolitan region of Ribeirão Preto. 2022. 

Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos, 2022. 

 
Recyclable waste are the second largest fraction generated in households. However, they 

present problems in all stages of their management, resulting in environmental, economic and 

social impacts. Thus, the importance of planning instruments is highlighted, such as the 

Municipal Plans for Integrated Management of Solid Waste (PMGIRS) and the Basic 

Sanitation Plans (PMSB) as possible tools for solving these problems. Research indicates 

failures that occur since the elaboration process, resulting in incomplete plans, which can 

make them inefficient for waste management. Thus, the objective of this work consisted in the 

analysis of the municipal planning of the management of dry recyclables. As the study area, 

municipalities in the Metropolitan Region of Ribeirão Preto (RMRP) with more than 20,000 

inhabitants that had some planning instrument, such as PMGIRS or PMSB, were chosen. 18 

were chosen among 21 municipalities, being selected 14 PMGIRS and 4 PMSB. The 

methodologies adopted were Content Analysis and the application of a questionnaire to the 

managers of the 18 municipalities. The management stages (generation at source/packaging, 

collection and transport and final destination) and the theme of recyclable material collectors 

were adopted as analysis categories. The plans had their content categorized with the help of 

the MAXQDA analytic pro program. The results indicate that the contents related to the 

collectors and the selective collection were the most present in the plans, while the separation 

at source/packaging and the final destination had the lowest focus. The qualitative analysis 

pointed to superficial and generic plans. In the category “separation at source and packaging”, 

critical points were observed in environmental education programs; in the “Collection and 

Transport” category, the focus of planning was observed on increasing the scope of collection, 

but in a little depth, disregarding costs and those responsible; in the “Recyclable Material 

Collectors” category, plans focused on improving infrastructure were observed, but 

disregarding responsibilities, safety and remuneration; in the category “Final destination”, 

insufficient gravimetric studies and an erroneous approach to recycling were observed. 

However, throughout the analysis, favorable points were also identified, which could be 

adopted in other plans. The PMGIRS of Orlândia stands out as the most detailed and the 

PMSBs of Brodowski and Serrana as the least detailed. In relation to managers, little 

openness to participation in the research was observed, obtaining a return from only 23% of 

the municipalities. Through the questionnaire, it was noticed a waste management scenario 

different from what was expected by the plans and that the use of the same for the actions 

occurred punctually. However, the changes that occurred from the implementation of the 

plans, in relation to management, were attributed in part to them, indicating that somehow the 

plans can be considered, even though they are insufficient in some aspects. It is concluded 

that the RMRP plans present similar problems to the literature, but the content related to other 

types of waste also needs to be analyzed. 

 

Keywords: Urban planning. Waste plan. Waste Management. Household waste. Recyclable 

waste. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional exponencial aliado ao desenvolvimento econômico, 

através da industrialização, urbanização e revolução tecnológica, desencadeou em uma grande 

produção de resíduos sólidos (DAS et al.; 2018, GOUVEIA, 2012). Além disso ocorreram 

alterações no estilo de vida, modos de produção e consumo da população (GOUVEIA, 2012), 

apontando que consumo e geração de resíduos são fatores interligados (BERNARDES, 2013). 

Estes fatores implicam em problemas ambientais relacionados à disposição inadequada de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). 

Parte destes resíduos gerados no meio urbano são originados em domicílios, chamados 

de Resíduos Domiciliares (RD). Estes possuem uma composição variada, pois suas 

características condizem com padrões de consumo da população de cada região, sendo fatores 

culturais, econômicos e sociais relevantes. No entanto, os últimos panoramas nacionais 

divulgados pelo governo federal estimam que os recicláveis secos consistem na segunda 

maior fração gerada. 

Em um cenário ideal, os recicláveis secos deveriam ser separados corretamente pelos 

geradores, destinados a coleta seletiva, triados, comercializados e enviados para a reciclagem, 

no qual poderiam retornar para a cadeia produtiva. Porém, esses resíduos apresentam desafios 

em cada uma dessas etapas que impedem sua destinação final adequada. 

Dentre os desafios existentes, encontra-se a não separação dos recicláveis na fonte; 

destinação inadequada de resíduos para a coleta seletiva, como resíduos orgânicos, de serviço 

de saúde e sujeitos a logística reversa; ausência ou baixa abrangência da coleta seletiva nos 

municípios; ausência ou pouco apoio a organizações de catadores de materiais recicláveis; 

ausência de mercado para a venda desses materiais; ausência de tecnologia para a reciclagem, 

dentre outros. 

Consequentemente parte considerável desses resíduos ainda são destinados para 

aterros sanitários, lixões, rios e oceanos, causando problemas ambientais, econômicos e 

sociais. No âmbito social, destaca-se os catadores de materiais recicláveis que contribuem 

para o retorno dessa fração para a indústria. De acordo com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), os municípios devem priorizar a coleta realizada por esses atores e a 

formação de cooperativas/associação. 

No entanto, as organizações de catadores também enfrentam problemáticas, como 

deficiência na infraestrutura, remuneração  inadequada, conflitos na  relação com o poder 
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público, ausência ou fragilidade dos contratos/convênios, instabilidade no mercado, conflitos 

internos, dentre outros. Além disso, a separação incorreta dos recicláveis na fonte também 

compromete o trabalho dos catadores e aumenta a geração de rejeitos nas 

cooperativas/associações. 

Todas as problemáticas apontadas acima podem estão relacionadas a falhas na gestão 

e gerenciamento. Desta forma destaca-se a importância de políticas públicas, legislações, 

normas e programas que orientem esta gestão de forma integrada desses resíduos.   Dentre 

elas, a nível nacional, destaca-se a PNRS, lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010, que inovou ao 

trazer princípios, objetivos e instrumentos relativos à gestão integrada e gerenciamento de 

resíduos sólidos, envolvendo a coleta seletiva, a logística reversa, responsabilidade 

compartilhada, educação ambiental e o estímulo a cooperativas/associação de catadores de 

materiais recicláveis. 

Além disso, a PNRS também estabeleceu a elaboração dos Planos Municipais de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Estes planos são importantes instrumentos 

para o planejamento da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, sendo um mecanismo 

para a implementação dos objetivos e metas da PNRS. Para isto, a legislação define 19 

incisos, que dizem respeito ao conteúdo que estes planos devem conter minimamente. Esse 

conteúdo também pode ser contemplado em um Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB). 

Todavia, passada uma década da promulgação da PNRS, persistem barreiras ao longo 

do processo de elaboração até a execução desses planos, que comprometem a implementação 

da PNRS a nível municipal. Embora muitos municípios já tenham elaborado seus planos, 

questiona-se sobre sua qualidade, quando se verifica o não cumprimento do conteúdo mínimo 

previsto na legislação e os desafios relacionados aos recicláveis secos. Observa-se que em 

alguns casos esses planos são elaborados para que os municípios possam ter acesso aos 

recursos da união, desconsiderando seu conteúdo propriamente. 

Desta forma, diante desafios que ainda persistem na gestão e gerenciamentos dos 

recicláveis secos, a presente pesquisa se propôs a analisar como se dá o planejamento 

municipal desses resíduos por meio de instrumentos de gestão como PMGIRS e/ou PMSB, no 

contexto de uma região metropolitana. 

Com isso, surge a hipótese de que os planos não são necessariamente utilizados de 

maneira adequada como ferramentas para o planejamento da gestão de resíduos, já que não 

foram elaborados com detalhamentos suficientes para serem efetivos. Esta pesquisa poderá 

contribuir para o aprimoramento deste instrumento da PNRS, de forma que se tornem 
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ferramentas mais eficazes para a implementação da legislação, contribuindo efetivamente para 

a melhoria da gestão e gerenciamento a nível municipal. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 
Analisar o planejamento municipal da gestão de recicláveis secos por meio de 

PMGIRS ou PMSB em municípios da Região Metropolitana de Ribeirão Preto. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 
1 – Analisar o conteúdo sobre recicláveis secos presentes nos instrumentos de 

planejamento dos municípios da RMRP; 

 

2 – Identificar e analisar lacunas e boas práticas relacionadas ao planejamento da 

gestão dos recicláveis secos; 

 

3 – Levantar a percepção dos gestores de municípios da RMRP em relação a gestão de 

resíduos domiciliares e ao uso dos instrumentos de planejamento; 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

3.1. Políticas Públicas para Resíduos Sólidos nos âmbitos federal e estaduais 

 
3.1.1. Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

No âmbito federal, a PNRS consiste na principal norteadora para a gestão integrada e 

gerenciamento de resíduos sólidos, dispondo de princípios, objetivos e instrumentos 

específicos para a área (BRASIL, 2010). Além disso, considerou o envolvimento entre os 

entes federados (União, Estados e Municípios), a sociedade e o setor produtivo como uma 

forma de alcançar soluções para a gestão de resíduos sólidos (BRASIL, 2020). No entanto, os 

municípios recebem a  maior parcela da participação e da responsabilidade na gestão de 

resíduos sólidos (GODOY, 2013), mesmo não estando preparados para este modelo 

descentralizado de gestão. 

A PNRS determina que os gestores devem seguir a ordem de prioridade: não 

geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos e a disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010). Para isso, princípios e 

instrumentos como o da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, a 

logística reversa, o estímulo a coleta seletiva, a educação ambiental, a valorização do resíduo 

sólido como um bem econômico, a formação e crescimento de cooperativas de catadores e 

catadoras de resíduos sólidos e a disposição final adequada de rejeitos tornam-se necessários, 

inclusive para o cumprimento de metas importantes como a eliminação de lixões e a 

elaboração de planos de resíduos sólidos. 

Os planos de resíduos, destaque para este estudo, consistem em ferramentas para que 

os gestores planejem a gestão e gerenciamento dos resíduos. Estes agregam a maioria dos 

princípios e instrumentos da política, citados anteriormente, representando um caminho para o 

cumprimento dos objetivos e garantindo a efetivação da mesma (GOÉS, 2011; JACOBI; 

BESEN, 2011). Para cada tipo de plano (nacional, estadual, municipal ou regional) são 

estabelecidos conteúdos mínimos que devem orientar a elaboração, a implementação e 

posterior monitoramento. 

Já no âmbito estadual, antes da tardia aprovação da PNRS, 14 estados brasileiros já 

possuíam leis estaduais referentes a gestão de seus resíduos sólidos, como Política Estadual de 

Resíduos Sólidos (CAMARGO, 2014). Para este trabalho será abordada a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos do estado de São Paulo (PERS), cuja promulgação ocorreu antes da PNRS, 

em 16 de março de 2006. O estado de São Paulo foi um pioneiro para a elaboração de 
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políticas relacionadas aos resíduos sólidos, contribuindo para a aprovação da PNRS 

posteriormente (SÃO PAULO, 2006). 

3.1.2. A Política Estadual de Resíduos Sólidos do estado de São Paulo 
 

A PERS, lei estadual nº 12.300/2006, possui bastante similaridade com a PNRS, ao 

prever a inclusão social de organizações de catadores na coleta seletiva e instrumentos 

econômicos para ampliação da reciclagem (BESEN et al., 2014). 

Somado a isso, a PERS também estimula a busca de soluções consorciadas, assim 

como incentiva a cooperação intermunicipal para uma gestão integrada mais eficiente (SÃO 

PAULO, 2006). Outro destaque, está na redução ou eliminação de resíduos na fonte geradora, 

considerando, assim como a PNRS, a não-geração e redução como algo importante, além da 

erradicação de lixões e aterros controlados (SÃO PAULO, 2006). 

Como instrumentos para a implementação de seus princípios e objetivos, a PERS já 

tratava da necessidade de elaboração de planos, exigindo planos de gerenciamento de resíduos 

industriais, plano estadual e regional de gerenciamento de resíduos sólidos (SÃO PAULO, 

2006), ou seja, já considerava o planejamento da gestão por meio de planos. Desta forma 

alguns municípios do estado de São Paulo já haviam elaborado planos antes da PNRS. Já o 

Plano de Resíduos Sólidos do estado de São Paulo foi finalizado em outubro de 2014, com 

horizonte de planejamento de 20 anos e período de revisão a cada quatro anos. A versão 

revisada do PERS foi divulgada no ano de 2020. 

A implantação da PERS é assegurada por meio da Comissão Estadual de Gestão de 

Resíduos Sólidos, criada a partir do Decreto Estadual no 54.645, de 5 de agosto de 2009. Esta 

comissão é composta por representantes das Secretarias de Estado de Agricultura e 

Abastecimento, Energia, Saúde, Saneamento e Recursos Hídricos, Desenvolvimento 

Metropolitano e Meio Ambiente (SÃO PAULO, 2014). 

3.2. Gestão e gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

 
3.2.1. Resíduos Sólidos: Conceito e Classificação 

 

A PNRS padronizou alguns conceitos contribuindo para a desmistificação de 

definições (FRANCESCHINI, 2017). Dentre elas, a própria definição de resíduos sólidos, 

abordada no capítulo II, inciso XVI, como: 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 

a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d”água, ou exijam para isso soluções técnica 
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ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 

2010) 

 

Esta também dispõe sobre a classificação destes quanto a origem e periculosidade. 

Quanto à origem, os resíduos são classificados como domiciliares, de limpeza urbana, 

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

saneamento básico, industriais, de serviços de saúde, da construção civil, agrossilvopastoris, 

serviços de transportes e de mineração (BRASIL, 2010a). 

Já em relação à periculosidade, os resíduos podem ser classificados como perigosos e 

não perigosos. Os resíduos perigosos são aqueles que possuem “características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, 

teratogenicidade e mutagenicidade”, representando riscos à saúde e ao meio ambiente 

(BRASIL, 2010a). Enquanto os não perigosos representam todos aqueles que não se 

enquadram na definição acima. Para este estudo será dado ênfase aos resíduos domiciliares 

não perigosos. 

3.2.2. Gestão e gerenciamento dos Resíduos Domiciliares 
 

A gestão integrada corresponde a um conjunto de ações voltadas para a busca de 

soluções para os resíduos sólidos, considerando as dimensões política, econômica, ambiental, 

cultural e social, com controle social, tendo como base o desenvolvimento sustentável 

(BRASIL, 2010). A vista da definição proposta pela PNRS, entende-se que com a gestão 

integrada, os gestores podem planejar novos destinos para os resíduos, além da disposição 

final, principalmente para os RSU. 

De acordo com dados publicados pelo último relatório da ABRELPE, referente ao ano 

de 2020, foram gerados no Brasil cerca de 82,5 milhões de toneladas de RSU, sendo a região 

sudeste responsável pela geração de cerca de 50% desse valor. Além disso, cerca de 60,2% 

foram destinados a aterros sanitários. Os países em desenvolvimento, como o Brasil, 

demonstram preferência pela disposição de seus resíduos em aterros sanitários (DAS et al., 

2018; FENETE et al., 2018). 

Os RSU são compostos pelos Resíduos de Limpeza Urbana (RLU), oriundos da 

varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana e pelos 

RD, oriundos das atividades domésticas em residências urbanas (BRASIL, 2010). Na 

literatura existem poucos dados específicos sobre a quantidade de RD gerados no Brasil. No 

entanto, alguns estudos pontuais realizados em municípios distintos, apresentam dados sobre 
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a composição gravimétrica dos RD (CARVALHO; JESUS; KIM, 2019; PASQUALI, 2012; 

POTELLA, 2013; RIBEIRO; PINHEIRO; MELO, 2012; SANTOS, 2016). 

Embora a composição varie de um local para o outro, geralmente, apresentam os 

seguintes constituintes: fração orgânica, recicláveis secos (papel/papelão, vidro, plástico e 

metal), rejeitos e outros tipos de materiais (BRASIL, 2019a). 

O relatório do Programa Lixão Zero1 apresenta a estimativa de que no Brasil, cerca de 

50% da composição dos RD corresponde a fração orgânica, 28% recicláveis secos e 22%, 

rejeitos e outros tipos de materiais (BRASIL, 2019a). A composição e a caracterização dos 

resíduos tornam-se importantes para o gerenciamento, para a proposição de um sistema de 

transporte e disposição ou destinação final adequados (ABDEL-SHAFY; MANSOUR, 2018). 

O gerenciamento de Resíduos Sólidos está, direta ou indiretamente, relacionado com 

as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação final e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010a). Todos esses processos devem ser 

planejados, operados e monitorados, com base em uma gestão integrada de resíduos sólidos, 

tendo como guia os PMGIRS ou plano de gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 

2010). 

3.2.3. Os recicláveis secos nos Resíduos Domiciliares 

 
Como a segunda maior fração dos RD, os recicláveis secos são compostos por 

embalagens de vidro, metal, plásticos e papéis, assim como outros materiais inorgânicos 

gerados em domicílios. Devido a sua composição e aos impactos ambientais que podem 

causar caso sejam descartados indevidamente, precisam ter uma destinação final correta, 

incluindo a reutilização e a reciclagem. 

A PNRS define a reciclagem como o processo de transformação dos resíduos sólidos 

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

transformando-os em insumos ou novo produtos (BRASIL, 2010). Associada a reciclagem, 

encontra-se a coleta seletiva, que além do recolhimento diferenciado, consiste no caminho 

para o retorno dos resíduos recicláveis a cadeia produtiva (GRIMBERG; BLAUTH, 19982 

apud CONKE; NASCIMENTO, 2018). 

 

 
 

1 Programa lançado pelo governo federal em 2019, com o objetivo de subsidiar os estados e municípios na gestão 

dos resíduos sólidos urbanos, com foco na disposição final ambientalmente adequada, com o encerramento dos 

lixões e outras propostas (BRASIL, 2019). 
2 GRIMBERG, Elisabeth; BLAUTH, Patrícia. Coleta seletiva: reciclando materiais, reciclando valores. Instituto 

Pólis, 1998. 
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Ocorreu um aumento gradual do percentual dos municípios com coleta seletiva, no 

entanto, este serviço ainda não ocorre em grande parte dos municípios brasileiros. Jacobi e 

Besen (2011) já observavam o aumento gradativo da coleta seletiva, indicando ainda que 

muito deveria ser feito para reduzir a quantidade de resíduos recicláveis destinados aos 

aterros. 

De acordo com a legislação, os municípios devem priorizar a coleta seletiva feita por 

catadores e catadoras de materiais recicláveis, inclusive para ter acesso aos recursos da união: 

 

O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará a participação de 

cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda. 

(BRASIL, 2022). 

Serão priorizados no acesso aos recursos da União, os municípios que 

implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras 

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

formadas por pessoas físicas de baixa renda (BRASIL, 2010). 

No entanto, alguns municípios também operam a coleta seletiva através de empresas 

terceirizadas. Em relação ao percentual de recicláveis secos recolhidos por cada agente no ano 

de 2018, com base nos dados do SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE 

SANEAMENTO - SNIS. Observa-se que no ano de 2018 houve uma redução do percentual 

de recolhimento de materiais recicláveis por catadores, se comparado ao ano de 2017, ao 

passo que houve um aumento da quantidade recolhida por empresas terceirizadas. 

Bensen et al. (2014) ao analisar a coleta seletiva na região metropolitana de São Paulo, 

observou a partir de entrevista com os gestores, que dos 9 municípios dessa região que ainda 

não tinham coleta seletiva de nenhuma modalidade, apenas 3 municípios estavam esperando 

os resultados do PMGIRS para definir o modelo de coleta seletiva. No entanto, os planos 

municipais devem priorizar a coleta seletiva feita por cooperativas ou associações de 

catadores e catadoras, devendo inclusive incluí-los no processo de elaboração desses 

documentos. 

A PNRS também coloca como um de seus instrumentos o incentivo à criação e ao 

desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis (BRASIL, 2010). De acordo com os dados coletados pelo SNIS, 

existem 1.232 organizações de catadores, contabilizando cerca de 27 mil catadores 

vinculados, distribuídos em 827 municípios brasileiros (BRASIL, 2019b). 

As cooperativas são organizações sem fins lucrativos, que prestam um serviço público 

a sociedade e para que funcionem corretamente precisam estar amparadas por “aparelhos 
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legais, econômicos e institucionais” (BAPTISTA, 2015). Entretanto, a situação dos catadores 

ainda é de vulnerabilidade. 

Besen (2008) destaca alguns problemas enfrentados pelas cooperativas como: baixa 

coleta de material, baixa capacidade de inclusão dos catadores avulsos, remuneração 

inadequada, infraestrutura e gestão precárias. Somado a isso, Conke (2018) ao analisar as 

principais barreiras da reciclagem em cooperativas de Curitiba, identificou problemáticas 

relacionadas ao monitoramento das operações, controle do material coletado e vendido, 

organizar as pessoas com relação a métodos de pagamento, divisão e registro de trabalho. 

Outra problemática enfrentada pelas organizações de catadores está relacionada aos 

rejeitos oriundos da triagem. A quantidade de rejeitos varia de acordo com a região, porém, a 

sua presença significativa contribui para sobrecarregar o sistema de coleta seletiva tanto 

economicamente quanto operacionalmente, pois estes materiais representam um custo 

adicional para o município e para as cooperativas, já que partes desses resíduos poderiam ser 

reaproveitados para outro fim (MOURA; PINHEIRO; CARMOS, 2017). Isto decorre de 

limitações operacionais, pois depende da estrutura de cada cooperativa e município; e falta de 

conhecimento de mercado contribuem para esta significativa geração (MOURA; PINHEIRO; 

CARMOS, 2017). Fato reiterado por Penteado (2011) ao destacar a importância da 

viabilidade da comercialização, ou seja, itens considerados sem valor comercial são 

considerados rejeitos (não recicláveis). 

Somado a isso, a ausência de conhecimento sobre os materiais que podem ser 

reciclados compromete a separação da fonte resultando na contaminação dos resíduos e 

consequentemente, ocorre o aumento dos custos e redução do potencial de reciclagem 

(CONKE, 2018). Desta forma, destaca-se a necessidade de ações educativas para a população 

que estimulem a redução e a reutilização de forma direta ou por meio da compostagem e 

reciclagem (GOUVÉIA, 2012). Estas ações necessitam de uma comunicação favorável entre 

os diversos atores da sociedade, sendo necessário o incentivo a participação da população nos 

programas (DADARIO; BAPTISTA, 2017). 

Desta forma, as gestões municipais precisam estar atentas a estas demandas e incluí- 

las no planejamento da gestão de resíduos, inclusive na proposição de objetivos e metas 

adequados nos PMGIRS ou PMSB. 

Moura, Pinheiro e Carmo (2017) ao analisar o rejeito de uma cooperativa do 

município de Blumenau, observou que 21,9% destes correspondiam a polímeros (plásticos) 

que não possuem técnicas de reciclagem economicamente viáveis e 17,3%, correspondiam a 
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resíduos orgânicos, incluindo restos de alimentos. Todos esses materiais seriam destinados ao 

aterro sanitário. 

Diante disso, reforça-se a importância de conhecer as principais problemáticas 

relacionadas aos resíduos domiciliares e os resíduos que o compõe, com o intuito de subsidiar 

políticas públicas integradas e que também estejam alinhadas com os principais problemas 

urbanos, como a questão dos resíduos (TRAVASSOS; SOUSA, 2008). Além disso, a 

elaboração e implementação de instrumentos que sejam eficazes que auxiliem na gestão e 

gerenciamento de resíduos, como os planos de resíduos sólidos no âmbito municipal. 

 

3.3. Os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 
O planejamento consiste em um dos principais instrumentos de gestão. Em relação ao 

saneamento, o planejamento pode trazer diversos benefícios, como a valorização, proteção e 

gestão equilibrada dos recursos naturais, melhorar a eficiência dos serviços, a qualidade de 

vida e saúde da população e ampliar o acesso da população menos favorecida (LISBOA; 

HELLER; SILVEIRA, 2013). 

Para os resíduos sólidos, a PNRS instituiu como principal instrumento de 

planejamento, os planos de resíduos, que podem ser elaborados nos âmbitos federal, estadual, 

municipal e regional, devendo considerar as particularidades de cada local (BRASIL, 2010). 

No âmbito municipal, o planejamento da gestão deve ser orientado pelo Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) ou Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB). Ressalta-se que o PMGIRS pode estar inserido no PMSB, respeitando o conteúdo 

mínimo previsto pela PNRS (BRASIL, 2010). Além disso, os municípios com população 

inferior a 20.000 habitantes podem apresentar um plano de resíduos com conteúdo 

simplificado, conforme instituído pelo Art.52 do decreto 10.936/2022 (BRASIL, 2022). 

A PNRS previa que os municípios brasileiros deveriam ter os planos elaborados até o 

ano de 2014. De acordo com informações veiculadas pelo SNIS, em 2017, 48,63% dos 

municípios brasileiros declararam possuir PMGIRS. As regiões sul e sudeste foram as que 

apresentaram maior percentual de PMGIRS declarados, com 64,55% e 53,55%, 

respectivamente. Ao passo que a região nordeste apresentou o menor percentual, tendo 

27,05% de PMGIRS declarados como elaborados (BRASIL, 2017). 

Em relação ao estado de São Paulo, as últimas informações veiculadas pelo site da 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, informaram que até novembro de 2014, cerca 
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de 360 dentre os 645 municípios do estado haviam declarado ter elaborado o PMGIRS através 

de dados fornecidos pelo programa Município Verde-Azul.3 

Os planos são ferramentas úteis para que os gestores e outros atores fiquem a par da 

situação da gestão de resíduos sólidos urbanos no município e consequentemente consigam 

elaborar um planejamento adequado (BESEN et al., 2014). Além disso podem ser 

considerados instrumentos de apoio ao desenvolvimento local por meio do estilo a formação 

de cooperativas e soluções consorciadas entre municípios (FONSECA, 2015). 

Ressalta-se a importância dos municípios possuírem PMGIRS, por ser critério para 

participação ou pontuação em alguns programas, como o Cidades+Recicleiros e o Município 

Verde Azul. O primeiro programa é desenvolvido pelo “Instituto Recicleiros”4, onde a 

condição para a participação no programa consiste na elaboração e implementação do 

PMGIRS e caso o município ainda não o tenha, também é dado suporte para sua elaboração 

(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB, 2022). Já o 

segundo programa, é voltado apenas para os municípios do estado de São Paulo e coloca 

como critério para acesso aos recursos do estado, a presença de planos de resíduos, de acordo 

com a diretiva 10, referente aos resíduos sólidos, conferindo pontuação para a existência do 

plano em conformidade com a PNRS (SÃO PAULO, 2014). 

Além disso, no artigo 18 da PNRS determina a elaboração do PMGIRS como um item 

condicional para o distrito federal e os demais municípios terem acesso aos recursos da união 

destinados à limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). Os PMGIRS e 

PMSB devem englobar o conteúdo mínimo intuído pelo Art. XIX, que contêm 19 incisos: 

I - Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, 

contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de 

destinação e disposição final adotadas; 

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada 

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

Federal e o zoneamento ambiental, se houver; 

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 

compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de 

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

ambientais; 

IV - Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de 

gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na 

forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, bem 

como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

 

 

3 Programa que visa “estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas 

públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo” coloca como critério para 

acesso aos recursos, a presença de planos de resíduos, de acordo com a diretiva 10, referente aos resíduos 

sólidos. 
4 Organização da sociedade civil (OSC) voltada para a capacitação de prefeituras quanto a elaboração e 

implementação de políticas públicas para coleta seletiva e reciclagem (INSTITUTO RECICLEIROS, 2022). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art182%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art182%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art182%C2%A71
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V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, 

de 2007; 

VI - Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos 

de que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e 

do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual; 

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e 

operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos 

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

IX - Programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e 

operacionalização; 

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

redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; 

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver; 

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

valorização dos resíduos sólidos; 

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

urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses 

serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com 

vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final 

ambientalmente adequada; 

XV - Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na 

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

ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

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

implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos 

de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33; 

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

monitoramento; 

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, 

incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 

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

vigência do plano plurianual municipal (BRASIL,2010). 

 

Existem diversos materiais disponíveis que podem auxiliar na elaboração do PMGIRS. 

No entanto, Costa e Pugliesi (2018) chegaram à conclusão de que o “Guia para elaboração 

dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos” de 2011, disponibilizado pelo Ministério do Meio 

Ambiente, consiste no mais indicado para auxiliar os gestores municipais na elaboração desse 

instrumento. 

De forma sintetizada, os planos devem conter primeiramente um diagnóstico da 

situação de seus resíduos, contemplando informações gerais sobre o município, a situação 

geral de todos os tipos de resíduos com aspectos físicos e operacionais dos serviços de gestão 

e gerenciamento quanto a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de 

destinação e disposição final adotadas, assim como, formas de acondicionamento, coleta, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
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transporte e tratamentos (BERTICELLI; KORF, 2016; BRASIL, 2011). Nesta etapa são 

identificadas as ações relevantes e as principais deficiências em relação aos resíduos. 

A segunda parte dos planos corresponde ao prognóstico, onde são apresentados os 

cenários futuros, objetivos e metas. Os cenários são formas de compreender as possibilidades 

de desenvolvimento e a probabilidade de ocorrência, estes devem ser apresentados a curto, 

médio e longo prazo (BERTICELLI; KORF, 2016). Deverão ser elaboradas metas redução, 

reutilização, coleta seletiva e reciclagem. Esta etapa “fornece todo o norteamento para que a 

PNRS possa ser implementada no município” (OLIVEIRA; GALVÃO JUNIOR, 2016). 

Reforça-se que os itens do plano devem conter uma integração, sendo que as metas propostas 

devem ser respostas para as problemáticas encontradas no diagnóstico (CHAVES; SIMAN; 

SENA, 2020). 

Com o prognóstico, podem ser planejados os programas e ações para a execução de 

cada objetivos, metas e diretrizes propostas. Nesta etapa são deliberados alguns conteúdos, de 

acordo com Berticelli e Korf (2016), como a apresentação de perspectivas de soluções 

consorciadas, áreas favoráveis para a destinação final dos rejeitos e passivos ambientais, 

programas e ações que contemplem as cooperativas e associações de catadores e catadoras de 

materiais recicláveis, educação ambiental. Além disso, nesta etapa também são determinados 

os programas e ações voltados para a implementação e operacionalização dos objetivos e 

metas do plano, contemplando a capacitação técnica dos funcionários para este fim. Por fim, 

para a avaliação deste plano, devem ser propostos indicadores de monitoramento, sendo 

possível analisar o andamento de suas ações. 

Nascimento et al. (2018) reforça que o plano “deve ser o reflexo da realidade 

vivenciada para que se busque transformá-la”. Para os autores, o plano deve conter dado 

exclusivos dos municípios para que seja desenvolvido histórico de indicadores, sendo possível 

estipular metas e planos de ação. 

No entanto, o conteúdo mínimo previsto na legislação pode acarretar dúvidas e 

dificuldades de interpretação, devido à complexidade de exigências (MAROTTI; 

SANTIAGO; PUGLIESI, 2017). Fonseca (2015) reitera que esta exigência atribui aos 

municípios uma considerável responsabilidade devida as diversas exigências mínimas e a 

complexidade. Desta forma, as prefeituras necessitam de um corpo técnico capacitado e 

qualificado para a elaboração. 

Porém, os municípios carecem de recursos financeiros e capacitação adequada para o 

desenvolvimento de planos municipais de tamanha dimensão (MAROTTI; SANTIAGO; 

PUGLIESI, 2017). Consequentemente, estudos apontam o não atendimento ou cumprimento 
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do conteúdo mínimo em conformidade com a PNRS (CAMPOS; ARAÚJO; CLEMENTE, 

2018; LIMA, 2017; DELLA VECCHIA; MATIELLO, 2017; OLIVEIRA et al., 2019; 

PUPIN; BORGES, 2015; VIGNE et al., 2019). 

Vigne et al., (2019) ao analisar o atendimento dos incisos no PMGIRS de Canoas (RS) 

em atendido, parcialmente atendido e não atendido, verificou que apenas 8 dentre os 19 

incisos foram completamente atendidos. Como deficiências, identificou que o inciso I 

(diagnóstico) apresentava a caracterização apenas dos resíduos domiciliares e sua composição 

gravimétrica, destacando ainda a ausência de um diagnóstico aprofundado da geração e 

destinação final (VIGNE et al., 2019). Para os autores, “esta seção pode ser considerada o 

“alicerce” de todo o desenvolvimento de qualquer processo de planejamento e o seu não 

aprofundamento pode conduzir a metas incoerentes ou ações destoantes da real necessidade”. 

Essa problemática também foi observada por Pupin e Borges (2015), ao analisar o 

conteúdo mínimo nos PMGIRS da macrorregião de Jaboticabal, interior de São Paulo. As 

autoras observaram divergência entre o atendimento da lei e a sua aplicação nos municípios 

estudados e concluíram que houve falhas relacionadas com a falta comprometimento da 

gestão municipal em relatar criteriosamente a realidade do município, atribuindo isto a falta 

de corpo técnico especializado e ausência de recursos financeiros. 

Lima (2017), ao analisar o percentual de cada inciso do artigo 19 nos PMGIRS dos 

municípios da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 13 do estado de São Paulo 

(UGRHI -13), verificou que apenas dois planos atendiam a este conteúdo, em sua totalidade, 

considerando os 18 municípios que possuíam o plano na região estudada. O autor atribuiu o 

resultado a ausência de fiscalização ou acompanhamentos dos processos de planejamento 

municipal por meio de órgãos superiores, como agências reguladoras e órgãos estaduais e 

federais. 

Nascimento et al. (2017) avaliou o cumprimento do conteúdo mínimo por meio de 

pontuações para cada inciso presente no Art.19. Os autores identificaram dentre diversas 

falhas, que os planos encontrados possuíam conteúdo genérico e facilmente replicável para 

outros municípios. Além disso, não foram desenvolvidos adequadamente sistemas de 

monitoramento e as metas apresentadas também pareciam não ser específicas para o 

município a que seriam aplicadas (NASCIMENTO et al., 2017). 

Já Oliveira et al.(2019), quando analisaram o PMGIRS do município de Gurupi (TO), 

observaram que 12 incisos dos 19 foram atendidos de forma satisfatória a (I a V, X, XI, XIV, 

XV, XVI e XVIII). Tendo, portanto, a melhor avaliação dentre os planos analisados. 

Observa-se que em grande parte dos estudos foram apontadas limitações na elaboração 
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dos diagnósticos e presença de conteúdos genéricos. Para Della Vecchia e Matiello (2017), a 

má elaboração do diagnóstico acarretou dificuldades para a definição de metas específicas e 

implementação do PMGIRS de Chapecó (RS). 

De fato, Barreto e Guedes (2019) ao analisar o alcance de 5 metas a curto prazo e 1 

meta a médio prazo do PMGIRS de Manaus, elaborado em 2015, verificaram o não 

cumprimento de quatro metas a curto prazo, sendo que as metas que visavam ampliar serviços 

tiveram efeito contrário. Dentre as problemáticas, os autores consideraram que as metas 

continham termos muito gerais e não deixavam claro as medidas que deveriam ser tomadas 

para o seu alcance. 

A deficiência dos planos em cumprir os incisos elucidam problemas no processo de 

elaboração. No estudo realizado por Dall’agnol et al. (2019) com gestores de município de 

São Paulo, foram apontados como entraves para a elaboração do PMGIRS, a falta de recursos 

financeiros, como o maior entrave. No entanto, Fonseca (2015) destaca que as principais 

limitações não estão necessariamente relacionadas a questões financeiras, mas a questões 

técnicas e administrativas, não havendo profissionais qualificados e capacitados para as 

tarefas de elaboração. Chaves, Siman e Sena (2020) inferiram que “equipes mais capacitadas, 

com mais experiencias na área” podem elaborar planos mais completos e adequados, podendo 

resultar em planos com desempenho melhor, quando relacionado ao seu uso. 

As prefeituras podem contratar empresas terceirizadas, especializadas nesse tipo de 

atividade, resultando em alguns riscos, como o das empresas “venderem” planos 

relativamente padronizados, sem levar em conta a adequação do documento a realidade local, 

influenciando na qualidade do documento (FONSECA, 2015; SANTIAGO, 2016). 

Outro fator que pode influenciar na qualidade consiste nos municípios estarem 

condicionados a elaboração do plano para terem acesso aos recursos da união. A fiscalização 

e o controle dos planos estão atrelados apenas a sua existência, ao invés da análise técnica de 

seu conteúdo (MAROTTI; SANTIAGO; PUGLIESI; 2017). Moraes (2017), ao analisar a 

implantação nos PMGIRS na região Centro-Sul do estado do Ceará, concluiu que os planos 

não têm sido utilizados como ferramentas para o planejamento da gestão integrada de resíduos 

sólidos da região, considerando-os como “moeda de troca” para a obtenção dos recursos da 

união. 

Santiago (2016) acrescenta que as dificuldades se iniciam na fase diagnóstico devido à 

ausência de dados e informações sistematizadas. Além disso, ressalta a importância na 

participação social dos atores envolvidos com os resíduos sólidos, embora esta ocorra de 

maneira incipiente na elaboração dos planos (SANTIAGO, 2016). 
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Uma vez concluída a sua elaboração, espera-se que o plano seja implementado por 

meio do cumprimento de seus objetivos e metas, pondo em prática os programas e ações 

previstos.   Os planos de resíduos são instrumentos de uma política pública (PNRS), portanto, 

o sucesso da implementação da PNRS, decorre também da implementação dos planos 

municipais. No entanto, deve-se levar em consideração que assim como as políticas públicas, 

a formulação e a implementação são elementos interdependentes (PRESSMAN; 

WILDAVSKY, 19845 apud LEITE LIMA; D’ASCENZI, 2013). 

Teixeira (2017) observou ao analisar o processo de implementação do PMGIRS de 

Natal (RN), que este processo é resultante da interação entre diversos atores públicos e 

privados. Para a autora, estes atores devem atuar de forma conjunta para o alcance dos 

objetivos do plano, sendo necessário entender se suas ideias e percepções estão alinhadas com 

as ideias que regem a política que estão envolvidas. 

Neste sentido, Lima e D’Ascenzi (2013) afirmam que “o sucesso da implementação 

decorre da clareza dos objetivos, pois é imprescindível que os implementadores compreendam 

perfeitamente a política e saibam exatamente o que se espera deles”. 

Cardoso (2016) ao analisar o processo de implementação do PMGIRS de Ipojuca 

(PE), identificou como dificuldades a pouca integração entre diversas secretarias dos 

municípios, mudanças no quadro de funcionários no decorrer da gestão e ausência de 

programas de educação ambiental, como comprometedores da implementação dos planos. Já 

Teixeira (2017) identificou como fatores limitantes deste processo: o desconhecimento de 

instrumento legais e suas diretrizes, o baixo número de catadores e falhas nas coordenações 

dos atores. 

Analisando o conteúdo mínimo, observa-se que os incisos VIII e IX se direcionam a 

implementação, ao exigir que os planos definam responsabilidades quanto a sua 

implementação e operacionalização, assim como a definição de programas de capacitação 

técnica também relacionados à implementação (BRASIL, 2010a). Estes incisos direcionam as 

formas dos gestores também planejarem este processo e como serão implantados os objetivos, 

metas, programas e ações previstos. Porém dos PMGIRS elaborados, poucos apresentam 

custos de investimento, operação e administração para a implementação dos programas, 

projetos e ações ao longo do período de planejamento (CASTRO; KOGA, 2019). 

 

 

 

 

5 PRESSMAN, Jeffrey L.; WILDAVSKY, Aaron (Ed.). Implementation. 3. ed. Berkeley: University of 

California, 1984. p. 232-256. 
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Sousa e Paixão (2019) analisaram a implementação do PMGIRS de Cabeceiras (PB) 

elaborado em 2017 e observaram que não houve alterações na gestão do município e no 

comportamento ambiental dos munícipes, mostrando que ações previstas não saíram do papel. 

Desta forma, Marino, Chaves e Dos Santos Junior (2018), apontam que os desafios 

dos gestores públicos consistem na proposição de equipes compostas por profissionais 

treinados, mas que estejam em sintonia com o contexto local, sendo capazes de buscar 

soluções e viabilizar os planos municipais. 

3.4. Interface entre os PMGIRS e a temática de recicláveis secos 

 
Em relação a análise de conteúdo específicos aos recicláveis secos, Oliveira e Galvão 

Junior (2016) analisaram planos de 17 municípios brasileiros sob a ótica da coleta seletiva e 

reciclagem. Avaliando o cumprimento do conteúdo mínimo em relação a estas temáticas, os 

autores perceberam que em relação ao diagnóstico, houveram poucas informações sobre o 

tratamento de resíduos e catadores; em relação às metas programas e ações, a maioria propôs 

programas com a inclusão de catadores e educação ambiental e apenas nove atenderam aos 

requisitos de capacitação de técnicos municipais, um dos itens relacionados à implementação 

dos planos; por último em relação ao monitoramento, nenhum dos planos previu mecanismos 

de verificação e acompanhamento da separação dos RD (OLIVEIRA; GALVÃO JUNIOR, 

2016). A conclusão relatou a não aderência aos aspectos relacionados à coleta seletiva e 

reciclagem, pois não atendiam ao conteúdo mínimo previsto na PNRS (OLIVEIRA; 

GALVÃO JUNIOR, 2016). 

Della Vecchia e Matiello (2017) avaliaram a PMGIRS de Chapecó, elaborado em 

2014, em relação aos resíduos recicláveis e da construção civil. Em relação aos recicláveis, 

observou o não cumprimento de 7 dos 19 incisos. O autor observou que o poder público é o 

único responsável pela implementação do PMGIRS do município, além disso identificou 

falhas na hierarquia, principalmente em relação a não geração (DELLA VECCHIA; 

MATIELLO, 2017). 

Campos, Araújo e Clemente (2018) também verificaram que ao analisar planos que as 

metas de redução da geração de resíduos, não apresenta um diagnóstico estruturado das 

condições atuais dos RSU e apenas 6 incisos foram atendidos de forma satisfatória. 

Alguns estudos avaliaram pontos relacionados aos recicláveis secos, porém sem 

comparar diretamente ao Art.19 (BORGES, 2018; BRUMATTI; PUPIN; BORGES, 2016). 

Como Borges (2018) que analisou os programas e ações para as cooperativas e associações de 

catadores em 73 PMGIRS nas quinze mesorregiões do estado de São Paulo. A autora 
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verificou que apenas seis planos não atendiam aos incisos, destacando as maiorias dos 

programas e ações são voltados para a temática de estruturação física e viabilização da 

atividade, condição econômica da cooperativa e seus integrantes e constituição e formalização 

das cooperativas e de suas atividades (BORGES, 2018). 

A educação é outro tema que deve estar presente nos PMGIRS, em conformidade com 

o artigo 8º da Política Nacional de Educação Ambiental. Brumatti, Puppin e Borges (2016) ao 

analisar as abordagens sobre educação ambiental nos PMGIRS da microrregião de 

Jaboticabal, observaram que a maior parte deles não está em consonância com a PNEA. 

Como os objetivos serão realizados/executados, uso de termos abrangentes, lacunas 

relacionadas a participação da população e conscientização (como garantir) foram levantadas. 

Desta forma observa-se uma falha entre os PMGIRS e a PNEA. 

Tendo em vista estes cenários de fragilidade apresentados desde a elaboração até a 

apresentação de seu conteúdo, buscou-se analisar como ocorre o planejamento da gestão da 

fração seca dos resíduos domiciliares pelos municípios de uma região metropolitana e como 

isso reverbera na prática, com seu uso. Desta forma, almeja-se propor ferramentas com o 

intuito de aumentar a efetividade destes planos para a gestão dos recicláveis secos nos 

municípios. 
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4. METODOLOGIA 

 
 

4.1. Análise de conteúdo dos instrumentos de planejamento adotados pelos municípios da 

Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP) 

Para analisar a temática dos recicláveis secos nos instrumentos de planejamento, 

adotou-se a técnica de Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1977). Esse método consiste 

em um “conjunto de técnicas de análises de comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens(...)” (BARDIN, 1977, p. 

38). Para conduzir a primeira parte desta pesquisa, adotou-se as três etapas estabelecidas por 

Bardin (2016): pré-análise, exploração do material e o tratamento dos resultados. 

4.1.1. A pré-análise 
 

A pré-análise consiste na “organização propriamente dita” da análise, onde estão 

incluídas a escolha dos documentos que serão analisados (BADIN, 2016). Nessa etapa deve 

ser feita a “leitura flutuante” que consiste no contato inicial com o material a ser explorado; a 

escolha dos documentos, formulação de hipóteses e objetivos e a referenciação de índices e 

elaboração de indicadores (BARDIN, 2016). Ressalta-se que a escolha do material a ser 

analisado foi feita após o estabelecimento dos objetivos. 

No caso deste estudo foram selecionados os municípios da RMRP com mais de 20.000 

habitantes. De acordo com a PNRS, os municípios que possuem menos de 20.000 habitantes 

podem apresentar o plano de resíduos com conteúdo simplificado. Desta forma, optou-se por 

analisar os planos dos municípios que possuíssem todo o conteúdo estabelecido pela lei. 

Após a seleção dos municípios, efetuou-se a busca pelos instrumentos de 

planejamento desses municípios em sites oficiais6 e contato por e-mail e/ou telefone com as 

respectivas prefeituras. Nos municípios no qual o PMGIRS não foi encontrado, os PMSB 

foram buscados. 

4.1.2. Exploração do material 
 

Após a pré-análise, iniciou-se a exploração dos materiais. Esta etapa envolve o recorte 

do texto em unidades de análise, a enumeração, classificação e agregação em categorias 

(BARDIN, 2016). 

 

 

6 Foram considerados sites oficiais: sites das prefeituras, sites do governo do estado de São Paulo e seus 

respectivos portais transparência 
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As unidades de análise consistem em palavras, frases, parágrafos, figuras etc. De 

acordo com essa metodologia, podem ser classificadas “unidades de registro” e “unidades de 

contexto”. A unidade de contexto consiste na “parte mais ampla do conteúdo a ser analisado” 

(FRANCO, 2007, p. 47). Bardin (2016) complementa que “serve de unidade de compreensão 

para codificar a unidade de registro”, ou seja, para que se possa compreender a significação 

exata da unidade de registro” (BARDIN, 2016, p.69). Para este projeto optou-se por utilizar 

ambas as unidades, por entender que existe uma complementaridade entre elas. 

Desta forma, foram feitas buscas por conteúdos diretamente relacionados aos 

recicláveis secos. Para cada tipologia foram selecionados grupos de palavras que remetessem 

a temas relacionados a esse resíduo. O Quadro 1 apresenta as palavras-tema escolhidas e a 

justificativa para a seleção. 

 

Quadro 1 - Palavras-tema utilizadas e justificativa para a seleção 

Palavras-tema Justificativa 

Reciclável  

Recicláveis 
Nomenclaturas comumente utilizadas para se referir a um 

                                                        dos componentes dos resíduos domiciliares. 

Fração seca  

 

Coleta seletiva 
Nomenclatura referente à forma de coleta diferenciada que 

deve ser adotada segundo a PNRS. 

Cooperativa(s) ou 

associação(ões) ou 

catador(es) 

Nomenclatura usada para se referir ao grupo de catadores e 

catadoras de materiais recicláveis mencionada pela PNRS. 

 

Reciclagem 
Nomenclatura usada para se referir a forma de destinação 

final dos recicláveis secos mencionada na PNRS. 

Fonte: Elaboração própria 

 
As palavras foram buscadas no texto dos instrumentos de planejamento e as partes do 

texto encontradas foram classificadas conforme o significado que retornavam. Também foram 

consideradas figuras, como gráficos ou tabelas. As partes dos PMGIRS ou PMSB destacadas 

foram nomeadas como trechos ou segmentos. Ressalta-se que todo o contexto da frase, 

parágrafo ou imagem foi verificado antes de sua categorização, desta forma, o trecho poderia 

ou não conter as palavras buscadas acima. 

Foram definidos como critérios de elegibilidade das unidades de registro e contexto 

retornadas, possuir alguma relação com os resíduos domiciliares secos; corresponder a algo 
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relacionado diretamente ao município; e não estar relacionado a uma explanação teórica, 

citação de alguma legislação ou remeter a algo genérico. 

A próxima etapa consistiu na categorização do conteúdo encontrado, ou seja, na 

classificação em categorias. Essa etapa consiste na classificação dos elementos de um 

conjunto, por diferenciação entre eles e posterior agrupamento (FRANCO, 2007). Desta 

forma, as unidades de registro retornadas pelas palavras-tema foram categorizadas conforme a 

mensagem que emitiram. 

As categorias foram determinadas a priori, sendo ajustadas ao longo do processo de 

categorização. O critério de categorização adotado de acordo com Bardin (1977) foi o critério 

semântico, pois as unidades de registro foram agrupadas conforme categorias temáticas. 

As etapas do gerenciamento relacionadas aos recicláveis secos foram adotadas como 

categorias de análise. De acordo com a Lei nº12.305, essas etapas devem ser contempladas 

em um PMGIRS. Além disso, os conteúdos relacionados aos catadores de material reciclável 

também foram classificados em uma categoria à parte, devido a relevância da participação 

desses atores na gestão e gerenciamento desses resíduos e ao seu destaque na PNRS. Destaca- 

se que as etapas do gerenciamento correspondentes a triagem e comercialização foram 

incorporadas na categoria relacionada aos catadores. 

Para cada categoria foram definidas subcategorias, com o intuito de detalhar os 

conteúdos encontrados. As subcategorias foram criadas com base no Manual de orientação 

para a elaboração de planos de gestão de resíduos sólidos, Art. 19 da Lei 12.305, Borges 

(2018) e conforme o conteúdo retornado pelos segmentos. Desta forma, observou-se quais 

temáticas foram melhor abordadas na elaboração dos instrumentos de planejamento. Observa- 

se que a nomenclatura de algumas categorias se repete, porém apresentam significados 

diferentes, conforme a etapa do gerenciamento a que se refere. O Quadro 2 apresenta as 

subcategorias definidas para cada categoria de análise. 

Quadro 2 - Categorias e Subcategorias consideradas na classificação do conteúdo 

Categorias de análise Subcategorias 

 Forma de separação e disposição para coleta 

Separação na fonte e 

acondicionamento 

Responsabilidades dos geradores e/ou poder público 

Infraestrutura destinada ao acondicionamento 
 Educação ambiental voltada para a separação na fonte 
 Situação/implantação da coleta 
 Quantidade e características coletadas 

Coleta e transporte 
Organização da coleta seletiva 

Infraestrutura destinada a coleta e transporte 
 Responsabilidades/apoio do setor público privado 
 Custos 
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 Educação ambiental voltada a coleta 

Destinação final 
Presença de recicláveis nos rejeitos 

Reciclagem 

 Presença/ formação/expansão de cooperativas/associação de 

catadores 
 Triagem e comercialização 

Catadores de material 

reciclável 

Organização da cooperativa/associação de catadores 

Infraestrutura e capacidade operacional 

Custos 

 Responsabilidades/apoio do setor público privado 

 Catadores Autônomos 

Fonte: elaboração própria 

 
Para o enquadramento do conteúdo nas categorias e subcategorias acima, foi utilizado 

um programa de análise qualitativa intitulado MAXQDA Analytic Pro 2020, versão 20.2.1. 

4.1.3. Inferência e interpretação 
 

Após a categorização dos conteúdos encontrados foram feitas análises quantitativas e 

qualitativas dos resultados. Para as análises quantitativas, verificou-se o número de segmentos 

destacados para cada categoria e subcategoria. 

Para a análise das categorias elaborou-se uma matriz de análise, com o intuito de obter 

uma visão geral em relação as categorias com maior volume de segmentos encontrados, 

considerando os critérios apresentados no Quadro 3. Para a definição dos intervalos de 

detalhamento, utilizou-se como referência o plano que apresentou o maior número de trechos 

extraídos. Portanto, salienta-se que esses valores podem variar de acordo com o conjunto de 

planos analisados. 

Quadro 3 - Categorias de classificação dos instrumentos de planejamento 

Categoria Quantidade de conteúdos extraídos 

Nível alto de detalhamento Maior que 49 

Nível intermediário de detalhamento De 20 até 49 

Nível baixo de detalhamento Menor que 19 

Fonte: elaboração própria 

Além disso, também foram elaboradas tabelas onde foi apresentado o quantitativo de 

segmentos destacados para cada subcategoria em relação a cada etapa do planejamento 

(diagnóstico, programas, metas e ações e monitoramento). Adotou-se a divisão proposta por 

Oliveira e Galvão Junior (2016) para a divisão das etapas do planejamento. Desta forma, foi 

possível verificar quais temáticas dentro das etapas do gerenciamento possuíam maior 

destaque e em qual etapa do planejamento foram mais abordadas, quantitativamente. 
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Destaca-se que a maior quantidade de segmentos de texto não implica necessariamente 

na maior qualidade do instrumento de planejamento e vice-versa. Ou seja, apesar de alguns 

instrumentos retornarem grande quantidade de segmentos referente a determinado conteúdo, 

isso não implica necessariamente que esse plano aborda de maneira satisfatória esse tópico, de 

acordo com a literatura referência. 

Desta forma, a análise qualitativa das categorias e subcategorias foi realizada com o 

intuito de analisar os segmentos destacados com maior profundidade. Após a apresentação 

dos resultados quantitativos apresentou-se a descrição das subcategorias, com o intuito de 

aprofundar os segmentos destacados, no qual, buscou-se apresentar tanto a forma que o 

conteúdo foi apresentado (texto, tabelas, gráficos, figuras), tipos de informações apresentadas 

(formato de metas, propostas, sugestões) e a síntese do conteúdo. 

Os resultados foram analisados por meio do método comparativo, no qual buscou-se 

identificar padrões, semelhanças e diferenças, assim como problemáticas e boas práticas, 

conforme os manuais e a literatura, entre os conteúdos identificados nos planos. Além disso, 

também foram propostas sugestões para a melhoria dos instrumentos de planejamento, 

relacionados a esse tipo de resíduo. Os resultados foram apresentados em quadros indicando 

os pontos críticos e favoráveis observados ao longo da análise de conteúdo. O conteúdo na 

íntegra pode ser conferido no Apêndice B. 

 

4.2. Percepção dos gestores em relação ao uso do instrumento de planejamento do 

município 

A segunda etapa desta pesquisa foi executada por meio da aplicação de um 

questionário. Lakatos e Marconi (2021) apontam essa metodologia como uma técnica de 

coleta de dados constituídos por uma série de perguntas que devem ser respondidas sem a 

presença do entrevistador. Como a pesquisa foi realizada no período da pandemia de COVID- 

19, adotou-se essa metodologia devido a necessidade de distanciamento social. 

Aplicou-se o questionário, aos 18 municípios estudados, pelo Google Forms após a 

sua validação pelo comitê de ética7. O link foi enviado via e-mail aos gestores integrantes das 

secretarias relacionadas ao meio ambiente no período de maio a outubro de 2021. Os e-mails 

foram obtidos por meio dos sites institucionais dos municípios. Também foi feito contato via 

telefone para os municípios que não possuíam ou não responderam o e-mail. 

 
7 Comitê de Ética da USP - Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de  São Paulo - 

EACH/USP com o CAAE 42914821.9.0000.5390 
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Para a elaboração do questionário, seguiu-se a metodologia proposta por Lakatos e 

Marconi (2021). Para o roteiro de perguntas, tomou-se como referência as propostas 

encontradas nos planos de resíduos, após a Análise de Conteúdos, Pinheiro (2020) e Martins 

(2017). Adotou-se perguntas de múltipla escolha e com mostruário, no qual seria possível 

assinalar mais de uma resposta. Esses modelos são facilmente tabuláveis (LAKATOS; 

MARKONI, 2021). No entanto, também foram adotadas “questões” abertas, para os gestores 

complementarem suas respostas, caso tivessem interesse. 

O questionário foi dividido em duas partes. Na primeira parte, buscou-se averiguar o 

conhecimento dos gestores acerca da gestão dos recicláveis secos, com perguntas relacionadas 

a existência de coleta seletiva, ano de implantação, abrangência, responsáveis, fiscalização. 

Desta forma seria possível averiguar o cumprimento de algumas propostas identificadas nos 

planos e verificar o cenário da gestão atual frente ao apresentado no diagnóstico dos planos. 

Já a segunda etapa, estava relacionada ao conhecimento acerca do conteúdo do plano, 

a percepção sobre a importância desse instrumento e seu uso na prática da gestão. Além disso, 

também foram consideradas questões acerca da ausência dos planos ou desconhecimento do 

conteúdo, frente a possibilidade de alguns gestores não terem conhecimento sobre o assunto. 

O intuito foi verificar a percepção que os gestores possuem desse instrumento. O Quadro 4 

apresenta a descrição dos pontos levantados no questionário. 

Quadro 4 - Pontos avaliados no questionário em relação aos instrumentos de planejamento 

Pontos avaliados 
 

Descrição 

 

 

 

 
 

Municípios que 

possuem PMGIRS 

 

 

Conhecimento total 

ou parcial do seu 

conteúdo 

Percepção do gestor sobre a importância do 

instrumento, como foi utilizado, se já foi 

utilizado para a obtenção de recursos, e como 

classifica em uma escala de 1 a 5. Relação da 

situação dos RD e a relação com o plano. 

Situação do cumprimento dos programas, 

metas e ações. Dificuldades no cumprimento 

das metas. 

 
Não tem 

conhecimento do 

conteúdo 

Interferência na gestão de RD, instrumentos 

utilizados para auxiliar na gestão, 

Municípios que 

não possuem 

PMGIRS 

Como a ausência do instrumento prejudica a gestão de RD, como é 

feito o planejamento da gestão de RD atualmente e a percepção do 

gestor sobre o beneficiamento da gestão de RD com o plano. 

Fonte: Elaboração própria 

Ressalta-se que essa metodologia apresenta algumas desvantagens, como percentagem 

pequena de devolução dos questionários, devolução tardia que poderia prejudicar o calendário 
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e a possibilidade do respondente não ser o mesmo escolhido para responder ao questionário 

(LAKATOS; MARCONI, 2021). Desta forma, sugere-se atenção acerca dessa metodologia. 

O Quadro 5 a seguir apresenta a síntese da metodologia adotada na presente pesquisa. 

Quadro 5 - Percurso metodológico adotado 

Objetivo específico Metodologia 

 
Analisar o conteúdo sobre resíduos 

domiciliares presentes nos PMGIRS/PMSB 

 

Análise de conteúdo 

(BARDIN, 1977; FRANCO, 2007) 

- Extração do conteúdo de interesse dos 

planos com auxílio do software MAXQDA 

versão 20.4; 

- Classificação dos planos em categorias e 

subcategorias; 

-Análise do conteúdo extraído e 

categorizado. 

 
Identificar e analisar lacunas e boas práticas 

relacionadas ao planejamento da gestão dos 

recicláveis secos 

 

 

 
Levantar a percepção dos gestores 

municipais em relação a gestão de resíduos 

domiciliares e ao uso dos instrumentos de 

planejamento 

 

Aplicação de questionário 

(LAKATOS; MARKONI, 2021) 

- Elaboração do questionário, na ferramenta 

Google Forms, com base na literatura e AC 

dos planos; 

- Pré-teste e submissão ao comitê de ética; 

-Envio para os gestores municipais da 

amostra de municípios analisada; 

- Análise dos resultados. 

Fonte: elaboração própria 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
5.1. Caracterização da região metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP) 

 
Para a realização desta pesquisa e investigação da hipótese proposta foi escolhida 

como área de estudo a Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP). A RMRP foi 

instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.290 em 6 de julho de 2016 e consiste na sexta 

unidade regional existente no estado de São Paulo. A região é composta por 34 município, 

divididos em 4 sub-regiões, como mostra a Figura 1. Os municípios constituintes de cada uma 

das quatro sub-regiões são: 

• Sub-região 1: Barrinha, Brodowski, Cravinhos, Dumont, Guatapará, Jardinópolis, Luis 

Antônio, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa Quatro, São Simão, 

Serrana, Serra Azul e Sertãozinho; 

• Sub-região 2: Guariba, Jaboticabal, Monte Alto, Pitangueiras, Taiúva e Taquaral; 

• Sub-região 3: Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Mococa, Santa Cruz da Esperança, Santa 

Rosa do Viterbo e Tambaú; 

• Sub-região 4: Altinópolis, Batatais, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Sales 

Oliveira e Santo Antônio da Alegria. 

A RMRP possui população total em torno de 1.680.100 habitantes, em uma área de 

14.788,27 Km², correspondendo a 5,96% do estado de São Paulo (FUNDAÇÃO SISTEMA 

ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE, 2021). Em termos econômicos, essa 

região consiste em um polo industrial e agrícola, destacando-se no setor sucroalcoleiro, 

metalurgia, comércio e serviços. Além disso, possui “uma eficiente rede em termos de 

sistemas logísticos em transportes, comunicação e segurança local e regional” (HAYASHI, 

2020). Em 2018 o Produto Interno Bruto (PIB) dessa região foi de R$ 66.540.947,40 

(EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO - EMPLASA, 2018), 

que constitui na contribuição de 3% do PIB do Estado e 15º maior PIB do país. A RMRP 

constitui-se na 18ª mais populosa e o 17° maior Produto Interno Bruto (PIB) do país 

(HAYASHI, 2020). 
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Figura 1 - Mapa das sub-regiões constituintes da Região Metropolitana de Ribeirão Preto 

 

Fonte: EMPLASA (2016) 

 
A Tabela 1 apresentas as informações sobre a população, PIB, IDHM dos municípios 

com mais de 20.000 habitantes que compõe a RMR, que foram considerados na presente 

pesquisa. 

Tabela 1 - Informações gerais dos municípios com mais de 20.000 habitantes da RMRP 

 

Municípios 
 

População* 
PIB per capita em 

R$ 

 

IDHM** 
Sub- 

região 

Ribeirão Preto 604.682 49.425,29 0,8 1 

Sertãozinho 110.074 44.163,83 0,761 1 

Jaboticabal 71.662 37.818,06 0,778 2 

Monte Alto 46.642 35.901,30 0,768 2 

Batatais 56.476 25.636,34 0,761 4 

Mococa 66.290 30.828,27 0,762 3 
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Continua 

 

 
 

Tabela 2 - Informações gerais dos municípios com mais de 20.000 habitantes da RMRP (conclusão) 

 

Municípios 
 

População* 
PIB per capita em 

R$ 

 

IDHM** 
Sub- 

região 

Pontal 40.244 23.772,76 0,725 1 

Serrana 38.878 20.663,93 0,729 1 

Jardinópolis 37.661 25.060,21 0,735 1 

Orlândia 39.781 42.003,28 0,780 4 

Guariba 35.486 22.657,16 0,719 2 

Pitangueiras 35.307 27.053,73 0,723 2 

Cravinhos 31.691 34.165,63 0,756 1 

Morro Agudo 29.116 36.037,10 0,712 4 

Barrinha 28.496 15.960,29 0,725 1 

Santa Rita do Passa 

Quatro 

 

26.478 
 

24.132,89 
 

0,775 
 

1 

Santa Rosa do Viterbo 23.862 26.438,67 0,770 3 

Cajuru 23.371 22.061,52 0,713 3 

Tambaú 22.406 24.209,88 0,731 3 

Brodowski 21.107 27.203,14 0,755 1 

TOTAL 1.514.614 
   

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE (2010) 

 
Em relação a gestão dos recicláveis secos, observou-se por meio de dados declarados 

pelos municípios ao SNIS (2021), informações relacionadas a coleta seletiva e organizações 

de catadores. Apenas os municípios de Mococa e Brodowski não declararam informações no 

ano verificado. 

De forma geral, nos municípios amostrados, a gestão integrada é realizada 

majoritariamente pela administração pública direta, apenas no município de Jaboticabal a 

gestão ocorre por meio de uma Autarquia. Sobre a existência da coleta seletiva, 9 municípios 

declararam realizar a coleta desses resíduos, ao passo que 7 ainda não realizavam (SNIS, 
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2021). Dentre os municípios que já coletavam, houve a predominância da modalidade porta a 

porta em detrimento dos Postos de Entrega Voluntária (PEV). Apenas 3 municípios declaram 

não possuir PEV em 2020. 

Já em relação a cobertura da coleta, ao todo 714.900 pessoas que habitam a zona 

urbana dos municípios da RMRP são atendidas, o que representa cerca de 52% dessa 

população (SNIS, 2021). Destaca-se que Pontal e Sertãozinho apresentaram as maiores taxas 

de cobertura ao declararem atender a 100% da população urbana de seus municípios. No 

entanto, observou-se que os dois municípios com maior abrangência apresentaram taxas de 

recuperação de recicláveis baixas, semelhante aos municípios que possuíam cobertura 

próxima a 50%. A Tabela 2 apresenta informações relacionadas a coleta seletiva nos 16 

municípios da amostra estudada. 

Tabela 3- Informações relacionadas a coleta seletiva nos municípios da RMRP estudados 

 

Municípios 
Coleta 

seletiva 

 

Modalidade 

Cobertura 

da col. 
Seletiva (%) 

Taxa de 

recuperação 

(%) 

Ribeirão Preto Sim Porta a porta; PEV 63,4 0,37 

Sertãozinho Sim Porta a porta; PEV 100 2,31 

Jaboticabal Sim Porta a porta - 2,31 

Monte Alto Sim Porta a porta 51,56 3,26 

Mococa - - - - 

Pontal Sim Porta a porta; PEV 100 1,19 

Serrana Não - - - 

Jardinópolis Não - - - 

Orlândia Sim Porta a porta 43 8,47 

Guariba Sim Porta a porta; PEV 46,47 1,16 

Pitangueiras Não - - - 

Cravinhos Não - - - 

Morro Agudo Sim Porta a porta; PEV 47,01 2 

Santa Rita do Passa 

Quatro 
Sim Porta a porta; PEV 50 2,75 

Santa Rosa do Viterbo Não - - - 

Cajuru Não - - - 

Tambaú Não - - 0,34 

Brodowski - - - - 

Fonte: Adaptado de SNIS (2021) 

 

Ao todo foram recolhidas 6.571,9 toneladas de recicláveis secos, sendo 87% desse 

valor recolhido por catadores de material reciclável (SNIS, 2021). Além disso, 70% do total 

recolhido pela coleta seletiva foi de fato reaproveitado, o que representa um índice positivo 
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para a região. Porém, ainda baixo se comparado ao montante coletado pela coleta regular. 

Dentre os materiais recuperados, destaca-se que em torno de 40% correspondeu ao 

papel/papelão, seguido do Vidro e do plástico, com 22% e 19%, respectivamente. Os 

municípios de Orlândia e Ribeirão Preto apresentaram as maiores quantidades coletadas e 

recuperadas de recicláveis secos. A Tabela 3 apresenta a quantidade de recicláveis secos 

recolhidos para cada município da amostra analisada. 

Tabela 4 - Quantidade de recicláveis recolhidos no ano de 2020 na amostra de municípios da RMRP 

estudada 

Municípios Quantidade coletada (t) 
Quantidade recolhida por 

catadores (t) 

Ribeirão Preto 1372,6 613,5 

Sertãozinho 1486 1486 

Jaboticabal 500 430 

Monte Alto 440 440 

Mococa - - 

Pontal 200 200 

Serrana - - 

Jardinópolis - - 

Orlândia 1760 1760 

Guariba 272 272 

Pitangueiras - - 

Cravinhos - - 

Morro Agudo 271,3 271,3 

Santa Rita do Passa Quatro 270 270 

Santa Rosa do Viterbo - - 

Cajuru - - 

Tambaú - - 

Brodowski - - 

TOTAL 6.571,9 5.742,8 

Fonte: Adaptado de SNIS (2021) 

 

A atuação de catadores se destacou na amostra de municípios analisadas. Observou-se 

a presença de 10 organizações de catadores de material reciclável, somando ao todo 220 

cooperados/associados atuando na região. Apenas o município de Sertãozinho declarou 

possuir 2 entidades associativas. No entanto, a maior quantidade de associados foi 

identificada na COOPERLOL - Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Orlândia e na 

Cooperativa de Agentes Ambientais Mão dadas em Ribeirão Preto, ambas possuíam 41 

cooperados. 
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Tabela 5 - Informações sobre as organizações de catadores de materiais reciclados declarados pelos gestores da 

RMRP em 2020 

 

Municípios 
Organização 

de catadores 

Nº de 

Cooperados/ 

associados 

 

Nome da organização 

Ribeirão Preto 1 41 
Cooperativa de Agentes 

Ambientais Mãos Dadas 

Sertãozinho 2 36 CORSERTA/ COPSERT 

Jaboticabal 1 18 
Associação de Recicladores 

de Jaboticabal 
Monte Alto - 12 Recicla Monte Alto 

Mococa - -  

Pontal 1 - CORECOMP 

Serrana 0 - - 

Jardinópolis 0 - - 

 

Orlândia 

 

1 

 

41 

Cooperlol - Cooperativa de 

Trabalho dos Recicladores 

de Orlândia 
Guariba 1 8 COOPGUA 

Pitangueiras 0 - - 

Cravinhos 0 - - 

Morro Agudo 1 30 COOPEMAR 

Santa Rita do Passa 

Quatro 
1 19 AAESR 

Santa Rosa do Viterbo 0 - - 

Cajuru 0 - - 

Tambaú 0 - - 

Brodowski - - - 

TOTAL 10 220 - 

Fonte: SNIS (2021) 

 

Em geral, o perfil da gestão dos recicláveis secos da RMRP aparenta ser promissor, 

porém com limitações que precisam ser aprofundadas. Em relação a coleta seletiva, observa- 

se que embora mais da metade dos municípios a executem em seu território, a mesma ainda 

apresenta baixo percentual de cobertura, com percentual igual ou inferior a 50% em 5 dos 9 

municípios analisados. Além disso, a taxa de recuperação desses materiais ainda é 

consideravelmente baixa, visto que em 8 dos 9 municípios não ultrapassam 5%. 

Por outro lado, a existência e participação dos catadores de materiais recicláveis pode 

ser considerada promissora, visto que parte considerável dos recicláveis já é recolhido por 

organizações de catadores. No entanto, ressalta-se que embora esse percentual seja 

aparentemente alto, o total recolhido de recicláveis é baixo quando comparado com os 

números de geração de resíduos na coleta regular. 
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Esses dados podem ser um indicativo de outras problemáticas existentes na região, 

como ausência de programas de educação ambiental, baixo investimento em programas de 

coleta seletiva e organizações de catadores e não priorização da coleta executada por 

organizações de catadores. Parte considerável desses problemas devem ser considerados no 

planejamento da gestão de resíduos, estando presentes no conteúdo mínimo ou em princípios 

e objetivos da PNRS. Os tópicos a seguir irão aprofundar acerca dessa temática. 

5.2. Considerações sobre os instrumentos de planejamento analisados 

 
Como mencionado no item anterior, a RMRP é composta por 34 municípios. 

Aplicando-se os critérios definidos para a seleção dos municípios (PMGIRS ou PMSB em 

vigência e mais de 20.000 habitantes), foram selecionados 18 municípios, 52,9% dos 

municípios da região. O Quadro 6 apresenta mais detalhes sobre os planos incluídos na 

análise. 

Quadro 6 - Informações sobre os PMGIRS/PMSB dos municípios com mais de 20.000 habitantes da 

RMRP 

 

Municípios 
Ano de 

aprovação 

 

Nome que consta no documento 

 

Fonte 

 
Ribeirão Preto 

 
2020 

 
Plano Integrado de Resíduos Sólidos de Ribeirão Preto 

Site da 

prefeitura 

 
Sertãozinho 

 
2018 

 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos* 

 

Site da 

prefeitura 

 

Jaboticabal 
 

2019 
 

Plano Municipal de Gestão Integrada de resíduos Sólidos* 
Site da 

prefeitura 

 

Monte Alto 
 

2012 
Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos de Monte Alto - SP 

Site da 

prefeitura 

 
Mococa 

 
2014 

 

Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – 

Mococa 

Site do 

governo 

estadual 

 

Pontal 
 

2015 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Pontal 

Site da 

prefeitura 

 

Orlândia 
 

2012 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Resíduos Sólidos (Orlândia SP 2012) 

Site da 

prefeitura 

 

Serrana 
 

2018 
Plano Municipal Específico dos Serviços de Saneamento 

Básico - Água / Esgoto / Resíduos Sólidos 

Site da 

prefeitura 

 

Jardinópolis 

 

2017 

Plano Municipal de Saneamento Básico - Serviços de 

abastecimento de água, esgotamento Sanitário, drenagem 

urbana e manejo de águas pluviais e Sistema de coleta e 

disposição final dos resíduos sólidos 

 
Site da 

prefeitura 
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Guariba 

 
2014 

 
Plano Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos Guaribense 

Site do 

governo 

estadual 

 

Pitangueiras 
 

2013 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Pitangueiras - SP 

Site da 

prefeitura 

 

Cravinhos 
 

2015 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Cravinhos 

Site da 

prefeitura 

 
Morro Agudo 

 
2015 

 

Plano Municipal de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do 

município de Morro Agudo -SP 

Site do 

governo 

estadual 

 
Santa Rita do 

Passa Quatro 

 

2014 

Plano Municipal de Saneamento Básico - Serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem 

urbana e manejo de águas pluviais e Sistema de coleta e 

disposição final dos resíduos sólidos 

 
Site da 

prefeitura 

Santa Rosa do 

Viterbo 

 

2012 
 

Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 
Site da 

prefeitura 

 
Cajuru 

 
2013 

 
Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 

Site do 

governo 

estadual 

 
Tambaú 

 
2014 

 

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos 

Site do 

governo 

estadual 

 

Brodowski 
 

2014 
 

Não consta 
Site da 

prefeitura 

*versão revisada 

Fonte: elaboração própria 
 

A Figura 2 apresenta o número de instrumentos aprovados, sendo o mais antigo de 

2012 e o mais novo de 2020. Para os planos que já foram revisados, considerou-se o ano de 

aprovação da revisão. 
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Figura 2 – Número de PMGIRS/PMSB da RMRP existentes entre os anos de 2012 e 2020 
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Fonte: elaboração própria 

 
Nota-se que apenas 2 municípios com mais de 20.000 habitantes da RMRP não 

apresentaram nenhum dos instrumentos requeridos no momento do levantamento, são eles: 

Batatais e Barrinha. Apesar disso, essa situação aparenta ser positiva para a região, pois a 

maioria dos municípios do recorte selecionado possuem algum instrumento de planejamento, 

estando, portanto, em conformidade com a PNRS, no quesito possuir o plano. Por outro lado, 

é necessário verificar a qualidade dos conteúdos apresentados. 

No entanto, verifica-se que metade dos planos levantados foram elaborados até o ano 

de 2015 e ainda não passaram pelo processo de revisão, portanto, essas versões ainda se 

encontram em vigor. Apenas 2 dentre 18 municípios apresentaram PMGIRS já revisados, 

Sertãozinho (2018) e Jaboticabal (2019). 

O PLANARES em sua primeira versão preliminar, havia instituído como meta que os 

municípios elaborassem seus PMGIRS até o ano de 2014. Desta forma, nota-se que em 13 dos 

18 municípios houve a preocupação em cumprir os prazos nacionais, porém não houve o 

cumprimento dos prazos de revisão instituídos pela PNRS anteriormente (quatro em quatro 

anos). Com a aprovação da Lei nº 14.026/2020, o período de revisão dos planos aumentou 

para o prazo máximo de dez anos. Logo, todos os planos da região passaram a estar de acordo 

com legislação, nesse quesito. 

Em relação a facilidade para obtenção de acesso aos planos, observou-se que 7 dos 18 

instrumentos analisados estavam disponíveis nos sites institucionais das prefeituras. Os 

PMGIRS de Sertãozinho, Pontal e Santa Rosa de Viterbo foram encontrados na aba referente 

as Secretarias de Meio Ambiente, no qual foram disponibilizados links que direcionavam ao 
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arquivo em PDF. Já os PMGIRS de Jaboticabal e Monte Alto foram encontrados apenas por 

meio da busca nos sites por termos como “PMGIRS” ou “plano de resíduos”. Apenas os 

PMGIRS de Orlândia e Cravinhos já estavam disponíveis na página inicial do site do 

município, não sendo necessário utilizar a aba de pesquisa ou a página das secretarias. 

Quanto aos PMSB, 3 foram encontrados por meio de buscas simples realizadas no 

Google, no qual foram encontrados links que direcionavam à página das prefeituras. Porém, 

quando a busca ocorreu direto no próprio site da prefeitura, os arquivos não foram 

encontrados. Já o link para o PMSB de Jardinópolis foi disponibilizado pela prefeitura após 

solicitação no “portal da transparência”. Os PMGIRS de Tambaú, Guariba, Morro Agudo, 

Guariba e Mococa foram encontrados apenas no site do governo do estado de São Paulo. 

Embora a maioria dos instrumentos tenham sido encontrados, sentiu-se dificuldade em 

obter os planos apenas por meio dos sites da prefeitura e pelo “portal da transparência”, pois 

apenas 5 dentre os 18 planos estavam facilmente disponíveis. Pupin e Borges (2018) ao 

buscar pelos PMGIRS dos 250 municípios com mais de 20.000 habitantes do estado de São 

Paulo já haviam identificado essa dificuldade. As autoras apontaram como algumas 

dificuldades o acesso ao link correto do plano e a dúvida em relação a sua legalização. 

Tanto o PMGIRS como o PMSB devem estar disponíveis e facilmente acessíveis para 

a população, visto que o controle social consiste em um dos princípios da PNRS e é 

assegurado no Art. 14, parágrafo único: 

É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, 

bem como controle social em sua formulação, implementação e 

operacionalização (BRASIL, 2010) 

Como exemplo de disponibilidade da informação em relação ao PMGIRS, o município 

de Belo Horizonte disponibilizou uma cartilha com o resumo do PMGIRS8. Este exemplo 

demonstra que pode ser possível disponibilizar a informação de forma acessível e didática 

para a população. Desta forma, sugere-se que os municípios da RMRP também 

disponibilizem seus planos de resíduos ou saneamento por meio de cartilhas ou outros 

métodos para a população de seus municípios. 

Nos próximos tópicos serão detalhadas as informações de cada subcategoria obtidas 

por plano por meio de um quadro resumo e posteriormente discutidas. Destaca-se que em 

relação as categorias “Coleta e Transporte” e “Catadores de Material Reciclável” foram 

 

 
 

8 Prefeitura de Belo Horizonte. Cartinha PMGIRS BH. 2022. Disponível em: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/slu/2018/documentos/cartilha_pmgirs- 

bh.pdf. Acesso em: 26 mar. 2022. 
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subdivididas entre os municípios que possuíam ou não coleta seletiva e organizações de 

catadores antes da elaboração de seu respectivo plano. 

5.3. Informações extraídas dos instrumentos de planejamento analisados 

 
Ao todo foram extraídos 584 trechos relacionados aos recicláveis secos dos 14 

PMGIRS e 4 PMSB analisados. Na Tabela 5 é apresentada a matriz síntese dos resultados 

quantitativos obtidos na Análise de Conteúdo. 
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Em relação as categorias de análise, notou-se que a maior parte dos segmentos foram 

enquadrados na categoria “Catadores de Material Reciclável” e “Coleta e transporte” em 

contraposição às categorias “Geração e acondicionamento” e “Destinação final”. O foco do 

conteúdo na temática de catadores aponta para um planejamento possivelmente alinhado às 

diretrizes da PNRS, em especial ao Art. 19, inciso XI, que institui como conteúdo mínimo a 

ser abordado pelos planos, os programas e ações para participação de grupos interessados, em 

especial as cooperativas/associações de catadores de material reciclável (BRASIL, 2010). 

Além disso, o planejamento direcionado para a coleta seletiva também consiste em um 

ponto positivo, pois a ausência de planejamento pode ocasionar diversas problemáticas como 

baixas taxas de reciclagem, consequentemente comprometendo a qualidade do serviço 

prestado (REBEHY et al., 2017). 

No entanto, o baixo foco na geração e acondicionamento também pode indicar a não 

priorização durante o planejamento da ordem de prioridade estabelecida pela PNRS e de 

ações voltadas à educação ambiental. Aspecto observado por Castro (2020) ao analisar as 

rotas de gerenciamento de 35 municípios que compunham um consócio em Minas Gerais. A 

autora observou que a maior parcela desses municípios adotava a coleta convencional seguida 

da disposição final, indicando que por ser uma opção mais simples não requer programas de 

educação ambiental, operação de coleta diferenciada, de unidades de triagem e tratamento, 

pois demandam recursos financeiros, técnicos e materiais. Somado a isso, esse resultado 

também pode justificar as baixas taxas de recuperação dos recicláveis, identificadas no SNIS 

2021. 

Dentre os planos analisados, os municípios que tiveram maior desempenho na 

perspectiva de trechos retornados foram os PMGIRS dos municípios de Orlândia, Cravinhos 

Pontal e Ribeirão Preto. Ao passo que os PMGIRS de Mococa, Guariba, Tambaú, Santa Rosa 

de Viterbo, Cajuru e o PMSB Brodowski obtiveram as menores quantidades de trechos 

retornados, indicando a baixa abordagem dessa temática. Os demais planos tiveram 

quantidades intermediárias de retornos. 

No entanto, conforme a Tabela 2, alguns planos se destacaram mesmo não sendo 

classificado entre os mais detalhados, como o PMGIRS de Mococa que foi classificado com 

baixo grau de detalhamento, mas apresentou uma composição gravimétrica robusta, por 

exemplo. 

Com relação aos municípios que apresentaram apenas PMSB, 2 instrumentos 

analisados apresentaram a menor quantidade de trechos destacados e os outros 2 ficaram na 

faixa intermediária. Esse fato pode indicar uma confirmação parcial em relação a hipótese de 
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que os PMSB não abordam de maneira satisfatória a temática de resíduos sólidos, 

especialmente quando se trata de recicláveis secos. 

Nos tópicos seguintes será apresentada a análise qualitativa dos conteúdos extraídos 

para cada categoria de análise, no qual serão apresentados os pontos favoráveis e 

desfavoráveis percebidos a partir da análise de conteúdo. 

5.3.1. Separação na fonte e acondicionamento 
 

A primeira categoria foi denominada “Separação na fonte e acondicionamento” foram 

adotadas 4 subcategorias. No Quadro 7 são apresentadas a descrição das subcategorias. 

Quadro 7 - Descrição das subcategorias definidas para a categoria “Separação na fonte e 

acondicionamento” 

Subcategoria Descrição 

Forma de separação e 

disposição para coleta 

Se refere ao conteúdo relacionado a forma que a população separa os recicláveis 

secos; sacos, baldes diferenciados, dentre outros. 

Responsabilidades dos 

geradores e/ou poder 

público 

Leis, normas e/ou decretos voltados para a separação na fonte; forma de 

beneficiamento para os munícipes que separam corretamente e participam da coleta 

seletiva (isenção de IPTU/água/luz) 

Infraestrutura destinada 

ao acondicionamento 

Infraestrutura de apoio a separação e acondicionamento dos recicláveis secos 

existentes ou almejados para o município. 

 

Educação ambiental 

Atividades com escolas municipais e munícipes, promoção e divulgação de material 

educativo (Lei 9795/1999), participação direta de cooperativa/associação de 

catadores, visitas monitoradas a cooperativas/associações, etc 

Fonte: elaboração própria 

 
Ao todo, foram extraídos 39 segmentos de texto relacionados à categoria “Geração e 

Acondicionamento” de 13 instrumentos de planejamento, sendo 11 PMGIRS e 2 PMSB. 

Considerando-se as 3 etapas do planejamento, foram encontradas as maiores quantidades de 

informações na etapa de Programas, metas e ações (30), mas poucos referentes ao Diagnóstico 

(7) e Monitoramento (2). Na Tabela 6 são apresentados o número de segmentos destacados 

em cada etapa do planejamento para cada subcategoria em relação a geração na fonte e 

acondicionamento. 

Tabela 7 - Número de segmentos destacados em cada etapa do planejamento para cada subcategoria 

(separação na fonte e acondicionamento) 

Subcategorias Diagnóstico 
Programas, metas e 

ações 
Monitoramento Total 

Educação ambiental 5 18 2 25 

Forma de separação e 

acondicionamento 
0 5 0 5 

Responsabilidade 0 5 0 5 

Infraestrutura 2 2 0 4 

Total 7 30 2 39 

Fonte: elaboração própria 
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Observou-se que cerca de 60% dos trechos retornados para essa categoria se 

enquadravam na temática de educação ambiental. O PMGIRS de Orlândia se destacou dentre 

os planos analisados por apresentar a maior quantidade de trechos retornados frente aos outros 

planos. No entanto, algumas temáticas como responsabilidades e infraestrutura destinada ao 

acondicionamento foram encontrados apenas nos planos de Cravinhos, Pontal, Ribeirão Preto, 

Pitangueiras, Jaboticabal, Santa Rita do Passa Quatro e Mococa. 

5.3.1.1. Subcategoria “Educação Ambiental” 
 

A subcategoria “Educação Ambiental” apresentou o maior número de retornos nessa 

categoria, estando presente em 11 dentre os 18 planos, sendo 2 PMSB e 9 PMGIRS. O 

Quadro 8 apresenta os pontos críticos e favoráveis identificados a partir da análise do 

conteúdo sobre a temática de educação ambiental. 

Quadro 8 – Pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria “Educação ambiental” (separação 

na fonte e acondicionamento) 

Pontos críticos 

• Indica a existência de ações de educação ambiental, porém não as detalha (PMGIRS de 

Sertãozinho, Monte Alto e Morro Agudo); 

• Pouca menção a ações de educação ambiental voltadas a separação na fonte e 

acondicionamento dos recicláveis secos no diagnóstico; 

• Fragilidades nas orientações dadas a população (separação entre secos/úmidos e 

orgânico/inorgânico); 

• Pouco direcionamento dos programas, já existentes e/ou propostos, a não geração, 

redução e reutilização; 

• Propostas aparentemente superficiais e pouco específicas a realidade dos municípios; 

• Pouca menção a formas de acompanhamento das atividades propostas e já existentes, 

conforme o Art. 8 da Lei 9.795/99; 

Pontos Favoráveis 

• Inclusão nos programas de educação ambiental sobre os resíduos que são considerados 

rejeitos (PMSB Jardinópolis) 

Fonte: elaboração própria 
 

Na etapa do “Diagnóstico”, 3 dentre 18 planos (PMGIRS de Sertãozinho, Monte Alto 

e Morro Agudo) apontaram ações relacionadas a separação na fonte, direcionadas a população 

em geral e alunos de escolas municipais. No entanto, os planos citados não apresentaram 

detalhes complementares acerca dessas ações, mas apenas a indicação da existência do 

desenvolvimento de projetos. 

Notou-se a ausência de informações como, número de escolas ou alunos envolvidos, 

datas de início dos programas e a avaliação qualitativa das atividades. Por meio dessas 

informações poderia ser possível comparar dados anteriores e posteriores a implantação da 
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coleta seletiva e verificar a eficiência dos programas de educação ambiental existentes, por 

exemplo. 

Todavia, nenhum plano apresentou uma avaliação qualitativa das atividades de 

educação ambiental, apenas o PMGIRS de Jaboticabal destacou dentre as problemáticas, a 

baixa adesão da população à coleta seletiva, relacionando a inexistência de programas de 

educação ambiental ou sua ineficiência. Além disso, essa situação foi considerada como um 

problema de grau mediano, porém não foram observadas propostas estruturadas com o 

objetivo de solucionar essa questão diretamente. 

Outro detalhe observado no PMGIRS de Morro Agudo, referia-se à orientação a 

população quanto a separação dos resíduos em orgânicos e inorgânico. Isso pode indicar 

fragilidades na orientação dada, visto que existem inorgânicos que não são passíveis de 

reciclagem. 

Na etapa dos “Programas, Metas e Ações”, o inciso X do Art. 19 indica que os 

PMGIRS devem conter “Programas e Ações de educação ambiental que promovam a não 

geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos” (BRASIL, 2010). Nesse 

sentido, o PMGIRS de Ribeirão Preto apresentou objetivos e ações voltadas a redução, 

enquanto o PMGIRS Orlândia apresentou objetivos voltados a redução e a reutilização. 

As demais propostas estavam voltadas direta ou indiretamente à separação dos 

recicláveis na fonte, no qual 9 consistiam em metas e 16, em sugestões, ações ou 

recomendações. Observou-se que as metas dos PMGIRS de Cravinhos e Sertãozinho 

correspondiam ao mesmo texto, porém no PMGIRS de Cravinhos faziam parte da ação de 

“separação dos resíduos domiciliares recicláveis na fonte de geração (resíduos seco e 

úmido)”. 

De forma geral, as propostas identificadas nos planos pareciam não ser específicas 

para a realidade dos municípios, ou seja, aparentavam ser superficiais. Além de que, em 

diversos trechos, o conteúdo do plano de um município se mostrou consideravelmente 

semelhante ao conteúdo de outros planos. Esse fenômeno já foi observado por Souza-Dal Bó 

et al. (2021) e Brumatti, Puppin e Borges (2016). 

Para os municípios que já possuem coleta seletiva e organizações de catadores, sugere- 

se que seja considerada a percepção desses atores acerca dos resíduos que chegam às 

cooperativas/associações. Desta forma, abre-se a possibilidade de detalhamento das 

problemáticas, norteando o planejamento dos programas de educação ambiental no município. 

Questões relevantes podem ser  observadas através do envolvimento de  diferentes 

atores, como identificado por Santos, Deus e Battistelle (2018) ao traçar o perfil de três 
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cooperativas de catadores de Bauru (SP). Os autores identificaram que recicláveis com baixa 

higienização descartados pela população consistiam em uma problemática relevante para as 

cooperativas do município. 

A partir disso podem ser propostas oportunidades para programas de educação 

ambiental mais específicos para o município. Por exemplo, observando a perspectiva dos 

catadores pode ser possível identificar em quais rotas ou bairros a população entrega resíduos 

com menor potencial para reciclagem (com presença de orgânicos, rejeitos, pilhas, lâmpadas 

etc.) e desta forma direcionar um projeto específico para aquela realidade. Além disso, 

também poder ser possível identificar locais para a construção de PEV e ecopontos. 

Somado a isso, os catadores podem propor ações e ideias, como identificado por Silva, 

Teixeira e Almeida Neto (2019) ao analisar a coleta do município de Barreiras (BA) sob a 

perspectiva dos catadores, poder público e sociedade civil. Na percepção dos catadores, a 

população deveria ter aulas práticas para aprender a separar os resíduos, visando um programa 

de Educação ambiental para a coleta seletiva. 

Outra recomendação proposta por Bringhenti e Gunther (2011) está relacionada a 

realização periódica de pesquisas de opinião de forma rotineira em programas de coleta 

seletiva e educação ambiental. Desta forma, seria possível verificar o envolvimento da 

população com a coleta seletiva e acesso aos programas de educação ambiental veiculados. 

Na etapa de “Monitoramento” apenas 1 dentre os 18 planos (PMGIRS de Orlândia) 

apresentou indicadores relacionados ao monitoramento de atividades de educação ambiental. 

Os indicadores não estavam diretamente relacionados aos recicláveis secos, porém entende-se 

que também englobariam essa temática. O acompanhamento das atividades consiste em uma 

linha de atuação apontado no Art.  8 da Lei  9.795/99. No entanto, como os planos não 

apresentaram programas e ações estruturados, apenas foi indicado a necessidade do 

monitoramento, em sua maioria, sem apresentar mecanismos, como também observado por 

Campos, Couto e Araújo (2018). 

Essa suma, foram destacados 6 pontos considerados críticos, no entanto destaca-se o 

trecho extraído do PMSB de Jardinópolis que propõe a orientação da população sobre os 

resíduos que são considerados rejeitos. Embora tenha sido observado a limitação em sua 

proposição, foi o único planejamento a considerar esse ponto. 

5.3.1.2. Subcategoria “Forma de separação e acondicionamento” 
 

Foram encontradas informações relacionadas a essa temática na etapa de “Programas, 

metas e ações” de 3 planos dentre os 18 planos (PMGIRS de Guariba, Mococa e Orlândia) 
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analisados. O Quadro 9 apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionados a forma de 

separação na fonte dos recicláveis secos. 

Quadro 9 – Pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria “Forma de separação e 

Acondicionamento” (separação na fonte e acondicionamento) 

Pontos críticos 

• Propõe metas que podem influenciar na forma de separação dos recicláveis, 

desconsiderando as etapas e desafios de sua implantação; 

Pontos favoráveis 

• Proposição de meta para o cadastro da população participante da coleta seletiva e 

oferecimento de benefícios (PMGIRS de Orlândia) 

Fonte: elaboração própria 

 
A forma de separação e acondicionamento dos recicláveis pode influenciar nas etapas 

seguintes, como a coleta, transporte, triagem e reciclagem. No entanto, nenhum dos 

instrumentos de planejamento analisados apresentaram informações ou avaliações 

diretamente relacionadas a forma de separação dos recicláveis secos em seu município, no 

diagnóstico. 

Na etapa dos “Programas, Metas e Ações”, 3 de 18 planos apresentaram metas, sendo 

que 2 planos “PMGIRS de Guariba e Mococa) apresentaram propostas que poderiam 

influenciar diretamente a forma que a população acondiciona seus resíduos (fornecimento a 

população de sacos coloridos ou diferenciados). Enquanto em 1 plano (PMGIRS de Orlândia), 

a meta consistia no fornecimento de um incentivo para a população separar os resíduos e 

participar da coleta seletiva. Desta forma também seria possível o poder público obter 

controle sobre a quantidade de participantes do programa. 

Infere-se que a adoção de sacos diferenciados ou exclusivos para a coleta seletiva 

necessitaria de projetos pilotos, programas de educação ambiental estruturados, levantamento 

de custos e principalmente, diálogo com a população, dentre outros aspectos. Besen et al., 

(2017) também propõe que a adesão da população ao programa de coleta seletiva seja 

monitorada, considerando o número de domicílios aderentes frente ao total existentes, sendo 

também uma forma de verificar a eficiência dos programas de educação ambiental, indo de 

encontro com a meta destacada no PMGIRS de Orlândia. 

Novamente, destaca-se a importância da participação dos catadores de materiais 

recicláveis no planejamento. Por exemplo, a população pode dispor os resíduos em sacos 

escuros ou que impossibilitem o catador de visualizar seu conteúdo, causando transtornos para 

as cooperativas/associações. A partir disso, pode ser considerada a possibilidade de adoção de 

sacos diferenciados, exclusivos para a coleta seletiva a partir de pesquisas com a população. 
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Estes aspectos poderiam ser interessantes para entender problemáticas relacionadas a 

coleta seletiva e organizações de catadores, assim como orientar programas de educação 

ambiental mais focados. Desta forma, informações como, presença de outros resíduos 

acondicionados junto aos recicláveis (orgânicos, de serviços de saúde ou logística reversa); 

forma e qualidade do acondicionamento mais adotada pela população (sacolas ou outras 

formas); disponibilidade e qualidade dos locais de disposição para a coleta seletiva; iniciativas 

de separação já existentes e entrega de materiais para catadores autônomos poderiam ser 

incluídas na elaboração do planejamento. 

Essas informações poderiam ser obtidas por meio de observações diretas dos resíduos 

dispostos, acompanhamento da coleta seletiva e triagem, análise gravimétrica dos resíduos 

provenientes da coleta seletiva e rejeito oriundos da triagem, relato dos catadores e pesquisa 

com a própria população. 

5.3.1.3. Subcategoria “Infraestrutura” 
 

Ao todo, 5 dentre os 18 planos (PMGIRS de Pontal, Mococa, Cravinhos, Sertãozinho 

e o PMSB de Santa Rita do Passa Quatro) apresentaram conteúdo. O Quadro 10 apresenta os 

pontos críticos e favoráveis considerados na categoria infraestrutura. 

Quadro 10 – Pontos crítico e favoráveis relacionados a subcategoria “Infraestrutura” 

(separação na fonte e acondicionamento) 

Pontos críticos 

• Menciona a existência de lixeiras seletivas, porém não apresenta uma avaliação 

qualitativa das mesmas; 

• Propõe a instalação de lixeiras, porém desconsidera detalhes operacionais e consultas 

com a população; 

Pontos favoráveis 

Não foram identificados pontos favoráveis 

Fonte: elaboração própria 

Os conteúdos encontrados nos planos estavam relacionados a disponibilização ou 

implantação de lixeiras seletivas e comunitárias para a população destinar os recicláveis secos 

gerados. 

Na etapa do “Diagnóstico”, 1 plano (PMSB de Santa Rita do Passa Quatro) destacou a 

ausência de lixeiras. Para os municípios que possuem esse tipo de infraestrutura, sugere-se 

informações que poderiam ser acrescentadas, como condições em que se encontram, cores, 

localizações, uso pela população (disposição de rejeitos), dias e horários em que ocorrem a 

coleta dos materiais depositados etc. 

Na etapa dos “Programas, Metas e Ações”, 4 planos apresentaram a implantação de 

lixeiras como propostas ou sugestão, sendo que apenas 1 plano (PMGIRS de Mococa) 
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apresentou no formato de meta, com prazo para implantação. No entanto, no diagnóstico 

desse plano não foram apontadas problemáticas relacionadas a ausência de “lixeiras seletivas” 

ou locais onde estava ocorrendo a disposição inadequada de recicláveis secos. 

Em relação a apresentação de propostas nessa temática, notou-se metas e propostas 

superficiais e não justificadas. Além disso, infere-se que seria necessário o detalhamento 

dessas metas, como estudos para definições de locais, consulta ou pesquisa com a população 

para entender a utilidade dessas lixeiras, pesquisa de custos e modelos eficientes, destinação 

dos resíduos depositados, responsáveis pelo projeto, dentre outros detalhes poderiam ser 

considerados na elaboração do planejamento. 

5.3.1.4. Subcategoria “Responsabilidades” 
 

Ao todo, 5 dentre 18 planos (PMGIRS de Pontal, Mococa, Cravinhos, Sertãozinho e o 

PMSB de Santa Rita do Passa Quatro) apresentaram trechos. O Quadro 11 apresenta os 

pontos críticos e favoráveis considerados na categoria infraestrutura. 

Quadro 11 -Pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria “Infraestrutura” (separação na 

fonte e acondicionamento) 

Pontos críticos 

• Não foram apresentadas as responsabilidades atribuídas a população por parte do poder 

público em relação a separação na fonte, já existentes; 

• Limitada menção as responsabilidades pela implantação dos programas de educação 

ambiental propostos; 

• Ações, existentes e/ou propostas, voltadas a fiscalização da separação na fonte e 

acondicionamento inexistente na maioria dos planos analisados. 

Pontos favoráveis 

• Propostas relacionadas a fiscalização da separação e acondicionamento dos recicláveis 

pela população (PMGIRS de Ribeirão Preto e Pitangueiras) 

• Proposição de lei municipais voltadas a separação e acondicionamento pela população 

(PMGIRS de Jaboticabal e Cravinhos) 

Fonte: elaboração própria 

 
O Art. 4º do Decreto 10.936/2022 coloca como responsabilidade do consumidor 

acondicionar adequadamente e de forma diferenciada e dispor para a coleta (BRASIL, 2022). 

Desta forma, verificou-se que alguns planos apresentaram conteúdos relacionado a essa 

temática, seja por meio da proposição de legislações ou fiscalizações. 

Na etapa dos “Programas, Metas e Ações”, o conteúdo estava relacionado a 

proposição de legislações e formas de fiscalização para a separação na fonte e 

acondicionamento dos resíduos. Em relação às legislações, 2 planos (PMGIRS de Cravinhos e 

Jaboticabal) apresentaram informações relacionadas a obrigatoriedade da separação na fonte 

dos recicláveis secos. No PMGIRS de Cravinhos, destacou-se um trecho referente a uma 
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proposta de lei. Já o PMGIRS de Jaboticabal recomendou a criação de uma lei municipal, 

assim como formas fiscalização e punição. 

Art. 28° - Promover a conscientização da não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos com orientações para recuperação de resíduos e 

minimização destes na destinação final ambientalmente adequada. § 1º – 

Deverá ser feita a separação dos resíduos domiciliares recicláveis na fonte de 

geração (resíduos secos e úmidos) (CRAVINHOS, 2015, p. 374) 

 

(...) como a criação de uma lei municipal obrigando a triagem na fonte, 

exigindo que os resíduos não sejam misturados. A lei deve prever também 

formas de fiscalização e punições aos infratores, além de benefícios àqueles 

que participarem do programa oficial de coleta seletiva, como por exemplo 

descontos na taxa do lixo através da comprovação da participação 

(JABOTICABAL, 2019, p. 51) 

 

2 planos (PMGIRS de Pitangueiras e Ribeirão Preto) apresentaram conteúdo 

relacionado a fiscalização, indicando ações, como a fiscalização das formas de 

acondicionamento dos recicláveis secos pelos geradores, incluindo a população. No PMGIRS 

de Pitangueiras, por exemplo, foi sugerida a definição de frequência e equipe técnica para a 

vistoria do acondicionamento dos resíduos dispostos para a coleta seletiva (PITANGUEIRAS, 

2013). Já no PMGIRS de Ribeirão Preto foi sugerida a intensificação das ações de 

fiscalização dos geradores, que aparentemente já existiam, mas não foram apresentadas no 

diagnóstico (RIBEIRÃO PRETO, 2020). 

Além disso, notou-se a ausência da definição de outras responsabilidades como as 

relacionadas aos programas de educação ambiental, a construção das infraestruturas propostas 

para o acondicionamento dos recicláveis e adoção de sacos diferenciados, apresentados nos 

tópicos anteriores. Em suma, observou-se que as responsabilidades do setor público e da 

população não foram apresentadas na maioria dos planos, estando em desacordo com o 

decreto. 

Destaca-se dentre as proposições de formas de fiscalização, a apresentada no PMGIRS 

de Pitangueiras. Essa proposição, se aplicada, pode favorecer o cumprimento das legislações 

sugeridas nos planos. 
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5.3.2. Coleta e transporte 
 

Para a subcategoria “Coleta e transporte” foram adotadas 7 subcategorias. O Quadro 

12 apresenta a descrição dessas subcategorias. 

Quadro 12 - Descrição das subcategorias definidas para a categoria “Coleta e transporte” 
Subcategorias Descrição 

Situação/implantação da 

coleta seletiva 

Existência de coleta seletiva no município; programas de coleta seletiva, 

existentes/almejados, avaliação da coleta seletiva em andamento. 

Quantidade e 

características coletadas 

Quantidade de recicláveis secos coletados, quantidade coletada por catadores, 

empresas contratadas ou prefeitura; materiais mais coletados, forma de pesagem 

dos veículos atual ou prevista; 

 

Organização da coleta 

seletiva 

Rotas, dias e horários da coleta de recicláveis secos; cobertura territorial, 

modalidades adotadas (porta-a-porta, PEV, contêineres), procedimentos 

operacionais; avaliação dos serviços prestados (boas práticas, carências e 
deficiências). 

 
Infraestrutura e 

capacidade operacional 

Número e funções de funcionários terceirizados, da prefeitura, cooperados/ 

associados existentes ou previstos; número e tipos veículos, 

existentes/almejados, para a coleta seletiva; avaliação qualitativa da capacidade 

operacional destinada a coleta seletiva; existência, condições e projeções de 

PEV/Ecopontos; uso de EPI 

 
Responsabilidades/apoio 

do setor público privado 

Responsabilidades pela operação da coleta seletiva; formas de apoio do poder 

público, setor privados, ONG, universidades, dentre outros; contratos existentes 

ou previstos; forma de apoio a cooperativa/associação de catadores 
existentes/propostos; leis, normas e/ou decretos existentes/propostos para a 

coleta seletiva; 

Custos 
Descrição dos custos e/ou forma de cobrança  relacionados a coleta  seletiva 

(atuais ou previstos); 

 

Educação ambiental 

Formas de divulgação da coleta seletiva, já existentes ou esperadas; Avaliação 

qualitativa das formas de divulgação adotadas; programas e ações voltados a 

divulgação da coleta seletiva 

Fonte: elaboração própria 

 
Ao todo, foram extraídos 247 trechos relacionados aos recicláveis secos, em todos os 

18 planos analisados. Considerando-se as etapas do planejamento, encontrou-se 101 

segmentos no diagnóstico, 113 nos programas, metas e ações e 33 no monitoramento. A 

Tabela 7 apresenta o número de segmentos destacados em cada etapa do planejamento, para 

cada subcategoria 

Tabela 8 - Número de segmentos destacados em cada etapa do planejamento para cada subcategoria 

(coleta e transporte) 

Subcategorias Diagnóstico 
Programas, 

metas e ações 
Monitoramento Total 

Organização da coleta 25 33 9 67 

Infraestrutura e capacidade 

operacional 
13 24 4 41 

Situação/implantação da coleta 24 8 0 33 

Quantidade e características 10 13 14 37 

Educação ambiental 6 23 0 29 

Responsabilidades 19 9 0 28 

Custos 4 3 5 12 
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Total 101 113 33 247 

Fonte: elaboração própria 

 
De forma geral, observou-se que cerca de 43% do conteúdo extraído dos planos estava 

relacionado ao planejamento operacional da coleta seletiva, com detalhes relacionados a 

organização (abrangência, rotas, modalidades, frequências etc.) e a capacidade operacional 

(tipos e quantidades de veículos e número e funções dos trabalhadores). No entanto, foram 

apresentados diferentes graus de detalhamentos entre os planos. 

Por outro lado, as responsabilidades e os custos foram as subcategorias com menor 

número de trechos extraídos. Esse fato indica fragilidade do cumprimento do inciso XIII 

(Sistema de cálculo de custos) e VIII (definição de responsabilidades). Infere-se que a não 

contemplação desses tópicos pode comprometer o cumprimento dos programas, metas e 

ações. Ressalta-se que apenas o PMGIRS de Orlândia apresentou trechos relacionados a essas 

duas subcategorias. 

5.3.2.1. Instrumentos de planejamento elaborados antes da implantação da coleta seletiva 

 
5.3.2.1.1. Subcategoria “Situação/implantação da coleta seletiva” 

 

Conforme a leitura dos planos, verificou-se que a coleta seletiva de recicláveis secos 

inexistia antes da elaboração de 7 PMGIRS (Cajuru, Cravinhos, Guariba, Mococa, 

Pitangueiras, Pontal, Santa Rosa de Viterbo) e de 3 PMSB (Brodowski, Jardinópolis e 

Serrana). Além de informar sobre a inexistência, alguns planos também apontaram ações que 

estavam em andamento para a implantação da coleta seletiva. O Quadro 13 apresenta os 

pontos críticos e favoráveis relacionados a essa subcategoria. 

Quadro 13 – Pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria " Situação/implantação da coleta 

seletiva" (coleta e transporte de municípios sem coleta prévia) 

Pontos críticos 

• Menciona ações que já estavam em andamento, porém não aponta outros detalhes; 

• Poucas informações sobre a gestão dos recicláveis secos na zona rural dos municípios; 

Pontos favoráveis 

• Apresentação de projetos para a implantação da coleta seletiva que estavam em andamento 

(PMGIRS de Pontal e PMSB de Jardinópolis); 

• Informações sobre o manejo dos recicláveis secos nas zonas rurais do município (PMGIRS 

de Cravinhos e Pontal). 

Fonte: elaboração própria 
 

Na etapa do “Diagnóstico” foram encontradas informações sobre projetos voltados a 

implantação da coleta seletiva que já estavam em andamento em 2 planos (PMGIRS de Pontal 

e PMSB de Jardinópolis). No entanto, observou-se a ausência de mais informações, como 
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período de início do projeto, em que fase se encontrava, principais dificuldades, dentre outras 

informações. Destaca-se que apenas o município de Pontal apresenta coleta seletiva 

atualmente. 

Além disso, dentre os 10 planos apenas 2 (Cravinhos  e Pontal) apresentaram no 

diagnóstico informações relacionadas a gestão dos recicláveis na zona rural do município. No 

PMGIRS de Pontal, os resíduos eram queimados, enterrados ou dispostos nas vias (PONTAL, 

2015). Já o PMGIRS de Cravinhos apontou a expansão da coleta em áreas rurais não 

atendidas, como uma melhoria a ser feita no município. 

Desta forma, notou-se a ausência de informações nos diagnósticos relativas à zona 

rurais e periféricas dos municípios, assim como a identificação da existência dessas áreas nos 

instrumentos. Roland et al., (2018) também identificaram lacunas nos PMGIRS de Crateús 

(BA) e Ubatuba (SP) relacionadas ao manejo de resíduos domiciliares nas áreas rurais. No 

entanto, no PMGIRS de UBATUBA, conforme analisado pelos autores, constava a intenção 

de elaborar um plano para áreas isoladas (ROLAND et al., 2018). 

Além disso, Bernardes e Gunther (2014), ao estudar a composição gravimétrica em 

áreas rurais na Amazônia brasileira, indicaram que esses dados poderiam contribuir para o 

planejamento tático/operacional em nível municipal. As autoras ainda apontaram a falta de 

inclusão de dados de geração e gestão de resíduos sólidos rurais domésticos (BERNARDES; 

GUNTHER, 2014). 

Quanto a implantação da coleta, 5 (PMGIRS de Cravinhos, Pitangueiras, Santa Rosa 

de Viterbo e Cajuru) e 1 PMSB (Jardinópolis) dentre os 10 planos, indicaram diretamente a 

intenção de implantar a coleta seletiva em seus municípios. Os instrumentos de planejamento 

apresentaram objetivos, projetos, ações e propostas, na etapa dos “Programas, Metas e Ações” 

de seus instrumentos. Esperava-se que com as subcategorias seguintes houvesse um maior 

detalhamento dessas ações. 

Os PMGIRS de Cajuru (2015) e Santa Rosa de Viterbo (2012) não apresentaram com 

clareza a situação dessa atividade, pois identificou-se trechos como “coleta seletiva pouco 

desenvolvida” e “atraso na implementação da coleta seletiva e triagem”, não sendo possível 

identificar por meio do plano, devido a informações contraditórias. No entanto, foi destacada 

uma tabela, referente a um cronograma, que incluía como objetivos a implantação, revisão e 

adequação do programa de coleta seletiva. Cada objetivo citado possuía um período de 

realização marcado no cronograma. 

De acordo com o SNIS (2021), os municípios de Cajuru, Cravinhos, Jardinópolis, 

Pitangueiras, Santa Rosa de Viterbo e Serrana declararam não possuir coleta seletiva em seus 
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municípios no ano de 2020, contrariando a intenção inicial dos planos. Desta forma, por meio 

do conteúdo das subcategorias seguintes será possível visualizar mais detalhes de como foi 

aprofundado o planejamento para a implantação dessa atividade. 

5.3.2.1.2. Subcategoria “Geração ou quantidade coletada de recicláveis secos” 
 

Para essa classificação, 2 dentre 10 planos apresentaram conteúdo relacionado ao 

quantitativos de recicláveis secos. O Quadro 14 apresenta os pontos críticos e favoráveis para 

essa subcategoria. 

Quadro 14 – Pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria “Geração ou quantidade 

coletadas de recicláveis secos” (coleta e transporte de municípios sem coleta prévia) 

Pontos críticos 

• Poucos planos apresentaram uma projeção para a geração ou quantidade coletada de 

recicláveis secos; 

• Metodologias adotadas para a projeção da geração de recicláveis não mencionada e 

pouco confiável; 

Pontos favoráveis 

• Projeção da geração de recicláveis secos (PMGIRS de Cravinhos e Pontal) 

Fonte: elaboração própria 

Na etapa de “Programas, Metas e Ações”, 2 planos (PMGIRS de Cravinhos e Pontal) 

apresentaram a projeção da massa de recicláveis secos a serem coletados seletivamente, que 

direcionaria a proposição de metas quantitativas. Os demais instrumentos não apresentaram 

prognósticos quantitativo para a geração e coleta de recicláveis secos. 

Desta forma, a massa projetada de recicláveis secos a ser recuperada pela coleta 

seletiva foi apresentada em quilograma por dia recuperados pela coleta seletiva em um 

período de 20 anos (2014 a 2034), considerando três cenários diferentes (CRAVINHOS, 

2015; PONTAL, 2015). 

Embora seja um ponto positivo para o planejamento desses municípios apresentar 

projeções para a geração de recicláveis secos, destaca-se a falta de clareza das metodologias e 

referências para o cálculo, interferindo em sua confiabilidade e replicabilidade. Além disso, 

em ambos, foi indicada o percentual ideal de recuperação de recicláveis e uma taxa inicial de 

coleta, sendo 8% como taxa inicial (atribuído a atuação de catadores autônomos) e 35% como 

ideal. No entanto, novamente, não foram apresentadas referências para justificar o porquê 

desse valor ser considerado o ideal. 

Na etapa do “Monitoramento”, os PMGIRS de Cravinhos e Pontal apontaram como 

indicador a “taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação à quantidade total de 

resíduos domiciliares e resíduos de limpeza pública coletada” sugerido pelo SNIS. Besen et 

al. (2017) afirmam que esse indicador mede a eficiência da coleta seletiva, sendo importante 
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para indicar o desvio dos recicláveis secos do aterro sanitário. No entanto, é necessário a 

melhora na comunicação, educação ambiental, coleta, triagem e comercialização para que 

essa taxa seja incrementada (BESEN et al., 2017). 

5.3.2.1.3. Subcategoria “Organização da coleta seletiva” 
 

Para essa classificação, 3 dentre 10 planos apresentaram elementos relacionados a 

organização da coleta seletiva. O Quadro 15 apresenta os pontos críticos e favoráveis 

relacionados a essa subcategoria. 

Quadro 15 - Pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria “Organização da coleta seletiva” 

(coleta e transporte de municípios sem coleta prévia) 

Pontos críticos 

• Foco considerável no aumento da abrangência da coleta seletiva, porém sem apontar 

estratégias para o seu alcance; 

• Ausência de prognóstico voltado para o aumento gradativo da abrangência da coleta 

seletiva, impossibilitando seu acompanhamento; 

• Ausência de estratégias estruturadas para o alcance da coleta em áreas rurais dos 

municípios; 

• Desconsideração de fatores que podem influenciar na escolha do modelo de coleta 

específico para os municípios; 

•  Ausência de indicadores voltados a frequência, tipos de equipamentos, tamanho da 

equipe, dentre outros, para a coleta que será implementada. 

Pontos favoráveis 

• Apresentação de projeção do índice de cobertura (PMGIRS de Cravinhos e Pontal) 

Fonte: elaboração própria 

O Guia de elaboração de planos de resíduos (BRASIL, 2011) incluiu no tópico 

“Programa prioritário para o gerenciamento de resíduos domiciliares secos” a vinculação do 

futuro programa aos conceitos de baixo custo, com o correto equacionamento dos trechos de 

transporte e definição dos roteiros de coleta com possível uso de Locais de Entrega Voluntária 

(LEV) (BRASIL, 2011). 

Portanto, esperava-se que os planejamentos analisados apontassem a 

abrangência/cobertura no município, possíveis modalidades, possíveis rotas, pontos para 

instalação de PEV, programação (dias/horários). No entanto, verificou-se apenas a 

preocupação dos municípios em relação a abrangência e cobertura da coleta seletiva no 

município, e não houve definição de estratégias para o alcance desses valores, nem 

atrelamento dessas proposições ao estudo gravimétrico ou plano diretor dos municípios. 

Os PMGIRS de Cravinhos (2015) e Pontal (2015) também traçaram a projeção dos 

índices de cobertura para a coleta seletiva, considerando três possíveis cenários. No cenário 1 

a abrangência de 100% do território seria cumprida a médio prazo e nos cenários 2 e 3, a 
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longo prazo. Os resultados foram apresentados no formato de tabelas com a projeção do 

índice de cobertura para um período de 20 anos (2014 a 2034). 

Já o PMSB de Jardinópolis não apresentou metas diretamente relacionadas a 

abrangência, mas propostas e recomendações. Nesse plano, o trecho destacado referia-se a 

uma recomendação para implantação sistematizada da coleta seletiva até atingir 100% 

(JARDINÓPOLIS, 2017). 

Observou-se como fator positivo para os PMGIRS de Cravinhos e Pontal, 

apresentarem o percentual de cobertura de forma gradual, pois esse formato poderia facilitar o 

monitoramento dessa meta. Ao passo que no formato apresentado pelo PMSB de Jardinópolis, 

não seria possível. 

Todavia, notou-se a ausência da proposição de projetos pilotos e atendimentos a áreas 

rurais desses municípios. Besen et al., (2017) também recomendam que a coleta seletiva seja 

iniciada a partir de projetos pilotos, tendo sua ampliação considerada para toda a área urbana, 

assim como sua viabilidade em áreas rurais. 

Em relação a modalidade, os instrumentos acima deixaram subentendido que seria 

adotada o tipo porta a porta. De fato, 85,9% dos municípios brasileiros realizavam coleta 

porta a porta em 2020 (SNIS, 2021), indicando a preferência desse tipo, em detrimentos de 

PEV. Logo, infere-se que o foco das prefeituras na coleta seletiva porta a porta poderia 

favorecer a sua implantação. 

Para o planejamento das rotas, podem ser levados em consideração multifatores como 

população, renda, geração e composição gravimétrica (SILVA et al., 2020) ou podem ser 

propostos o uso de programas de georreferenciamento como o Sistema de Informação 

Georreferenciada (SIG) (BERNARDO; LIMA, 2017). 

Os municípios devem escolher modelos de coleta seletiva que sejam eficientes, 

adaptados à realidade de seus municípios. Alguns estudos apontam que a coleta seletiva porta 

a porta pode ser mais eficiente (FERREIRA et al., 2017; SEYRING et al., 2016) ou ocasionar 

na maior geração de rejeitos (DUTRA et al.,2021). Além disso, a modalidade ainda pode 

variar para a coleta de materiais específicos como papel/papelão, vidro, tetrapak, plásticos 

(DUTRA et al., 2021; GALLARDO et al., 2010; SEYRING et al., 2016). 

Desta forma, Besen et al., (2017) recomendam que seja estudada a melhor forma de 

implantação da coleta seletiva em cada município, estando em conformidade com o plano 

municipal e o mercado de compra de recicláveis. Os autores ainda recomendam que a 

implantação comece por projetos pilotos e seja gradativamente melhorada e ampliada até 

atingir a universalidade (BESEN et al., 2017). 
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Na etapa do “Monitoramento”, foram destacados trechos referentes a indicadores de 

desempenho para a coleta seletiva, como percentual, taxa de domicílios ou população 

abrangida pela coleta seletiva, similares ao SNIS. Besen et al., (2017) consideram a adesão da 

população, como um dos indicadores mais importantes, porém afirmam que os dados não 

estão facilmente disponíveis devido a deficiência de método de medição. Desta forma, sugere- 

se que os municípios incluam no planejamento como irão efetuar essas medições e 

informações sobre a inclusão de outros indicadores que avaliam o desempenho da frequência 

de coleta, tipo de equipamento, tamanho da equipe de coleta, dentre outros. 

5.3.2.1.4. Subcategoria “Infraestrutura/capacidade operacional da coleta seletiva” 
 

Para essa classificação, 5 dentre 10 planos, apresentaram algum conteúdo relacionado. 

O Quadro 16 apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria 

“Infraestrutura/capacidade operacional”. 

Quadro 16 - Pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria “Infraestrutura/capacidade 

operacional da coleta seletiva” (coleta e transporte de municípios sem coleta prévia) 

Pontos críticos 

• Apresentação de propostas para aquisição de veículos, porém sem mencionar tipos e/ou 

capacidades; 

• Pouco detalhamento sobre os trabalhadores que serão destinados a coleta; 

• Não conecta as propostas voltadas a infraestrutura a outras informações, como 

abrangências almejadas, projetos piloto, modelo de coleta, relevo etc.; 

• Propõe número de PEV a ser instalados, porém não relaciona com outros fatores, como 

composição gravimétrica (áreas de maior interesse), bairros etc.; 
• Baixa proposição de indicadores relacionados a infraestrutura e capacidade operacional; 

Pontos favoráveis 

• Projeção do número de veículos e PEV (PMGIRS de Cravinhos e Pontal) 

• Proposta de indicar para o monitoramento da capacidade operacional (PMGIRS de 

Pitangueiras) 

Fonte: elaboração própria 
 

Para essa subcategoria, não era esperado encontrar informações nos diagnósticos 

desses PMGIRS, apenas nas etapas de “Programas, metas e ações” e “Monitoramento”. No 

entanto, um trecho foi destacado na etapa do “Diagnóstico”, relacionado ao tipo de veículo 

que seria destinado a coleta seletiva após a sua implantação, no município de Cravinhos. Os 

demais trechos são oriundos apenas da etapa propositiva dos planos. 

Na etapa dos “Programas, metas e ações”, esperava-se o planejamento operacional da 

coleta seletiva nos municípios, como número e tipo de caminhões necessários, motoristas, 

manutenção, combustível, instalações de PEV, dentre outros, específicos para a realidade de 
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cada município. Para Simonetto e Borenstein (2004) a definição de equipamentos, veículos e 

áreas devem compor um plano de coleta. 

2 planos (PMGIRS de Cravinhos e Pontal) apresentaram metas quantitativas 

estruturadas com base em projeções, considerando o período de 20 anos, para a aquisição de 

veículos e instalação de PEV. Já os PMGIRS de Guariba e Mococa as metas indicavam 

apenas a ação de adquirir veículos. 

O formato apresentado por Cravinhos e Pontal pode possibilitar o acompanhamento do 

cumprimento dessas propostas. No entanto, a definição desses quantitativos poderiam estar 

atrelados a outros aspectos que não foram atendidos corretamente, como apresentados na 

subcategoria “Organização da coleta”. 

Além disso, outros detalhes como, tipo de veículos e capacidades, não foram 

mencionados. O manual do governo federal (BRASIL, 2011), por exemplo, sugere como 

tópico do “Programa prioritário para o gerenciamento de resíduos domiciliares secos” que a 

logística de transporte deve ser apoiada primeiramente nos pequenos veículos, para 

concentração das cargas dos roteiros, associada posteriormente ao transporte com veículos de 

maior capacidade. No entanto, essas considerações não foram observadas. 

Sobre a instalação de PEV ou ecopontos, novamente os PMGIRS de Cravinhos e 

Pontal apresentaram o número a serem instalados nesses municípios em um período de 20 

anos. Ambos apresentam uma planta de um PEV típico e considerações a serem observadas, 

como a distância a ser percorrida pela população, a área de abrangência e a escolha do local. 

Porém, assim como os veículos, a definição desse número também está relacionada a outros 

fatores, como locais de maior circulação (JERONIMO; FERREIRA; LUZ, 2019) e a 

composição gravimétrica. 

Na etapa do “Monitoramento”, apenas 1 plano (PMGIRS Pitangueiras) apresentou 

indicadores relacionados à infraestrutura e capacidade operacional e ao monitoramento do 

número de pessoas e veículos. 

Bertanza, Ziliani e Menoni (2018) afirmam que indicadores técnicos-econômicos 

focam apenas alguns aspectos como, quantidade de resíduos, tipo de equipamento, ou a mão 

de obra necessária, conforme a literatura, e isso pode acarretar em uma visão parcial do 

cenário investigado. Para os autores, o desempenho dos veículos e coletores podem ser 

avaliados separadamente, levando em consideração a mão de obra real necessária para cada 

rota de coleta e a quantidade que os coletores conseguem coletar por hora. 
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5.3.2.1.5. Subcategoria “Responsabilidade/apoio do setor público/privado” 
 

Ao todo, 4 dentre 10 planos apresentaram conteúdo relacionado a essa classificação. 

Os demais instrumentos não apresentaram conteúdos referentes a responsabilidades conforme 

o esperado. O Quadro 17 apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria 

“Responsabilidades/apoio do poder público/privado”. 

Quadro 17 - Pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria “Responsabilidade/apoio do setor 

público/privado” (coleta e transporte de municípios sem coleta prévia) 

Pontos críticos 

• Priorização pela contração de empresas terceirizadas, contrariando o Art, 10º do Decreto 

10.936/2022; 

• Ausência de propostas voltadas a possíveis formas de contratos ou convênio com 

prestadores de serviço para realização da coleta seletiva; 

• Conteúdo ausente ou pouco abrangido acerca das possíveis responsabilidades do poder 

público antes e após a implantação da coleta seletiva; 

• Superficialidade nas propostas voltadas a formação de equipes gestoras para a coleta 

seletiva nas prefeituras; 

• Ausência de propostas relacionadas a busca por apoio de outras entidades a coleta seletiva; 

• Limitada consideração sobre fiscalização da coleta seletiva; 

• Ausência de indicadores para o monitoramento de aspectos institucionais da coleta 

seletiva. 

Pontos favoráveis 

• Proposta de fiscalização da coleta seletiva e veículos (PMGIRS de Cravinhos e Pontal) 

Fonte: elaboração própria 

Para essa subcategoria, almejava-se encontrar conteúdos relacionados as competências 

e responsabilidades pela coleta e transporte dos recicláveis secos, com a indicação dos agentes 

responsáveis pela gestão e operação da coleta seletiva a ser implantada no município, assim 

como a instalação e operação dos PEV. Além disso, outras responsabilidades como a 

fiscalização e a elaboração de leis, decretos voltados a implantação da coleta também 

poderiam ser incluídos no planejamento. 

Em relação a responsabilidade pela operação da coleta seletiva, todos os planos 

apontaram a possibilidade de contratação de empresas terceirizadas para a execução desse 

serviço, sendo que os PMGIRS de Cravinhos e Pontal justificaram essa escolha, indicando a 

baixa viabilidade para participação dos catadores na coleta seletiva. No entanto, reforça-se 

que o Art. 10º do Decreto 10.936/2022 decreta que a coleta seletiva deverá priorizar a 

participação de organizações de catadores (BRASIL, 2022). Além disso Besen et al. (2017) 

reforçam que essa priorização já deve constar nos planos de resíduos. Somado a isso, reforça- 

se a importância da definição de instrumentos legais para a consolidar a relação entre as 

prefeituras e organizações de catadores, como convênios ou contratos (BESEN et al., (2017). 
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Besen et al. (2017) também destacam a realização de parcerias para apoiar a coleta 

seletiva. Para os autores, a grande diversidade de parcerias contribui para que a coleta seletiva 

se mantenha e amplie. Para os municípios que ainda não possuem coleta seletiva, sugere-se 

que seja considerado no planejamento a possibilidade de parcerias com atores públicos como, 

entidades representativas de catadores, setor público municipal, federal, ONGs, universidades 

e associações de bairros, por exemplo (BESEN et al., 2017). 

Sobre as responsabilidades do setor público, observou-se conteúdos opostos nos 

planos de Cravinhos e Jardinópolis, no qual em um foi atribuído a esse órgão a organização da 

coleta seletiva, como a identificação de áreas de abrangência e estabelecimentos de dias e 

horários da coleta no município e no outro, foi atribuída a prefeitura apenas a fiscalização e 

controle da coleta. Observou-se também que os planos não apontaram o estabelecimento de 

uma equipe gestora na prefeitura para a coleta seletiva ou indicaram a necessidade. 

Ainda sobre a fiscalização, apenas 2 planos (PMGIRS Cravinhos e Pontal) apontaram 

mais detalhes acerca das ações, sendo que o PMGIRS de Cravinhos apontou mais detalhes 

relacionados a vistorias da forma de disposição para a coleta e vistoria de veículos. 

Quanto a legislações e decretos, foram destacadas duas legislações relacionadas a 

implantação e forma de execução da coleta seletiva no município no PMGIRS de Cravinhos. 

No entanto, observou-se a contradição entre a legislação proposta, que indicava a priorização 

da inserção de catadores na coleta e o relatado no plano, que indicava a baixa possibilidade de 

participação dos catadores na coleta seletiva. 

5.3.2.1.6. Subcategoria “Custos” 
 

Ao todo, 1 dentre 10 planos apresentou conteúdo relacionado a essa classificação. O 

Quadro 17 apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria “Custos”. 

Quadro 18 – Pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria “Custos” (coleta e transporte de 

municípios sem coleta prévia) 

Pontos críticos 

• Alguns planos não apresentaram ou mencionaram o levantamento de possíveis custos para 

implantação da coleta seletiva nos municípios e formas de cobrança; 

• Pouco detalhamento em relação aos custos apontados (nos planos que apresentaram) e 

como serão subsidiados; 
• Ausência de indicadores para o monitoramento dos custos relacionados a coleta seletiva; 

Pontos favoráveis 

• Orçamento para implantação da coleta seletiva (PMSB de Jardinópolis) 

Fonte: elaboração própria 

Para essa subcategoria, esperava-se que os municípios que ainda não tinham coleta 

seletiva apresentassem a previsão dos custos para a implantação da coleta seletiva. Destaca-se 
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que o transporte consiste em uma das etapas de maior impacto nos custos da coleta de RSU 

(TEIXEIRA et al., 2014), logo deve ser planejada adequadamente. 

No entanto, apenas 1 dentre os 10 planos, o PMSB Jardinópolis, apresentou a previsão 

de custos. Nesse plano destacou-se um trecho referente a investimentos para as ações de 

elaboração do plano de coleta seletiva na fonte e implantação desse plano, somando o total de 

R$ 360.000 e 350.000, com período de realização imediato. 

Observou-se como ponto positivo o plano apresentar detalhes sobre os investimentos a 

serem feitos para a implantação da coleta. No entanto, não foi apresentado como esse valor foi 

calculado e quais critérios foram considerados. 

Além disso, de acordo com a Lei 14.026/2022 os titulares dos serviços de saneamento 

devem provar que possuem sustentabilidade financeira (BRASIL, 2020). Portanto, esses 

critérios devem ser considerados no momento do cálculo dos custos de implantação, visto que 

a coleta seletiva pode ser mais cara que a coleta regular e a disposição final, sendo desejável 

que não seja muito mais cara pois pode atrapalhar a sua implementação (BESEN et al., 2017). 

Além disso, ressalta-se que a forma de arrecadação deve ser verificada pela administração 

municipal, com o intuito de verificar a possibilidade de cobertura dos possíveis custos 

(BESEN et al., 2017). 

Notou-se também a ausência de proposição de indicadores para o controle dos custos 

da coleta seletiva após a sua implantação. Besen et al., (2017) apontam como indicadores, o 

“Custo do serviço da coleta seletiva” e “Custo da coleta seletiva /regular + destinação” que 

mede a relação percentual entre o custo da coleta seletiva e o custo da coleta regular somado 

ao custo da destinação dos resíduos. Desta forma seria possível visualizar a vantagem ou 

desvantagem econômica da coleta seletiva frente a coleta regular. 

Outros indicadores também propostos por Fechine (2014) são: custo total do programa 

em relação a quantidade coletada seletivamente (R$ por tonelada), percentual de 

autofinanciamento da coleta seletiva (mede a relação entre o custo total da coleta seletiva em 

relação ao total arrecadado com a taxa do lixo/IPTU etc.), custo da coleta seletiva em relação 

aos custos com limpeza urbana e manejo de resíduos e aplicação dos recursos financeiros 

provenientes da coleta seletiva. 

5.3.2.1.7. Subcategoria “Educação Ambiental” 
 

Ao todo, 5 dentre 10 planos apresentaram conteúdo relacionado a essa categoria de 

análise. O Quadro 19 apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria 

“Educação Ambiental”. 



87 
 

 

 

 
Quadro 19 - Síntese do conteúdo extraído na subcategoria " Educação ambiental" (coleta e transporte) 

para municípios sem coleta seletiva antes da elaboração do plano 

Pontos críticos 

• Baixa proposição e detalhamento das formas de divulgação da coleta seletiva a ser 

implantada nos municípios; 

• Ausência de direcionamento para o início da divulgação da coleta seletiva, como bairros, 

público específico; 

• Ausência da proposição de parcerias para a divulgação a coleta seletiva, como 

universidades, ONG, empresas etc. 

• Ausência de estratégias para a continuidade da divulgação da coleta seletiva; 

• Ausência de indicadores para o monitoramento dessas atividades 

Pontos favoráveis 

Não foram encontrados pontos favoráveis nos planos analisados 

Fonte: elaboração própria 
 

As informações levantadas estavam relacionadas com as propostas para a divulgação 

da coleta seletiva a ser implementada nesses municípios. Se difere da temática de educação 

ambiental presente na categoria “Separação na fonte e acondicionamento”, pois não está 

diretamente relacionada a influência na forma de separação dos recicláveis, mas sim na 

divulgação em si. 

Na etapa do “Diagnóstico”, 1 planos (PMGIRS de Santa Rosa de Viterbo) apontou a 

existência da divulgação de informativos educativos referentes à coleta seletiva para escolas e 

para os munícipes por meio da conta de água (SANTA ROSA DE VITERBO, 2012). 

Na etapa dos “Programas, Metas e Ações”, 3 planos (PMGIRS de Cajuru, Santa Rosa 

de Viterbo e Mococa) apresentaram metas voltadas a divulgação da coleta seletiva. No 

entanto, a partir da leitura das metas não foi possível compreender de maneira clara o que 

estava sendo proposto, devido à ausência de detalhamentos. 

Em outros 2 planos (PMGIRS de Cravinhos e Pontal), notou-se que não foram 

estabelecidas metas diretamente relacionadas a coleta seletiva, mas foram apontadas 

estratégias com maior número de ações, mesmo que sejam amplas e aparentem não ser 

específicas para o município. 

Para Bringhenti e Günther (2011) é necessário que às diretrizes, princípios, 

instrumentos, práticas e modalidades de coleta adotadas sejam divulgados. Estudos apontam 

diversas ferramentas para divulgação da coleta seletiva e seus resultados, como palestras 

mensais e inclusão da temática em planos pedagógicos de escolas, produção e divulgação de 

material, abordagem presencial, redes sociais e outros meios de comunicação; dentre outros 

(ARAUJO et al., 2020; PINHEIRO; RIBEIRO; MELO, 2012; SARAIVA; SOARES; SILVA, 

2018). 
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Araújo et al., (2020) ainda verificou que após a divulgação foram observados 

resultados como a adesão de 100% da população a coleta seletiva, redução gradual de descarte 

de resíduos em terrenos baldios e aumento da higienização dos recicláveis. Portanto, reforça- 

se a avaliação dos programas de coleta seletiva antes e depois da implantação dos programas 

de educação ambiental. 

Além disso, a constante divulgação dos resultados da coleta seletiva e a continuidade 

dos programas de educação ambiental podem favorecer a continuação da coleta seletiva 

(ARAUJO et al., 2020; BRINGHENTI; GÜNTHER, 2011). No entanto, a divulgação deve 

estar aliada a outros fatores, como a organização e a adequação da estrutura operacional 

implantada para a coleta seletiva. Já fatores como, “nível cultural e de instrução do povo 

brasileiro; descréditos relativos a ações oriundas do poder público” podem ser impeditivos 

(BRINGHENTI; GÜNTHER, 2011). 

Desta forma, os planos não apresentaram de forma clara suas estratégias para a 

divulgação da coleta seletiva nos municípios, se limitando a listar possíveis ações que 

precisam ser estudadas para verificar a viabilização de sua funcionalidade. 

5.3.2.2.Conteúdo extraído dos instrumentos de planejamento elaborados após a implantação 

da coleta seletiva 

5.3.2.2.1. Subcategoria “Situação/implantação da coleta seletiva” 
 

Observou-se que em 7 PMGIRS (Orlândia, Jaboticabal, Ribeirão Preto, Sertãozinho, 

Morro Agudo, Monte Alto e Tambaú) e 1 PMSB (Santa Rita do Passa Quatro) a coleta 

seletiva já era realizada antes da elaboração dos planos. Ao longo da leitura desses 

instrumentos, observou-se como os planos avaliavam a coleta seletiva em cada localidade. 

Ao todo, 5 dentre 8 planos apresentaram conteúdo relacionado a essa categoria de 

análise. O Quadro 20 apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria 

“Situação/implantação da coleta seletiva”. 

Quadro 20 – Pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria “Situação/implantação da coleta 

seletiva” (coleta e transporte) para municípios que já realizavam coleta seletiva antes da elaboração do 

plano 

Pontos críticos 

• Alguns planos não mencionam a existência e situação da coleta seletiva na zona rural dos 

municípios; 
• Poucos planos apresentaram expuseram a situação da coleta seletiva no diagnóstico; 

Pontos favoráveis 

No foram encontrados pontos favoráveis nos planos encontrados 

Fonte: elaboração própria 
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Em 2 dos 5 planos (PMGIRS Tambaú e PMSB de Santa Rita do Passa Quatro), 

destacou-se trechos que qualificavam a coleta seletiva como, incipiente, insuficiente ou pouco 

desenvolvida. No PMSB de Santa Rita do Passa Quatro também foi destacado que os 

recicláveis secos eram obtidos por meio da “manipulação dos resíduos oriundos da coleta 

urbana não segregada”, justificando a sua avaliação negativa (SANTA RITA DO PASSA 

QUATRO, 2014). 

Já nos PMGIRS de Jaboticabal, Morro Agudo e Ribeirão Preto, a coleta seletiva foi 

avaliada negativamente, devido ao baixo percentual de atendimento nos respectivos 

municípios frente a quantidade de RD gerados. Além disso, apenas 1 plano (PMGIRS de 

Monte Alto) listou dentre suas propostas, a expansão da coleta seletiva para áreas rurais dos 

municípios, frente aos demais planos que não relataram a situação da coleta seletiva nas zonas 

rurais e periferias de seus municípios. Esses pontos serão aprofundados na subcategoria 

“Organização da coleta seletiva”. 

De acordo com o SNIS (2021), apenas o município de Tambaú não possuía coleta 

seletiva no ano de 2020, ao passo que os demais 7 municípios ainda realizavam essa 

atividade. Este dado pode indicar um aspecto positivo, porém outros fatores precisam ser 

analisados, para a verificação da real situação. Por meio do conteúdo das subcategorias 

seguintes será possível visualizar mais detalhes de como foi aprofundado o planejamento para 

a melhoria dessa atividade. 

5.3.2.2.2. Subcategoria “Geração/quantidades coletadas” 
 

Ao todo, 5 dentre 8 planos apresentaram conteúdo relacionado a essa categoria de 

análise. O Quadro 22 apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria 

“Geração/quantidades coletadas”. 

Quadro 21 - Pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria “Geração/quantidade coletadas” 

(coleta e transporte) para municípios que já realizavam coleta seletiva antes da elaboração do plano 

Pontos críticos 

• Metade dos planos não apresentaram informações sobre a quantidade coletada ou geração 

de recicláveis secos; 

• Formas de apresentação da quantidade coletada dificulta o entendimento sobre a 

eficiência da coleta seletiva; 

• Ausência de relação entre os valores apresentados com outras informações relevantes, 

como setores, bairros ou regiões do município então destinando mais resíduos para a 

coleta seletiva; 

• Metodologias adotadas para a projeção da geração de recicláveis ausente e pouco 

confiável; 
  •   Geração dos recicláveis secos na zona rural dos municípios desconsiderada.  
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Pontos favoráveis 

• Apresentação do percentual de rejeitos coletados (PMGIRS de Ribeirão Preto e Orlândia) 

Fonte: elaboração própria 

De acordo com o Manual para elaboração de PGIRS do MMA existe a facilidade dos 

municípios em obter essas informações sobre a geração de resíduos sólidos devido a 

existência de contratos ou controle feito por veículos que realizam a coleta (BRASIL, 2011). 

Desta forma, esperava-se que os planos apresentassem esses dados, principalmente, referentes 

a mais de um ano de coleta para a avaliação da eficiência da mesma. 

Na etapa do “Diagnóstico”, 4 planos (PMGIRS de Ribeirão Preto, Sertãozinho, 

Jaboticabal e Orlândia) apresentaram a quantidade de resíduos com potencial para reciclagem 

coletados. Sobre o formato apresentado, os PMGIRS de Ribeirão Preto e Jaboticabal 

relataram o quantitativo, considerando períodos de 1 a 3 anos. Desta forma, em ambos foi 

possível observar os avanços, retrocessos ou estagnações no desempenho da coleta. Já os 

PMGIRS de Orlândia e Sertãozinho apresentaram os resultados referentes a 1 ano de coleta. 

No entanto, ressalta-se que a coleta seletiva de Orlândia havia sido implantada em 2011 e o 

plano foi elaborado em 2012. 

Ademais, os PMGIRS de Ribeirão Preto e Orlândia também apresentaram o percentual 

de rejeitos frente ao total coletado de recicláveis secos, com 22,79% e 5%, respectivamente, 

observando-se a grande discrepância entre municípios da mesma região. 

Para essa etapa, aponta-se como ponto negativo que apenas parte dos planos 

analisados apresentaram a informação sobre a quantidade coleta. Além disso, sugere-se que 

outras informações também sejam apresentadas, como quais setores, bairros ou regiões do 

município estão destinando mais resíduos para a coleta seletiva, assim como uma análise do 

histórico da quantificação da coleta, se possível. 

Na etapa dos “Programas, metas e ações”, 3 planos (PMGIRS de Ribeirão Preto, 

Sertãozinho e Orlândia) apontaram projeções da massa de resíduos a ser obtido por meio da 

coleta seletiva. As informações foram apresentas em tabelas e gráficos, com a massa em 

toneladas por mês ou dia, ou apenas em tonelada. Diferente dos demais planos citados, o 

PMGIRS de Jaboticabal não apresentou projeções de resíduos a serem coletados. 

Além disso, os PMGIRS de Sertãozinho e de Orlândia apontaram metas, nas quais o 

PMGIRS de Orlândia incluiu a obtenção de uma balança própria. Sobre essa meta, observou- 

se que os demais planos não apresentaram informações ou propostas sobre como realizam ou 

realizariam a medição da quantidade coletada. 
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Na etapa do “Monitoramento”, apenas o PMGIRS de Orlândia apresentou indicadores 

próprios, relacionados ao desempenho da coleta seletiva. Nesse plano foram apresentados o 

indicador e sua unidade de medida. Os indicadores destacados foram: “Resultado da coleta 

seletiva”, medido em Ton/ano e “Resíduos recicláveis coletados em relação ao total de 

resíduos domiciliares gerados”, medido em percentual (ORLÂNDIA, 2012). Os demais 

planos desse grupo de instrumentos, apresentaram os mesmos indicadores do SNIS. 

5.3.2.2.3. Subcategoria “Organização da coleta seletiva” 
 

Ao todo, 5 dentre 8 planos apresentaram conteúdo relacionado a essa categoria de 

análise. O Quadro 22 apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria 

“Organização da coleta seletiva”. 

Quadro 22 - Pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria “Organização da coleta seletiva” 

(coleta e transporte) para municípios que já realizavam coleta seletiva antes da elaboração do plano 

Pontos críticos 

• Ausência de informação sobre a situação e abrangência da coleta seletiva nas zonas 

rurais e periféricas; 

• Limitada avaliação qualitativa e crítica dos serviços prestados, como rotas, frequência, 

modalidades, localização de PEV, dentre outros; 

• Carências voltadas a baixa abrangência da coleta seletiva, porém sem maiores 

detalhamentos como bairros/regiões não atingidas e principais motivos; 

• Ausência de prognóstico voltado para o aumento gradativo da abrangência da coleta 

seletiva, impossibilitando seu acompanhamento; 

• Baixa articulação entre as propostas de expansão da coleta a outros fatores relevantes, 

como composição gravimétrica, renda da população, escolaridade, dentre outros. 

Pontos favoráveis 

• Projeção do percentual de cobertura da coleta seletiva (PMGIRS de Orlândia e 

Sertãozinho) 

Fonte: elaboração própria 

Na etapa do “Diagnóstico”, 6 dentre os 8 planos apresentaram informações, sendo 6 

planos (PMGIRS de Orlândia, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Jaboticabal e Morro Agudo e 

PMSB Santa Rita do Passa Quatro). Desse total, 4 planos (PMGIRS Orlândia, Ribeirão Preto, 

Sertãozinho e Jaboticabal) apresentaram informações mais detalhadas sobre a organização da 

coleta seletiva de seus municípios frente aos demais. 

Esperava-se dos diagnósticos informações como, abrangência/cobertura da coleta 

seletiva, modalidades adotadas, rotas, frequências (dias/horários), assim como o registro das 

carências e deficiências. Algumas carências e deficiências citadas pelo manual (BRASIL, 

2011) são: o não atingimento da universalidade na prestação do serviço público, ausência de 

coleta em aglomerados precários nas áreas urbanas e rurais. 
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As principais carências e deficiências identificadas para a coleta seletiva nessa 

subcategoria foram o baixo atendimento do serviço a população e ausência de outras 

modalidades, como PEV/ecopontos para o recebimento de recicláveis. No entanto, as zonas 

rurais e periféricas do município não foram mencionadas. Os PMGIRS de Orlândia, 

Sertãozinho e Ribeirão Preto apontaram de forma quantitativa a abrangência da coleta, frente 

aos demais planos, sendo o município de Sertãozinho, o único que apresentou a abrangência 

de 100% da área urbana. 

Em relação a outras informações como, modalidade, frequência e rotas, observou-se 

que a modalidade a porta-porta foi a mais citada em todos os instrumentos analisados, assim 

como a presença de PEV ou ecopontos. Apenas 3 planos, os PMGIRS de Monte Alto, 

Tambaú e Santa Rita do Passa Quatro, não apresentaram essa informação. 

Quanto a frequência e rotas, apenas 3 planos (PMGIRS de Monte Alto e de Morro 

Agudo e o PMSB de Santa Rita do Passa Quatro) não apresentaram essas informações. Já os 

PMGIRS de Jaboticabal, Orlândia e Sertãozinho apresentaram no formato de quadros ou 

listas, informações como setores, locais, dias da semana, horários e/ou períodos. No geral, a 

modalidade porta a porta era realizada 1 vez por semana. 

Os trechos encontrados na etapa dos “Programas, Metas e Ações” estavam 

direcionados ao aumento na abrangência da coleta seletiva porta a porta em 100% desses 

municípios, bairros ou população. 4 de 8 planos (PMGIRS de Orlândia, Ribeirão Preto, 

Sertãozinho e Tambaú) apresentaram essa proposta no formato de metas. No entanto, apenas 

2 planos (PMGIRS de Orlândia e Sertãozinho) apresentaram projeções com o aumento 

gradual dessa abrangência, sendo possível acompanhar o andamento do cumprimento dessas 

metas. Já os PMGIRS de Monte Alto e Morro Agudo não apresentaram metas diretamente 

relacionadas a abrangência, mas propostas, recomendações ou objetivos. 

Para os municípios que já possuíam coleta seletiva sugere-se que seja feita a avaliação 

qualitativa das rotas já existentes e a verificação das regiões/bairros do município onde a 

coleta ainda não é alcançada. Para a verificação das rotas podem ser propostos a realização de 

estudos para avaliação do custo-benefício das rotas já existentes. Em Tangará da Serra (MT), 

por exemplo, Gonçalves et al. (2019) analisaram a quilometragem percorrida pelos caminhões 

e a quantidade coletada, identificando dificuldades e contratempos nas rotas realizadas pela 

Cooperativa do município. Os autores sugerem a junção de bairros menores em um itinerário 

para reduzir o tempo da rota e a instalação de ecopontos em locais pré-determinados. Além 

disso, Stark, Cantão e Cantão (2013) ao analisarem as rotas da coleta em Sorocaba (SP), 

consideraram também a localização da cooperativa (distância considerável que aumentava o 
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tempo e os custos), sugerindo a criação de locais de transbordo para o ganho operacional da 

coleta. 

Já para as regiões nas quais a coleta não abrange, infere-se que o estudo gravimétrico e 

avaliação em conjunto as organizações de catadores podem ajudar a traçar estratégias e metas. 

Também poderia ser considerado no planejamento o uso de ferramentas para a implantação e 

otimização de rotas, como a Sistema de Informação Geográfica (SIG) (BERNARDO; LIMA, 

2017; NITHYA; VELUMAN; SENTHIL KUMAR, 2012). Desta forma, infere-se que as 

propostas de expansão da coleta se tornem mais realistas. 

Outros fatores também podem ser considerados na proposição de rotas, como 

apresentados no item “Organização da coleta seletiva” para os municípios que ainda não 

possuíam planos antes de sua elaboração. A renda familiar, geração de resíduos per capta são 

pontos a serem considerados, sendo que a renda pode ser o mais relevante (SILVA et al., 

2020). Observou-se que na composição dessas proposições, não foram apontadas 

especificações como essas. 

Portanto, acredita-se que as propostas elencadas foram abordadas superficialmente, 

sem considerar outros fatores importantes ligados a abrangência da coleta seletiva nos 

municípios. Assim como a ausência de uma avaliação qualitativa das rotas, frequências, 

modalidades, que limitaram a proposição de metas. 

Na etapa do “Monitoramento” da abrangência da coleta, 2 planos (PMGIRS de 

Orlândia e Sertãozinho) apresentaram como indicador o número ou porcentagem de 

domicílios participantes do programa de coleta seletiva no município. 

5.3.2.2.4. Subcategoria “Infraestrutura/Capacidade operacional da coleta seletiva” 
 

Ao todo, 7 dentre 8 planos apresentaram conteúdo relacionado a essa categoria de 

análise. O Quadro 23 apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria 

“Infraestrutura/Capacidade operacional”. 

Quadro 23 - Pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria “Infraestrutura/capacidade 

operacional” (coleta e transporte) para municípios que já realizavam coleta seletiva antes da 

elaboração do plano 

Pontos críticos 

• Ausência de avaliação qualitativa dos equipamentos destinados a coleta seletiva; 

• Pouca menção, descrição e avaliação qualitativa dos trabalhadores atuantes na coleta 

seletiva; 

• Propostas para aquisição ou reforma de veículos, porém sem mencionar tipos ou 

capacidades e atrelar a outros fatores que justifiquem necessidade de aquisição; 

• Propõe número de PEV a ser instalados, porém não relaciona com outras fatores, como 
  composição gravimétrica (áreas de maior interesse), bairros etc.  
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• Baixa proposição de indicadores relacionados a infraestrutura e capacidade operacional; 

Pontos favoráveis 

• Proposição de indicadores para monitoramento da capacidade operacional da coleta 

seletiva (PMGIRS de Orlândia). 

Fonte: elaboração própria 

Brasil (2011) aponta que para essa temática deve ser feita uma análise quantitativa e 

qualitativa dos recursos humanos e equipamentos disponibilizados ao gerenciamento dos 

resíduos sólidos, incluindo a coleta e transporte. 6 de 8 planos apresentaram informações em 

seus diagnósticos sobre essa temática. Apenas 2 planos (PMGIRS de Tambaú e PMSB de 

Santa Rita do Passa Quatro) não apresentaram nenhuma informação. 

Em relação aos equipamentos, 3 planos (PMGIRS de Sertãozinho, Jaboticabal e Morro 

Agudo) apresentaram o número de veículos por tipo, destinados a coleta seletiva, sendo que 

os PMGIRS de Sertãozinho e Morro Agudo apresentaram maior detalhamento. No entanto, 

em relação a análise qualitativa, nenhum plano apresentou informações sobre a suficiência, 

assim como condições e idades que se encontravam os veículos no momento da elaboração do 

plano. 

Sobre os recursos humanos, 2 planos (PMGIRS de Ribeirão Preto e Jaboticabal) 

apontaram informações sobre os trabalhadores destinados a coleta seletiva, sendo que apenas 

o PMGIRS de Jaboticabal apresentou o número de funcionários para cada função. Desta 

forma, alguns planos aparentaram não estar de acordo com o manual do governo brasileiro. 

Na etapa dos “Programas, Metas e Ações”, observou-se que as propostas estavam 

relacionadas a aquisição ou adequações de caminhões para a realização da coleta seletiva e/ou 

instalação de PEV/ecopontos. 

5 planos (PMGIRS Ribeirão Preto, Orlândia, Jaboticabal, Morro Agudo e Tambaú) 

apresentaram segmentos de texto relacionados a infraestrutura. Os PMGIRS de Morro Agudo 

e Tambaú estabeleceram metas relacionadas a aquisição de veículos, sendo que apenas o 

PMGIRS de Morro Agudo apontou o número e o tipo de veículos necessários. 

Em relação a instalação de PEV ou ecopontos para o recebimento de materiais 

recicláveis, os PMGIRS de Monte Alto, Orlândia, Ribeirão Preto e o PMSB de Santa Rita do 

Passa Quatro, Sertãozinho e Tambaú apresentaram segmentos relacionados. Os PMGIRS de 

Orlândia, Ribeirão Preto e Sertãozinho apresentaram a quantidade de PEV/ecopontos 

almejados para o município. Os demais instrumentos apresentam apenas de forma qualitativa 

o interesse na instalação de PEV, sem projetar números e outros detalhes, como apresentado 

nos PMGIRS de Tambaú e Monte Alto e no PMSB de Santa Rita do Passa Quatro. Ressalta- 
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se que os planos de Monte Alto e Tambaú apresentam prazos e custos de instalação de forma 

simplificada, ou seja, apenas o valor final. 

Na etapa de “Monitoramento”, apenas 1 plano (PMGIRS de Orlândia) estabeleceu 

indicadores sobre a infraestrutura e capacidade operacional, voltados principalmente aos 

recursos humanos, como total de catadores na operação da coleta seletiva e agentes 

(cooperados) existentes para a coleta seletiva e triagem da fração seca (recicláveis). Besen et 

al. (2017) também sugere o indicador “Condições de trabalho na coleta se resíduos secos”. 

Esse indicador está relacionado a regularidade dos veículos de coleta e equipamento de 

segurança dos trabalhadores. Além disso, os autores elencam requisitos desejáveis, como 

documentação, licenças e pagamento de IPVA e de seguro obrigatório, motoristas habilitados 

(caminhões, veículos leves), manutenção dos veículos, camisas ou coletes com cores vivas, 

calça comprida, boné , capa de chuva, calçado com solado antiderrapante, utilização de luva 

de proteção mecânica (impermeável), colete refletor para coleta noturna, tempo adequado 

para que o trabalhador possa retirar o material sem riscos ergonômicos e de atropelamento e 

definição de limite de carga individual a ser coletada. Porém, observou-se que nenhum desses 

pontos foram contemplados nos planos analisados no diagnóstico e nas propostas. 

5.3.2.2.5. Subcategoria “Responsabilidades/apoio do setor público/privado” 
 

Ao todo, os 8 planos apresentaram conteúdo relacionado a essa categoria de análise. O 

Quadro 24 apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria 

“Responsabilidades/apoio do setor público/privado”. Foram levantados 5 pontos críticos e 1 

ponto favorável presente em 2 planos, os PMGIRS de Morro Agudo e Sertãozinho. 

Quadro 24 - Pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria “Responsabilidades/apoio do 

setor público/privado” (coleta e transporte) para municípios que já realizavam coleta seletiva antes da 

elaboração do plano 

Pontos críticos 

• Informações limitadas sobre a existência e conteúdo dos contratos para realização a coleta 

(principalmente com organizações de catadores); 

• Pouca menção a outras formas de apoio da prefeitura e de terceiros a coleta seletiva; 

• Ausência de avaliação qualitativa dos contratos, convênios ou outras formas de apoio do 

poder público; 

• Ausência de propostas voltadas a proposição ou melhoria de contratos e outras formas de 

apoio a coleta seletiva; 

• Ausência de propostas voltadas ao estabelecimento de novas parcerias e apoio a coleta 

seletiva; 

• Ausência de proposição de indicadores para o monitoramento de aspectos institucionais da 

coleta seletiva; 

Pontos favoráveis 
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• Menciona como o poder público apoia a coleta seletiva realizada por catadores (PGIRS de 

Morro Agudo e Sertãozinho); 
 

Fonte: elaboração própria 

Na etapa do “Diagnóstico”, esperava-se que os planos apresentassem os responsáveis 

pela operação da coleta seletiva nos municípios, assim como a forma de apoio do poder 

público e participação da iniciativa privada. Além disso, considerou-se a presença de 

legislações/decretos municipais e formas de fiscalização. 

Em relação aos responsáveis pela operação da coleta seletiva, verificou-se que 5 

(PMGIRS de Sertãozinho, Morro Agudo, Orlândia, Tambaú e o PMSB de Santa Rita do Passa 

Quatro) dos 8 planos a coleta era operada por organizações de catadores e em apenas 2 planos 

(PMGIRS de Jaboticabal e Ribeirão Preto) era realizada por empresas contratadas, sendo 

papel das cooperativas/associações existentes receber, triar, beneficiar e comercializar, e em 

apenas 1 plano (PMGIRS de Monte Alto) não foi mencionada essa informação. 

Observou-se que, novamente, não foi apresentada uma avaliação qualitativa dos 

contratos existentes para a realização da coleta seletiva, principalmente onde a coleta era 

realizada por catadores de material reciclável. Oliveira et al., (2018) avaliou os contratos entre 

a prefeitura e as organizações de catadores de 3 municípios da região sul do Brasil e observou 

que a coleta e transporte consistia no objeto de contratação. Além disso, foram levantados 

valores, formas de pagamento, existência de obrigações e penalidades e o tempo de vigência 

do contrato. 

Desta forma, sugere-se que informações como essas também sejam apresentadas no 

diagnóstico dos planos para que a qualidade dos contratos existentes seja discutida e 

posteriormente melhorada. O planejamento desses tópicos nos planos torna-se importante, 

pois a formalização contratual com os prestadores de serviço pode contribuir para o controle e 

fiscalização da prefeitura (BESEN et al., 2017). 

Em relação ao apoio do poder público municipal a coleta seletiva, apenas 2 dentre 8 

planos (PMGIRS de Morro Agudo e de Sertãozinho) apresentaram como ocorria esse apoio, 

relatando o fornecimento de infraestrutura (veículos, motoristas e combustível). Para os 

municípios que possuíam coleta terceirizada, apenas 1 plano (PMGIRS de Ribeirão Preto) 

apresentou informações, como o nome do prestador de serviço, a sua função e data de 

validade do contrato. 

Sobre as legislações, leis, decretos e/ou portarias municipais, 4 dentre 8 planos 

(PMGIRS de Ribeirão Preto, Jaboticabal, Orlândia e Morro Agudo) apresentaram informação, 

sendo que apenas 1 plano (PMGIRS de Morro Agudo) indicou que ainda não tinha legislações 
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específicas para resíduos sólidos. As legislações apresentadas no planejamento desses 

municípios foram datadas entre os anos de 2003 e 2013. 

Não foram apresentados propostas e indicadores que se encaixassem nessa 

classificação. No entanto, tendo em vista as limitações das informações apresentadas no 

diagnóstico, não foi possível obter um cenário para a proposição de metas. 

Consequentemente, também não foram apontados indicadores. Besen et al. (2017) sugere o 

indicador “instrumentos legais na relação da prefeitura com prestadores de serviço de coleta 

seletiva”, com o intuito de medir a existência de instrumentos legais entre as 

prefeitura/empresas e organizações de catadores. 

5.3.2.2.6. Subcategoria “Custos” 
 

Ao todo, 5 dentre 8 planos apresentaram conteúdo relacionado a essa categoria de 

análise. O Quadro 25 apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria 

“Custos”. 

Quadro 25 - Pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria “Custos” (coleta e transporte) 

para municípios que já realizavam coleta seletiva antes da elaboração do plano 

Pontos críticos 

• Pouco detalhamento sobre os custos relacionados a coleta seletiva, como combustível, 

mão de obra, educação ambiental, dentre outros; 

• Ausência da avaliação qualitativa dos custos com a coleta seletiva já existentes; 

• Não inclusão da coleta seletiva na taxa de lixo; 

• A estimativa dos custos com a coleta seletiva não estava relacionada ao arrecadado pela 

prefeitura e destinado ao saneamento, tornando os valores propostos duvidoso; 

• Não foi apresentado a origem dos recursos para subsidiar os custos propostos para a 

coleta seletiva; 

• Abordagem superficial de indicadores para o monitoramento dos custos com a coleta 

seletiva; 

Pontos favoráveis 

• Proposição de indicadores para o monitoramento dos custos da coleta seletiva (PMGIRS 

de Orlândia) 

Fonte: elaboração própria 

 
Novamente, o manual define que o diagnóstico dos custos deve ser exaustivo 

(BRASIL, 2011). Logo esperava-se que os municípios apresentassem todos os custos 

envolvidos com a coleta e transporte. Além disso, se esses custos estavam de acordo com o 

arrecadado pelas prefeituras. 

Na etapa do “Diagnóstico”, 3 dentre 8 planos (PMGIRS de Ribeirão Preto, Jaboticabal 

e Orlândia) apresentaram informações acerca dos custos da coleta seletiva executada em seus 

municípios. O município de Orlândia apresentou o maior custo referente a coleta seletiva: R$ 
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406.233,42 (ORLÂNDIA, 2012) em seu planejamento, referente a soma do combustível, 

manutenção dos caminhões e sacos para a coleta seletiva. Observou-se que os demais planos 

não detalharam os custos apresentados e se estavam elevados ou não, assim como sua relação 

com os custos da coleta regular, da limpeza urbana e do total arrecadado pela prefeitura. 

Na etapa dos “Programas, Metas e Ações”, 3 dentre 8 planos (PMGIRS de Orlândia e 

Tambaú e o PMSB de Santa Rita do Passa Quatro) apresentaram essa informação. Observou- 

se a proposição de estimativa dos custos, porém não apontaram como esse valor foi calculado 

e se estava de acordo com a receita da prefeitura destinada ao saneamento ou resíduos sólidos, 

ou seja, se seria possível cumprir a meta. 

Na etapa do “Monitoramento”, apenas 1 dentre 8 planos (PMGIRS de Orlândia) 

apresentou indicadores relacionados ao controle das despesas dos agentes públicos e privados 

para a execução dos serviços de coleta seletiva, despesas per capta, despesa por tonelada 

coletada da fração seca dos RD e despesa anual evitada pelo desvio da fração seca. Os 

indicadores propostos são condizentes com alguns dos indicadores propostos por Besen et al. 

(2017). 

5.3.2.2.7. Subcategoria “Educação Ambiental” 
 

Ao todo, 7 dentre 8 planos apresentaram conteúdo relacionado a essa categoria de 

análise. O Quadro 26 apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria 

“Responsabilidades/apoio do setor público/privado”. 

Quadro 26 - Pontos críticos e favoráveis relacionados a subcategoria “Educação ambiental” (coleta e 

transporte) para municípios que já realizavam coleta seletiva antes da elaboração do plano 

Pontos críticos 

• Ausência ou pouco detalhamento das propostas de divulgação já existentes nos municípios; 

• Ausência de avaliação qualitativa das formas de divulgação já adotadas pelos municípios; 

• Poucas propostas direcionadas a divulgação da coleta frente ao planejamento da expansão 

da coleta seletiva; 

• Ausência de integração entre as propostas de divulgação e outros fatores, como 

composição gravimétrica, relato de catadores, dentre outras. 

Pontos críticos 

• Proposta de priorização da divulgação da coleta seletiva em bairros onde ocorre menor 

adesão (PMGIRS de Ribeirão Preto) 

Fonte: elaboração própria 

Na etapa do “Diagnóstico”, 5 dentre 8 planos (PMGIRS de Ribeirão Preto, Morro 

Agudo, Sertãozinho, Jaboticabal e Monte Alto) apresentaram conteúdos relacionados a 

educação ambiental no âmbito da coleta seletiva. Os conteúdos apresentados estavam 
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relacionados a distribuição de panfletos e outros informativos sobre os dias, horários e locais 

da coleta seletiva, em sua maioria. 

Observou-se que não houve a avaliação qualitativa em relação as formas de 

divulgação adotadas. Os diagnósticos poderiam apresentar como as ações já existentes 

estavam contribuindo para a melhoria da coleta seletiva, e indicar pontos para serem 

reavaliados ou adicionados para a elaboração de programas mais condizentes a realidade dos 

municípios. 

De forma geral, já era sabido que os PMGIRS de Guariba, Monte Alto, Jaboticabal e 

Pitangueiras traziam informações insipientes e vagas das ações a serem tomadas em relação 

ao cumprimento dos critérios do Art. 8º da Política Nacional de Educação Ambiental 

(BRUMATTI; PUPIN; BORGES, 2016). Ainda em relação ao PMGIRS de Jaboticabal, o 

mesmo possuía como carência o acompanhamento e a avaliação dos programas, interferindo 

na identificação das problemáticas e observação da evolução (BRUMATTI; PUPIN; 

BORGES, 2016). 

3 dentre 8 planos (PMGIRS de Ribeirão Preto, Morro Agudo e Tambaú) também 

apresentaram propostas diretamente relacionadas a divulgação da coleta seletiva. Destaca-se 

que o PMGIRS de Ribeirão Preto apresentou um objetivo que consistia na priorização de 

ações de educação ambiental em bairros com menor adesão da coleta seletiva. Aponta-se esse 

objetivo como ponto positivo, pois consiste em uma maneira de orientar o planejamento, 

mesmo não sendo apontadas as áreas de menor adesão e outras considerações que seriam 

importantes para a estruturação de programas de educação ambiental e divulgação da coleta 

seletiva. 

5.3.3. Catadores de Material reciclável 
 

Para a categoria “Catadores de Materiais Recicláveis” foram adotadas 7 subcategorias. 

O Quadro 27 apresenta a descrição das subcategorias adotadas. 

 
Quadro 27 - Descrição das subcategorias definidas para a categoria “Catadores de Materiais 

Recicláveis” 
Subcategorias Descrição/conteúdo esperado 

Presença/ 

formação/expansão de 

cooperativas/associação 

de catadores 

 

Organizações de catadores já existentes ou previstas para serem implantadas, ações 

que já estavam em andamento para organização de catadores. 

Triagem e 

comercialização 

Caracterização gravimétrica dos resíduos triados/comercializados e rejeitos; 

quantidade de resíduos triados e/ou comercializados (atual ou prevista); materiais 

mais vendidos e/ou de difícil comercialização; 

Organização da 

cooperativa/associação 

de catadores 

Número e função dos cooperados/associados, jornada de trabalho, procedimentos 

operacionais, capacitação/treinamento, uso de EPI; 
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Infraestrutura e 

capacidade operacional 

Tipos, quantidades e condições dos equipamentos (prensa, esteira/mesa de triagem, 

etc), tipo e condições do local destinado ao processo de triagem (barracão, 

ventilação, segurança), número e condição do local de armazenamento do material a 
ser triado ou triado 

 
 

Custos 

Gastos internos da cooperativa/associação, forma de pagamento dos gastos internos 

(prefeitura, própria cooperativa/associação, ambos ou outros), valor remunerado aos 

cooperados/associados; receita oriunda com a venda de materiais recicláveis (obtida 
ou prevista); levantamento de preços dos materiais recicláveis, materiais com maior 

e menor preço, receita total obtida 

 

Responsabilidades/apoio 

do setor público privado 

Leis, normas e decretos existentes; contratos entre a cooperativa/associação de 

catadores e a prefeitura (responsabilidades); forma de apoio do setor privado a 

cooperativa/associação; fiscalização e controle das atividades; apoio econômico aos 

cooperados/ associados; capacitações 

 

 
Catadores Autônomos 

Mapeamento/diagnóstico de catadores autônomos no município (número, bairros 

que atuam); possibilidade de organização ou incorporação dos catadores autônomos 

em cooperativa ou associação; descrição da forma de trabalho/ atuação no 

município; controle da quantidade e tipologia de resíduos coletados; identificação 

dos possíveis compradores dos resíduos coletados; relação do poder público 
municipal/munícipes com os autônomos; 

Fonte: elaboração própria 

 
Ao todo, foram extraídos 260 segmentos de texto relacionados à categoria de análise 

“Catadores de materiais recicláveis” em um total de 18 instrumentos de planejamento. 

Considerando-se as etapas do planejamento, foram encontrados 106 segmentos presentes no 

diagnóstico, 148 nos programas, metas e ações e 6 no monitoramento. A Tabela 8 apresenta o 

número de segmentos destacados em cada etapa do planejamento, para cada subcategoria. 

Tabela 9 - Número de segmentos destacados em cada etapa do planejamento para cada subcategoria 

(catadores de material reciclável) 

Subcategorias Diagnóstico 
Programas, 

metas e ações 
Monitoramento Total 

Infraestrutura e capacidade 

operacional 
28 45 0 73 

Responsabilidade/apoio do setor 

público/privado 
13 51 0 64 

Catadores Autônomos 26 20 1 47 

Triagem/Comercialização 15 8 2 25 

Educação Ambiental 0 17 0 17 

Custos 7 7 3 17 

Organização 11 0 0 11 

Presença/ formação/expansão de 

cooperativas/associação de catadores 
6 0 0 6 

TOTAL 106 148 6 260 

Fonte: elaboração própria 
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5.3.3.1. Conteúdo extraído dos instrumentos de planejamento de municípios que ainda não 

possuíam organizações de catadores antes de sua elaboração 

5.3.3.1.1. Subcategoria “Atuação dos catadores autônomos no município” 
 

Conforme verificado, os 10 municípios que não possuíam coleta seletiva antes da 

elaboração dos planos, também não possuíam organizações de catadores. No entanto, notou- 

se a partir da leitura dos planos a atuação dos catadores autônomos como atores relevantes na 

coleta informal, sendo o terceiro tema mais presente nesses planos. 

Ao todo, 5 dentre 10 planos apresentaram conteúdo relacionado a essa temática. O 

Quadro 28 apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionados a essa subcategoria. 

Quadro 28 – Pontos críticos e favoráveis relacionados a atuação dos catadores autônomos nos planos 

elaborados antes da formação de organizações de catadores 

Pontos críticos 

• Menciona informações interessantes para o diagnóstico sobre os catadores autônomos, 

porém de forma superficial; 

• Crítica a existência de catadores autônomos; 

• Proposta para mapeamento e cadastro dos catadores autônomos, porém sem considerar 

outros fatores atrelados a esses atores; 
• Ausência da proposição de indicadores para o monitoramento dos catadores autônomos; 

Pontos favoráveis 

• Sugestão de conteúdo para os formulários a serem aplicados aos catadores autônomos 

(PMGIRS de Guariba); 

• Definição de capacitação e responsabilidades referente ao cadastro dos catadores 

autônomos; 

Fonte: elaboração própria 

 
Na etapa do “Diagnóstico”, 3 (PMGIRS Cravinhos, Pontal e Guariba) dentre 10 planos 

apresentaram ações que já estavam sendo realizadas com esses atores ou necessitavam ser 

feitas. Destacou-se trechos com informações relacionadas a área de atuação no município, 

número de catadores atuantes e quantidade coletadas. 

Considera-se a importância dessas informações estarem presentes no diagnóstico dos 

planos, pois podem nortear o planejamento da formação de organizações de catadores e 

organização da coleta seletiva. No entanto, foram apresentadas de forma limitada e duvidosa, 

como no PMGIRS de Guariba que apresentou dados de geração, porém, não é relatado como 

o valor foi obtido. 

Também, notou-se que 3 planos (PMGIRS de Cravinhos, Pontal e PMSB de 

Jardinópolis) apontaram como influência negativa a existência dos catadores autônomos. Por 

exemplo, no PMGIRS de Pontal que afirmou, em um trecho, que o baixo número de catadores 
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inviabilizava a participação na coleta seletiva (PONTAL, 2015). Já o PMGIRS de Cravinhos 

destacou que a coleta não atinge autos índices por ser realizada apenas por catadores 

informais (CRAVINHOS, 2015). No PMSB de Jardinópolis também foi destacado um trecho, 

indicando possíveis desvantagens dessa atividade no município, por causar atraso no ritmo 

dos serviços e causar espalhamento em vias públicas (JARDINÓPOLIS, 2017). 

Em relação aos programas, metas e ações, destacou-se propostas relacionadas a formas 

de apoio do poder público municipal a organização dos catadores autônomos (PMGIRS de 

Cravinhos) e a integração dos catadores autônomos em organizações de catadores. 

Em 3 planos (PMGIRS de Cravinhos, Guariba e PMSB Jardinópolis) foi apresentado 

como “sugestão” o mapeamento e cadastro desses atores. No qual, em 2 planos (PMGIRS de 

Cravinhos e Guariba) foram sugeridas informações mínimas que deveriam constar no 

formulário de cadastro. Destaca-se que no PMGIRS de Guariba, também são apontadas 

informações que deveriam ser recolhidas sobre esses trabalhadores, porém além de dados de 

identificação. Ademais, foi apontado o órgão responsável pelo cadastro. 

Em relação aos agentes que realizariam o cadastro dos catadores autônomos, no 

PMGIRS de Cravinhos, foi destacado um trecho indicando o treinamento de agentes públicos 

para o cumprimento dessa tarefa. Enquanto no PMGIRS de Guariba, destacou-se a indicação 

de quem seriam os agentes destinados para essa função e especificações a serem adotadas no 

seu treinamento. 

Aponta-se como positivo para os planos analisados apresentarem o detalhamento em 

relação as responsabilidades, direcionamento do conteúdo dos formulários e necessidade de 

treinamento e envolvimento de outros especialistas. Desta forma, para esse tópico, destaca-se 

o PMGIRS de Guariba. No entanto, em relação aos diagnósticos, todos os planos analisados 

foram considerados insuficientes. 

Além disso, observou-se que não houve a proposição de indicadores relacionados ao 

monitoramento do número aproximado de catadores autônomos ou adesão a organizações de 

catadores. 

5.3.3.1.2. Subcategoria “Presença/formação/expansão de organização de catadores de 

material reciclável” 

3 dentre 10 planos apontaram ações que já estavam em andamento no que tange a 

formação de cooperativas ou associações de catadores. O Quadro 29 apresenta os pontos 

críticos e favoráveis relacionados a esse conteúdo presente nos planos. 
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Quadro 29 - Pontos críticos e favoráveis relacionados a presença, formação e/ou expansão de 

organização de catadores de material reciclável nos planos elaborados antes da formação de 

organizações de catadores 

Pontos críticos 

• Menção a ações em andamento para organização dos catadores, porém não são 

apresentadas outras informações e análise qualitativa das ações tomadas; 
• Proposição precipitada do aumento do número de organizações de catadores. 

Pontos favoráveis 

Não foram identificados pontos favoráveis 

Fonte: elaboração própria 

 
Conforme a leitura dos planos, 3 planos (PMGIRS de Cravinhos, Santa Rosa de 

Viterbo e Guariba) mencionaram a existência de projetos voltados a organização dos 

catadores em cooperativas ou associações, desconsiderando outros detalhes que poderiam 

nortear o planejamento, como será apresentado nos tópicos adiante. 

Já em relação as propostas, 2 planos (PMGIRS de Cravinhos e Pontal) apresentaram 

meta, sem prazo, voltada ao aumento do número de cooperativas e outras formas de 

organização de catadores nos municípios (CRAVINHOS, 2015). No entanto, esse município 

ainda não possuía organizações de catadores, sendo viável o planejamento focar 

primeiramente na formação de sua primeira organização. 

Destaca-se que em 2020 os municípios de Cravinhos, Pitangueiras, Jardinópolis, Santa 

Rosa de Viterbo, Cajuru e Serrana declararam não possuir organizações de catadores (SNIS, 

2021). Ao passo que os municípios de Guariba e Pontal declararam possuir organizações, a 

COPGUA e a CORECOMP, respectivamente. 

5.3.3.1.3. Subcategoria “Infraestrutura/capacidade operacional das organizações de 

catadores” 

Ao todo, 5 dentre 10 planos apresentaram informações relacionadas a infraestrutura e 

capacidade operacional que será destinada às futuras organizações de catadores. O Quadro 30 

apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionados ao planejamento desse tema. 

Quadro 30 – Pontos críticos e favoráveis relacionados a “Infraestrutura da cooperativa/associação de 

catadores” nos planos elaborados antes da formação de organizações de catadores 

Pontos críticos 

• Menção a ações que já estavam sendo realizadas em relação ao fornecimento de 

infraestruturas, porém pouco detalhadas; 

• Ausência de projeção relacionada ao número de catadores que seriam atuantes nas futuras 

organizações; 

• Propostas ausentes ou pouco detalhadas acerca do espaço físico que seria destinado as 

organizações de catadores; 
  • Propostas de aquisição de equipamentos apresentadas de forma genérica, sem   
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relacionar/especificar com os locais proposto para a instação dos galpões; 

• Menção a equipamentos, porém sem estabelecer metas e formas para sua aquisição ou 

custos; 

Pontos favoráveis 

• Projeção da quantidade de catadores em organizações de catadores (PMGIRS de 

Cravinhos e Pontal) 

Fonte: elaboração própria 

Na etapa do “Diagnóstico”, identificou-se em 1 plano (PMGIRS de Guariba) medidas 

que já estavam sendo adotadas para a estruturação física de uma cooperativa, como a 

definição de local e aquisição de equipamentos. Porém, não foram apresentadas informações 

relacionadas ao número e tipo de veículos e se estavam suficientes. Já o PMGIRS de Santa 

Rosa de Viterbo não mencionou informações sobre essa temática, embora tenha apontado que 

a formação de uma associação de catadores estava em andamento. 

Na etapa dos “programas, metas e ações” 5 planos apresentaram propostas 

relacionadas a construção de galpões ou centros de triagem, aquisição de equipamentos e mão 

de obra para as futuras organizações de catadores. A respeito da mão de obra, 2 planos 

(PMGIRS de Cravinhos e Pontal) apresentaram projeções relacionadas a quantidade de 

cooperados a serem incorporados a cooperativa ou associação em um período de 20 anos. 

De acordo com o PMGIRS de Pontal, para os anos de 2019 e 2020 estava previsto que 

a cooperativa tivesse 10 catadores. O município não declarou ao SNIS o número de catadores 

que atuavam no ano de 2020, porém em 2019 foi declarado a existência de 12 integrantes, 

apresentando estar em conformidade com o planejado nesse quesito. Já o município de 

Guariba, declarou possuir 8 integrantes (SNIS, 2021), no entanto não constava em seu plano 

metas referentes ao número de catadores organizados. 

Sobre o local a ser destinado às cooperativas/associações, apenas 1 plano (PMGIRS de 

Pitangueiras) apresentou uma ação indicando que deveria ser feita a definição de um local 

para a implantação de uma central de triagem. Ao passo que outros 3 planos (PMGIRS de 

Cravinhos, Mococa e Guariba) apresentaram como “propostas”, a construção ou instalação de 

um local para os catadores. Recomenda-se que essas propostas estejam vinculadas a consultas 

em planos diretores, possíveis áreas ou locais que sejam de interesse do poder público para a 

instalação. 

Acerca dos equipamentos, 4 planos (PMGIRS de Cravinhos, Pitangueiras, Guaribas e 

Pontal) apresentaram apenas indicações de quais equipamentos deveriam estar presentes na 

cooperativa ou associação. Apenas 1 plano (PMGIRS de Mococa) elencou uma ação, 

indicando o ano para o seu cumprimento. Sugere-se que além de indicações, também seja 
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apresentado um levantamento dos possíveis equipamentos (tipos, preços, quantidades etc.), 

levantamento de custos, responsáveis e prazo para realização. 

Para a formação de uma organização de catadores, o planejamento da infraestrutura e 

da capacidade operacional consiste em uma etapa relevante. Desta forma, deve ser elaborado 

com base em outros parâmetros como disponibilidade de recursos, mobilização dos catadores, 

dentre outros, para que a organização funcione de forma eficiente, adequada e segura para os 

catadores. Além disso, a infraestrutura e equipamentos podem ser adquiridas por meio da 

relação contratual com poder público (JODAS, 2010), sendo interessante que os municípios 

também apresentem o planejamento para a contração, que será detalhado na subcategoria 

seguinte. 

5.3.3.1.4. Subcategoria “Responsabilidade/apoio do setor público/privado” 
 

3 dentre 10 planos apresentaram informações relacionadas a definição das 

responsabilidades do poder público, organizações de catadores e formas de apoio as futuras 

organizações. O Quadro 31 apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionados a esse 

conteúdo presente nos planos. 

Quadro 31 – Pontos críticos e favoráveis relacionados a “Responsabilidade/apoio do setor 

público/privado” nos planos elaborados antes da formação de organizações de catadores 

Pontos críticos 

• Menciona a existência de auxílios a formação de catadores que já estavam em andamento, 

porém não apresenta detalhes sobre o andamento; 

• Propostas, ausente ou superficiais, direcionadas a formalização, contratação, convênios 

das futuras organizações de catadores; 

• Ausência de propostas que considerem os critérios para a regularização das cooperativas 

ou associações de catadores; 

•  Propostas, ausentes ou superficiais, voltadas ao fornecimento de outros benefícios aos 

catadores, como capacitações, creches, cesta básica etc. 
• Ausência de proposição de futuras parcerias com outras entidades; 

Pontos favoráveis 

• Menção a existência de auxílios a formação de organização de catadores que já estavam 

em andamento (PMGIRS de Cravinhos) 

Fonte: elaboração própria 

 
Na etapa do “Diagnóstico”, o PMGIRS de Cravinhos, indicou que a prefeitura estava 

auxiliando os novos cooperados no processo de ativação de uma associação, cedendo um 

galpão de propriedade da prefeitura. No entanto, identificou-se a ausência de informação 

relacionadas ao andamento da formalização da cooperativa, estabelecimento de contrato ou 

convênios, parcerias com outras entidades, assim como, uma avaliação desse processo. 
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Os demais planos que apontaram a formação de organizações de catadores que 

estavam em andamento não chegaram a mencionar diretamente essas informações. Todavia, o 

PMGIRS de Guariba apontou que haveria disponibilização de infraestrutura, sem mencionar 

qual a entidade que iria fornecer esse apoio. 

Na etapa dos “Programas, Metas e Ações”, 2 planos (PMGIRS de Cravinhos e Pontal) 

mencionaram como formas de apoio do poder público, a aquisição de equipamentos e 

infraestrutura para implantação da usina de triagem. De fato, essa consiste em uma forma 

comum de apoio às cooperativas/associações de catadores com subsídios materiais e 

infraestrutura (JODAS, 2010). No entanto, os municípios também podem elencar outros tipos 

de parcerias como apoio técnico, cursos, comunicação etc. (BESEN et al., 2017) que também 

podem ser considerados no planejamento. O fornecimento de benefícios foi o conteúdo mais 

relevante nessa subcategoria, presente nos 3 planos. No entanto, apenas 1 plano (PMGIRS de 

Pitangueiras) apontou possíveis parceiros, como membros da sociedade civil, grupos 

religiosos e escolas municipais. 

Já em relação ao apoio à formalização das organizações de catadores, foram 

mencionadas ações voltadas a formalização jurídica, certificações e licenciamentos, também 

presentes nos PMGIRS de Cravinhos e Pontal. Para esse tópico, também pode-se levar em 

consideração os critérios para a regularização das cooperativas ou associações, definindo 

entre suas propostas objetivos e metas para seu cumprimento. 

Nenhum dos 10 planos apresentou dentre suas propostas possibilidade do 

estabelecimento de contratos com as organizações de catadores a serem formadas em seus 

municípios. Para Besen (2012), o estabelecimento de contratos administrativos com 

organizações de catadores consiste em uma forma de consolidar a integração no sistema 

municipal de resíduos sólidos. Jodas (2010) apresenta como vantagem a proteção contra a 

instabilidade do mercado de recicláveis, maior estabilidade na renda do cooperados e 

potencialização da abrangência da coleta seletiva, caso sejam planejados adequadamente. 

Para o estabelecimento de contratos pode ser utilizada a produtividade física, assim 

como a remuneração deve ser planejada de forma diferenciada, conforme a classificação da 

organização (JODAS, 2010). Essas considerações podem ser incluídas como uma prioridade 

para o planejamento de organizações de catadores em municípios onde ainda não são 

presentes. 
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5.3.3.1.5. Subcategoria “Custos” 
 

Apenas 1 dentre 10 planos apresentou informações relacionadas aos custos. O Quadro 

32 apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionados a esse conteúdo presente no plano. 

Quadro 32 - Pontos críticos e favoráveis relacionados aos “Custos” nos planos elaborados antes da 

formação de organizações de catadores 

Pontos críticos 

• Proposição de custos, ausente ou superficiais, relacionados a instalação e formação de 

organizações de catadores de materiais recicláveis; 

Pontos favoráveis 

• Menção a forma de prever possíveis custos e rendimentos com a formação de 

organizações de catadores (PMGIRS de Pitangueiras) 

Fonte: elaboração própria 

No PMGIRS de Pitangueiras foi apresentada uma “orientação” para a definição dos 

rendimentos, no qual foram apontados possíveis custos com a cooperativa ou associação, 

como contratação de mão de obra, itens de consumo, manutenção de equipamentos e 

pagamentos de impostos e taxas. Além disso, em outro trecho, também são mencionados os 

futuros rendimentos que a cooperativa ou associação poderá ter. 

Por outro lado, nenhum dos planos apresentou a previsão de custos relativos aos gastos 

com implantação de organizações de catadores nos municípios. A ausência do planejamento 

dos custos pode estar vinculada a limitação das propostas apresentadas e pode ser um 

empecilho a concretização das metas de efetivação das organizações de catadores. 

5.3.3.1.6. Subcategoria “Triagem e Comercialização” 
 

Ao todo, 6 dentre 10 planos apresentaram informações relacionadas ao planejamento 

da triagem e comercialização para as futuras organizações de catadores dos municípios. O 

Quadro 33 apresenta as informações extraídas dos planos sobre essa temática. 

Quadro 33 - Pontos críticos e favoráveis relacionados a “Triagem e comercialização” nos planos 

elaborados antes da formação de organizações de catadores 

Pontos críticos 

• Presença de conteúdos idênticos na etapa do diagnóstico (mesmo texto) sobre a presença 

de sucateiros e recicladoras; 

• Ausência de propostas direcionadas a triagem; 

• Ausência de metas para a quantidade de material comercializado pelas futuras 

organizações de catadores; 

• Projeção do quantitativo de material a ser vendido desarticulado de outros fatores 

desafiadores no processo de comercialização de recicláveis, como preços instáveis, 

materiais de difícil comercialização, dentre outros; 
• Menção a propostas relacionadas a comercialização, porém pouco estruturadas; 

Pontos favoráveis 



108 
 

 

 

 
 

• Menção a redes de comercialização (PMGIRS de Pitangueiras); 

• Proposição de identificação de materiais viáveis de comercialização (PMSB de 

Jardinópolis); 
 

Fonte: Elaboração própria 

 
Na etapa do “Diagnóstico”, os PMGIRS de Cajuru e Santa Rosa de Viterbo 

apresentaram informações idênticas, indicando a presença de sucateiros e recicladoras na 

região, no qual os materiais coletados pelos autônomos eram comercializados. Destaca-se que 

a presença dessas informações pode ser relevante para a melhor estruturação de organizações 

de catadores. Desta forma, sugere-se que também sejam incluídas a localização, os tipos de 

materiais recebidos, o preço de venda etc. Além disso, os diagnósticos podem apontar se as 

recicladoras possuem licenciamento adequado para seu funcionamento. 

Já na etapa dos “Programas, metas e ações”, nos 6 planos foi destacada a preocupação 

com a comercialização dos recicláveis. Em 5 planos (PMGIRS de Cravinhos, Pontal, Cajuru, 

Santa Rosa de Viterbo e Pitangueiras) foram identificados trechos com menções a busca e 

desenvolvimento de mercados para comercialização, sendo que 1 plano (PMGIRS de 

Pitangueiras) apontou a possibilidade de formação de redes de comercialização com as 

organizações de catadores dos municípios vizinhos. Além disso, no PMSB de Jardinópolis foi 

recomendada a identificação dos materiais viáveis para a comercialização. 

Acerca dos materiais a serem triados e comercializados, 2 planos (PMGIRS de 

Cravinhos e Pontal) apresentaram como meta o aumento em toneladas da quantidade de 

material reciclado comercializado e a projeção da massa a ser recuperada, considerando cada 

tipo de resíduo. No entanto, como mencionado anteriormente, não foram definidas 

metodologias confiáveis para o cálculo dos valores. Além disso, foram desconsiderados 

possíveis desafios voltados a comercialização de recicláveis enfrentados por organizações de 

catadores, como instabilidades do preço dos materiais e possível presença de materiais de 

difícil comercialização. 

Na etapa referente ao “Monitoramento”, nenhum dos planos analisados apresentou 

indicadores encaixáveis nessa categoria. 

5.3.3.1.7. Subcategoria “Educação Ambiental” 
 

Ao todo, 4 dentre 10 planos apresentaram conteúdo relacionado a participação dos 

catadores em programas de educação ambiental e inclusão dessas temáticas com o intuito de 

melhorar a imagem desses atores perante a população. O Quadro 34 apresenta os pontos 

críticos e favoráveis identificados no planejamento. 
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Quadro 34 - Pontos críticos e favoráveis relacionados a “Educação Ambiental” nos planos elaborados 

antes da formação de organizações de catadores 

Pontos críticos 

• Informações limitadas sobre a inclusão da temática de catadores de material reciclável em 

programas de educação ambiental existentes; 

• Propostas para a inclusão da temática ou participação de catadores pouco detalhadas e 

genéricas; 

Pontos favoráveis 

• Apresentação de propostas para participação dos catadores em ações de conscientização e 

divulgação da coleta seletiva (PMGIRS de Pitangueiras e Guariba) 

Fonte: elaboração própria 

 
Em 2 (PMGIRS de Cravinhos e Pontal) dos 4 planos, foram apontadas estratégias para 

implementação de programas e ações de Educação Socioambiental voltadas aos catadores, a 

promoção da conscientização e valorização do catador e a mobilização e sensibilização sobre 

a sua realidade. 

Nesses planos também foram encontrados trechos relacionados a organização de 

visitas monitoradas as futuras cooperativas ou associações de catadores, assim como 

estratégia do setor empresarial, com a contratação de catadores para atuar como educadores 

ambientais em PEV. 

Além disso, os demais 2 planos (PMGIRS de Pitangueiras e Guariba) apontaram a 

distribuição de material educativo pelos catadores, como folders com informações sobre o 

funcionamento da coleta seletiva, em Pitangueiras e valorizar sua imagem e usar seus 

conhecimentos adquiridos, em Guariba. 

5.3.3.2.Conteúdo extraído dos instrumentos de planejamento de municípios que já possuíam 

cooperativas ou associações de catadores 

Ao todo 7 municípios já possuíam algum tipo organização de catadores antes da 

elaboração do plano. Conforme identificado nos diagnósticos desses instrumentos, os 

municípios eram: Morro Agudo (COOPEMAR), Orlândia (COOPERSOL), Santa Rita do 

Passa Quatro (Associação de Agentes Ecológicos de SRPQ), Sertãozinho (CORSERTA – 

cooperativa de recicladores de Sertãozinho), Tambaú (ACOMART – Associação de coletores 

de Materiais recicláveis de Tambaú), Ribeirão Preto (Associação Mãos dadas) e Jaboticabal 

(Associação de Reciclagem de Jaboticabal). 
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5.3.3.2.1. Subcategoria “Infraestrutura/ capacidade operacional das organizações de 

catadores” 

Ao todo, 7 dentre 10 planos apresentaram conteúdo relacionado a infraestrutura e 

capacidade operacional das organizações de catadores, sendo essa a subcategoria com maior 

número de trechos extraídos. O Quadro 35 apresenta os pontos críticos e favoráveis 

identificados no planejamento. 

Quadro 35 – Pontos críticos e favoráveis relacionados a “infraestrutura e capacidade operacional” nos 

planos elaborados após a formação de organizações de catadores 

Pontos críticos 

• Menciona o número de catadores, porém não apresenta outras informações sobre esses 

atores: se o número atual de membros estava adequado para as demandas da organização, 

caracterização dos membros (gênero, idade, formação etc.); 

• Não menciona aspectos relacionados as condições de trabalho, saúde e segurança dos 

catadores; 

• Não menciona aspectos que atrapalham o trabalho dos catadores, relacionados a 

produtividade; 

• Ausência de informações relacionadas a aspectos organizacionais das 

cooperativas/associações; 

• Menciona o número e tipo de equipamentos, porém não avalia a suficiência e outros 

detalhes como, idade etc. 

• Limitadas informações sobre propostas voltadas a aquisição e melhora dos equipamentos; 

• Prazos curtos para o cumprimento das metas propostas; 

• Ausência de propostas voltadas aos catadores; 

• Ausência da proposição de indicadores voltados a infraestrutura e capacidade operacional 

das organizações de catadores; 

Pontos favoráveis 

• Detalhamento de informações e avaliação qualitativa da instalação que era destinada aos 

galpões de triagem (PMGIRS de Orlândia e Sertãozinho); 

• Presença de propostas voltadas a melhoria da infraestrutura e detalhes sobre os 

equipamentos a serem adquiridos (PMGIRS de Orlândia e Morro Agudo); 

Fonte: elaboração própria 

O manual recomenda que os municípios apresentem informações sobre os catadores, 

suas organizações, presença de ONG dedicadas a temática da coleta seletiva e iniciativas do 

poder público local (BRASIL, 2011). Além disso, sugere para o diagnóstico apenas a 

elaboração de um quadro apresentando o número de catadores, de cooperativas ou 

associações, de catadores participantes, de ONG existentes e ações do poder público 

municipal. 

Na etapa do “Diagnóstico”, foram identificados conteúdos relacionados ao número de 

trabalhadores que compõe as cooperativas e associações, informações sobre o local destinado 
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as cooperativas/associações, número e tipo de equipamentos existentes e problemáticas 

encontradas. 

Em relação aos recursos humanos, que no caso desse tópico seriam os catadores, todos 

os 7 planos apresentaram informações sobre o número de cooperados/associados que atuavam 

até o momento da elaboração do plano. No entanto, notou-se a ausência de informações como, 

funções que atuavam na cooperativa/associação (coleta, triagem, administração, limpeza etc.), 

jornada de trabalho e atuação de outros profissionais. 

Além disso, não foi observado proposta no sentido de uma avaliação qualitativa acerca 

da suficiência de trabalhadores e outros detalhes que podem estar relacionados, como  a 

elevada rotatividades de cooperados/associados, conflitos internos, dentre outros. Apenas 1 

plano (PMGIRS de Ribeirão Preto) apresentou informações a mais sobre o trabalho na 

associação de seu município. Observou-se também que não foram apresentadas informação 

como idade, gênero e escolaridade, ou seja, não foi apresentado um perfil dos catadores que 

atuavam nas organizações. 

Outras informações que podem ser relevantes estão relacionadas a saúde e segurança 

dos cooperados e associados. Besen et al., (2017) elenca alguns requisitos desejáveis para o 

cálculo desse indicador como, existência de extintores de incêndio adequados, existência de 

plano de emergência, o uso de EPI, registro de acidentes de trabalho, existência de grupos ou 

comissão para a prevenção de acidentes de trabalho. Desta forma, os planejamentos poderiam 

apresentar se as organizações de catadores estão em situação regular e com condições 

adequadas de trabalho. 

Sobre os equipamentos, em 3 planos (PMGIRS de Sertãozinho, Jaboticabal e Morro 

Agudo) foi apontado o número de cada tipo de equipamento existente na cooperativa, 

conforme sugerido no manual. Porém não foi apresentado se esses números eram suficientes, 

assim como informações sobre a idade e condições de trabalho. 

Além disso, os PMGIRS de Sertãozinho e Morro Agudo e o PMSB de Santa Rita do 

Passa Quatro apresentaram alguns detalhes a mais sobre os equipamentos, como comprimento 

da esteira, capacidade da prensa, presença de balança e outros equipamentos utilizados. 

Apenas 3 planos (PMGIRS de Ribeirão Preto, Orlândia, Monte Alto) não descreveram os 

equipamentos existentes. 

Com essas informações poderia ser verificado também o quão autossuficiente essas 

organizações de catadores são, em relação a quantidade de veículo e equipamento próprios. 

Besen et al., (2017) afirmam que quanto mais autossuficiente em relação aos veículos e 

equipamento, maior a capacidade de se manter operando. 
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Novamente, todos os 7 planos apresentaram informações relacionadas a infraestrutura 

das organizações de catadores de seus municípios, porém com grau de detalhamento 

diferentes. Em 3 planos (PMGIRS de Ribeirão Preto, Sertãozinho e Morro Agudo) verificou- 

se o caráter apenas descritivo da infraestrutura da cooperativa ou associação, ao passo que os 

demais 4 planos (Orlândia, Jaboticabal, Monte Alto e Santa Rita do Passa Quatro) 

apresentaram problemáticas além da descrição. 

Em relação a infraestrutura dessas organizações, foram identificadas informações 

como número, situação e dimensões de galpões e estrutura; tipos e quantidades de 

equipamentos destinados a triagem e enfardamento. Sobre o tipo de local, alguns diagnósticos 

analisados indicaram a atuação da cooperativa ou associação em um galpão ou barracão. 3 

planos (PMGIRS de Orlândia e Sertãozinho; PMSB de Santa Rita do Passa Quatro) 

apresentaram informações sobre a área, sendo que os PMGIRS de Orlândia e Sertãozinho 

apresentaram mais detalhes. 

Além da área, seguindo o proposto por Besen et al., (2017) informações como 

existência de instalações (refeitórios, banheiros) e suas condições (limpeza, ventilação, 

condições de segurança) podem ser avaliadas no momento da elaboração dos planos. 

5 planos (PMGIRS de Orlândia, Jaboticabal, Monte Alto e Sertãozinho; 1 PMSB de 

Santa Rita do Passa Quatro) apresentaram carências e deficiências sobre a infraestrutura e os 

cooperados/associados. Todos relataram problemas relacionados as condições do local 

destinado a organização de catadores e condições dos equipamentos. No entanto, apenas 1 

PMSB (Santa Rita do Passa Quatro) não apontou problemas referentes aos equipamentos. 

Sobre os cooperados/associados, 3 planos (PMGIRS de Orlândia e Jaboticabal; PMSB 

de Santa Rita do Passa Quatro) expuseram problemáticas como triagem dos resíduos, 

autogestão e segurança do trabalho. 

Na etapa dos “Programas, Metas e Ações”, apenas 1 plano (PMGIRS de Ribeirão 

Preto) não apresentou metas ou propostas relacionadas a essa temática. Os demais 6 planos 

apresentaram propostas relacionadas a melhoria ou ampliação da infraestrutura que já existia, 

construção de novas cooperativas/associações, aquisição de equipamentos e mão de obra, 

estando de acordo com as problemáticas identificadas no diagnóstico. 

Em relação a infraestrutura dos galpões, 4 PMGIRS (Ribeirão Preto, Jaboticabal, 

Morro Agudo e Monte Alto) apresentaram informações, sendo o os PMGIRS de Orlândia, 

Monta Alto e Morro Agudo apresentaram mais detalhes. Para os equipamentos, os PMGIRS 

de Sertãozinho, Jaboticabal, Orlândia e Monte Alto apresentaram metas de curto prazo para a 

aquisição de equipamentos, sendo que os PMGIRS de Orlândia e Morro Agudo apresentaram 
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mais detalhes sobre os equipamentos a serem adquiridos. Por último, propostas voltadas a 

aquisição de mão de obra estiveram presentes apenas no PMGIRS de Sertãozinho. 

5.3.3.2.2. Subcategoria “Responsabilidade/apoio do setor público privado” 
 

6 dentre os 10 planos apresentaram conteúdo relacionado as responsabilidade e apoio 

do poder públicos e privado, organizações de catadores, dentre outros. O Quadro 36 apresenta 

os pontos críticos e favoráveis identificados no planejamento. 

Quadro 36 - Pontos críticos e favoráveis sobre “Responsabilidade/apoio do setor público privado” nos 

planos elaborados após a formação de organizações de catadores 

Pontos críticos 

• Pouca menção a existência e formato das parcerias entre o poder público municipal com as 

organizações de catadores; 

• Abordagem superficial das responsabilidades das organizações de catadores; 

• Legislações e decretos municipais, ausentes ou não mencionados, voltados aos catadores 

de materiais recicláveis; 

• Informações ausentes relacionadas a regularização das organizações de catadores 

existentes; 

• Ausência de verificação da regularização das organizações de catadores; 

• Ausência de menção a outros tipos de parcerias que as organizações de catadores 

possuíam, como universidades, ONG, empresas, redes etc. 

• Ausência de menção a benefícios recebidos pelos catadores, como INSS, creches, cestas 

básicas, apoio psicológico etc. 

• Ausência de informações acerca da existência de capacitações voltadas aos catadores; 

• Ausência de propostas relacionadas aos pontos acima; 

• Ausência da proposição de indicadores voltados a aspectos institucionais; 

Pontos favoráveis 

• Proposta para o fornecimento de auxílios aos catadores (PMGIRS de Ribeirão Preto, 

Sertãozinho e Monte Alto) 

Fonte: elaboração própria 

Em relação às organizações de catadores, esperava-se que os planos apresentassem 

informações sobre formas de apoio do poder público, relatando a (in)existência e descrição de 

contratos ou convênios, quais os apoios existentes ou almejados, parcerias com outras 

entidades, regularização da organização, assim como, o levantamento de leis municipais e 

decretos. 

Além disso, esperava-se também que fossem apresentadas informações sobre as 

responsabilidades das organizações de catadores perante o município. Besen et al. (2017) 

elencam como atividades: coleta e transporte, triagem, promoção da educação ambiental, 

prestação de serviços a empresas, aproveitamento artesanal de resíduos, beneficiamento de 

materiais e reciclagem de resíduos. Para os autores, a presença de diversos serviços pode 

garantir a renda dos catadores devido ao maior número de fontes de renda. 
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Na etapa do “Diagnóstico”, 5 dentre 7 planos apresentaram informações relacionadas a 

essa subcategoria. Desse total, 2 planos (PMGIRS de Ribeirão Preto e Morro Agudo) 

apresentaram informações relacionadas ao apoio fornecido às organizações de catadores 

desses municípios, no qual foram mencionadas as secretarias responsáveis, sem mencionar 

detalhes adicionais sobre o formato desse apoio e se estava adequado. 

Na análise desses planos, observou-se que foram apontadas, em sua maioria, parcerias 

apenas com o setor público. No entanto, Besen et al. (2017) afirma que parcerias com outros 

atores, como universidades, setor privado, ONG, redes de catadores, dentre outros podem 

oferecer como vantagem o acesso ao conhecimento, troca de informações, recursos 

financeiros e tecnológico que podem trazer benefícios em relação a sustentabilidade 

organizacional e socioambiental. 

Já em outros 2 planos (PMGIRS de Orlândia e Sertãozinho) foram apontadas as 

responsabilidades das cooperativas desses municípios de forma superficial, sendo que apenas 

no PMGIRS de Orlândia foi apontada a existência de um contrato entre a cooperativa e o 

poder público municipal. Além disso, os PMGIRS de Morro Agudo e Sertãozinho também 

apontaram apoios que já haviam sido realizados pelo poder público às organizações de 

catadores. 

Sobre as legislações e decretos, 2 planos (PMGIRS de Orlândia e Jaboticabal) 

apresentaram as legislações que estavam em vigor na época, sendo que o PMGIRS de 

Orlândia apontou duas legislações e o de Jaboticabal, apenas uma relacionada a organização e 

catadores do município. 

Na etapa dos “Programas, Metas e Ações”, identificou-se propostas também em 5 

(PMGIRS de Monte Alto, Morro Agudo, Ribeirão Preto, Sertãozinho e Tambaú) dentre 7 

planos, no qual, 4 planos (PMGIRS de Ribeirão Preto, Morro Agudo, Monte Alto e Tambaú) 

mencionaram a formação e formalização de organizações de catadores, apontando como o 

poder público poderia atuar. 

Destaca-se a importância da apresentação de propostas estruturadas sobre a 

contratação de organizações de catadores, nos planos. Sugere-se que esse ponto seja colocado 

como uma prioridade nesses instrumentos, apontando possibilidades de convênios, parcerias 

ou termos adequadas a cada realidade, pois é importante que as responsabilidades de todas as 

partes (poder público, organização de catadores, indústria) sejam bem definidas (IBAM, 

2004). Além disso, os estabelecimentos de contratos podem prevenir que questões políticas ou 

mudanças de gestão interfiram nas estratégias estabelecidas para a coleta seletiva 

(SANTIAGO; OLIVEIRA; PUGLIESI, 2016). 
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Observou-se também propostas voltadas a possibilidade de fornecer auxílios aos 

catadores em 3 planos (PMGIRS de Ribeirão Preto, Sertãozinho e Monte Alto). Para Varela e 

Assad (2016) os governos também devem considerar fatores como, tempo de adaptação, 

treinamento, capacitação e tratamento psicológico para que os catadores consigam trabalhar. 

Portanto, reforça-se que os planejamentos também apresentem aspectos como o citado acima 

para maior valorização dos catadores. 

5.3.3.2.3. Subcategoria “Atuação dos catadores autônomos” 
 

Ao todo, 7 dentre os 10 planos apresentaram conteúdos relacionados aos catadores 

autônomos. Observou-se algumas nomenclaturas adotadas nos planejamentos como 

catadores/coletores/carroceiros autônomos, informais, não regulamentados, atividade 

“extraoficial” de catação. No Quadro 37 são apresentadas as sínteses dessas informações. 

Quadro 37 - Pontos críticos e favoráveis relacionados a “Atuação dos catadores autônomos” nos 

planos elaborados após a formação de organizações de catadores 

Pontos críticos 

• Informações superficiais e limitadas sobre a atuação dos catadores autônomos; 

• Pouco detalhamento sobre o formato proposto para o cadastro dos catadores autônomos, 

comparado ao apresentado nos planos elaborados antes da formação e organizações de 

catadores; 

• Ausência de considerações sobre os possíveis desafios no cadastro, mapeamento, 

adaptação dos catadores; 

• Ausência de proposições acerca de outras áreas de interesse para inserção dos catadores 

autônomos; 

Pontos favoráveis 

• Considerações sobre a existência de outros tipos de catadores autônomos no município 

(PMGIRS de Jaboticabal) 

Fonte: elaboração própria 

 
Na etapa do “Diagnóstico”, foram encontradas informações ligadas a atuação dos 

catadores autônomos no município e ações que já estavam sendo realizadas ou necessitavam 

ser feita em 5 planos (PMGIRS de Ribeirão Preto, Jaboticabal, Sertãozinho, Morro Agudo e 

Monte Alto). 

Acerca das informações apresentadas, 2 planos (PMGIRS de Orlândia e Sertãozinho) 

apontaram a quantidade de catadores que existiam aproximadamente nesses municípios. Além 

disso, o PMGIRS de Morro Agudo apontou a área de maior atuação desses agentes no 

município. Outra informação diferenciada, foi apresentada no PMGIRS de Jaboticabal, no 

qual é apontada a existência de outros tipos de catadores autônomos, como os motorizados. 
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O PMGIRS de Sorocaba, em seu diagnóstico, apontou informações como a quantidade 

estimada de catadores de materiais recicláveis por região de abrangência com base no censo 

do IBGE e no Cadastro único para Programas Sociais (CadÚnico). Por meio dessa ferramenta, 

famílias podem declarar exercer a catação de material reciclável como principal fonte de 

renda, sendo possível também identificar a renda mensal média. Desta forma, foi possível 

identificar qual região possuía maior número de catadores autônomos (SOROCABA, 2014). 

Ainda nesse plano, outra ação que favoreceu a identificação dos autônomos foi a 

localização dos depósitos de sucata, onde foram descritos o número e localização desses 

locais (SOROCABA, 2014). Portanto, sugere-se que os planos da RMRP adotem 

metodologias parecidas para a identificação dos catadores autônomos nesse município e 

apresentem mais detalhes e informações para que sejam elaborados propostas e indicadores 

mais adequados. 

Na etapa dos “Programas, Metas e Ações”, 5 planos (PMGIRS de Ribeirão Preto, 

Orlândia, Jaboticabal, Morro Agudo e Monte Alto) apontaram entre as propostas o 

mapeamento, cadastro e inclusão desses atores em organizações de catadores. Para o cadastro 

dos catadores, notou-se a falta de detalhamento se comparado as propostas dos planos dos 

municípios que ainda não possuíam organizações de catadores antes de sua elaboração. 

Sugere-se que as propostas também considerem outras questões como a adaptação ao 

ritmo de uma organização, apoio psicológico (VARELA; ASSAD, 2016). Assim como, a 

proposição de programas alternativos para a inserção de catadores em outras áreas de 

interesse, considerando os municípios no qual existam catadores que não desejem se filiar a 

uma cooperativa/associação (SANTIAGO; ZANARDO; PUGLIESI, 2016). 

Outra questão a ser considerada, está relacionada a participação de outros setores, 

como a assistência social, pois os catadores autônomos podem ter problemas de vícios, dentre 

outros (VARELA; ASSAD, 2016). Portanto, verifica-se que podem existir barreiras no 

processo de cadastro e, principalmente, inclusão/ organização dos catadores autônomos em 

cooperativas/associações que podem dificultar o cumprimento das propostas apresentadas 

caso não sejam consideradas. 

5.3.3.2.4. Subcategoria “Triagem e comercialização” 
 

Ao todo, 8 dentre 10 planos apresentaram conteúdo relacionados a triagem e/ou 

comercialização. O Quadro 38 apresenta os pontos críticos e favoráveis relacionado a essa 

temática nos planos analisados. 
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Quadro 38 - Pontos críticos e favoráveis relacionados a “Triagem e Comercialização” nos planos 

elaborados após a formação de organizações de catadores 

Pontos críticos 

• Alguns planos apresentaram o quantitativo triado e/ou comercializado, porém não houve a 

avaliação qualitativa desses valores; 

• Pouca menção e avaliação quantitativa de rejeitos oriundos do processo de triagem; 

• Ausência de composição gravimétrica dos rejeitos oriundos do processo de triagem; 

• Pouca menção às categorias de triagem e comercialização adotadas; 

• Ausência de informações sobre tipos de resíduos de difícil comercialização; 

• Baixa menção a aspectos relacionados a comercialização, como tipos de compradores, 

localização, tipos de resíduos que compram, estimativa de preço; 

• Baixa menção a participação em redes de comercialização; 

• Baixo número de propostas voltadas a melhoria da triagem frente a comercialização; 

• Baixa proposição de indicadores para a monitoramento da triagem e comercialização; 

Pontos favoráveis 

• Presença de informações sobre compradores, quantidade de resíduos triados e 

comercializados considerando cada comprador (PMGIRS de Orlândia e Sertãozinho); 

• Proposição de indicador para o monitoramento do rendimento com a venda dos recicláveis 

(PMGIRS de Orlândia). 

Fonte: elaboração própria 

Na etapa do “Diagnóstico”, 5 planos (PMGIRS de Ribeirão Preto, Sertãozinho, 

Orlândia e Morro Agudo e PMSB de Santa Rita do Passa Quatro) apresentaram conteúdo, no 

qual, estavam relacionados a produção da cooperativa/organização, categorias triadas e/ou 

comercializadas, preço e rendimentos dos materiais comercializados e compradores. 

Sobre a produção da cooperativa/associação de catadores, esses planos apresentaram 

informações relacionados ao quantitativo de resíduos triados e/ou comercializados. Dentre os 

planos analisados, verificou-se que apenas 1 plano (PMGIRS de Sertãozinho) especificou a 

quantidade e tipo de materiais comercializados para cada comprador, considerando o período 

de um ano. Desta forma, foi possível visualizar quem eram os maiores compradores e os 

materiais mais triados e comercializados pela cooperativa desse município. 

Por outro lado, destaca-se que o valor apresentado pelo PMSB de Santa Rita do Passa 

Quatro foi avaliado como “muito bom”, porém não foram apresentados subsídios para essa 

avaliação, uma vez que o dado apresentado aparenta não ser positivo de acordo com as bases 

de dados nacionais. 

Notou-se, também, que os planos não apresentaram informações sobre a quantidade de 

rejeitos oriundos da triagem e não apresentaram estudos gravimétricos desses resíduos. Essas 

informações poderiam ser relacionadas com a quantidade resíduos comercializados, sendo, 

portanto, uma forma de medir a eficiência da separação dos resíduos na fonte e na triagem 

(BESEN et al., 2017). 
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Em relação as categorias triadas e comercializadas, 3 planos (PMGIRS de Ribeirão 

Preto e Morro Agudo e PMSB Santa Rita do Passa Quatro) apontaram informações. O 

PMGIRS de Ribeirão Preto apontou categorias comuns, como papel/papelão, plásticos, 

metais, vidros, outros, ao passo que os demais planos aparentaram apresentar categorias 

condizentes com as triadas pelas cooperativas desses municípios. A apresentação das 

categorias triadas e comercializadas poderia ser importante para o poder público auxiliar a 

cooperativa/associação nos programas de educação ambiental, assim como auxiliar na busca 

por compradores para o que ainda não é comercializado. 

Os preços dos materiais foram apresentados apenas em 2 (PMGIRS de Orlândia e 

Morro Agudo) dentre os 7 planos. Destaca-se que o PMGIRS de Orlândia apresentou mais 

detalhes sobre os preços dos materiais e valores arrecadados frente ao PMGIRS de Morro 

Agudo que apresentou apenas a média de preço do seu material mais recolhido. 

Sobre as informações relacionadas aos compradores, 2 planos (PMGIRS de Orlândia e 

Sertãozinho) apresentaram quem eram os principais compradores de seus materiais na época, 

sendo que apenas o PMGIRS de Sertãozinho apontou os nomes dos compradores. Ressalta-se 

que além do nome, informações como o tipo e quantidade de empreendimentos (indústrias 

recicladoras, sucateiros) e suas localizações (dentro ou fora do município) poderiam ser 

relevantes para o planejamento. 

Acerca do rendimento oriundo da venda dos materiais, apenas no PMGIRS de 

Orlândia foi feito um destaque no qual é possível verificar o rendimento gerado por cada 

material triado no período de seis meses. Essa informação pode ser importante para a 

avaliação dos custos e remuneração dos cooperados/associados que será apresentado no 

tópico seguinte. Destaca-se ainda que apenas o PMGIRS de Sertãozinho apresentou 

informações sobre a participação em redes de comercialização, no qual foi indicada sua 

importância para lidar com a variação de preço dos materiais. 

Na etapa dos “Programas, Metas e Ações”, 4 dentre 7 planos (PMGIRS de Ribeirão 

Preto, Sertãozinho, Jaboticabal, Monte Alto e Morro Agudo) apresentaram conteúdo. De 

forma geral, apenas 1 meta presente no PMGIRS de Ribeirão Preto estava relacionada a 

triagem, as demais propostas estavam voltadas principalmente a comercialização, tais como: a 

formação de redes de comercialização, aumento da quantidade de recicláveis comercializados, 

controle dos intermediários ou atravessadores e busca por mercados para a venda desses 

materiais. O PMGIRS de Sertãozinho apontou a busca por mercados para a venda desses 

materiais. No entanto, apenas foi apontada a identificação de oportunidades de 

comercialização. 
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Sugere-se que os planos apresentem um planejamento para a busca de indústrias 

recicladoras na região, assim como programas de logística reversa que possam beneficiar a 

cooperativa/associação de seu município. Além disso, destaca-se a importância de levantar a 

composição dos rejeitos para identificar dentre os resíduos não comercializados oportunidades 

de estabelecimentos de novos mercados. 

Na etapa do “Monitoramento”, apenas 1 plano (PMGIRS de Orlândia) apresentou 

conteúdo relacionado ao monitoramento da comercialização dos recicláveis, que consistia na 

“Receita anual obtida com a venda de materiais proveniente da fração seca de resíduos 

domiciliares” (ORLÂNDIA, 2012, p. 196). 

5.3.3.2.5. Subcategoria “Custos” 
 

Ao todo, 3 dentre 10 planos apresentaram conteúdo relacionado aos custos referentes 

as organizações de catadores dos municípios. O Quadro 39 apresenta os pontos críticos e 

favoráveis identificados no planejamento. 

Quadro 39 - Pontos críticos e favoráveis relacionados os “Custos/rendimentos” nos planos elaborados 

após a formação de organizações de catadores 

Pontos críticos 

• Informações limitadas sobre os custos internos das organizações de catadores e gastos 

externos do poder público; 

• Ausência de avaliação qualitativa do valor remunerado aos catadores frente ao salário- 

mínimo e outras considerações; 

• Ausência de proposição de estratégias para incremento na remuneração dos catadores; 

• Informações limitadas sobre os custos para as propostas apresentadas nos planos, como 

expansão da organização, compra de equipamentos etc. 

• Ausência de memorial de cálculo dos custos ou indicação de metodologia de cálculo, 

assim como, condições do município em arcar com o valor proposto; 

• Baixa presença de indicadores relativos ao monitoramento dos custos e remuneração dos 

catadores e organizações. 

Pontos favoráveis 

• Apresentação de todos os gastos internos da cooperativa e o percentual de participação da 

prefeitura no custeamento desse valor (PMGIRS de Orlândia); 
• Presença dos custos para a ampliação da cooperativa de catadores (PMGIRS de Orlândia); 

Fonte: elaboração própria 

 
Na etapa do “Diagnóstico”, apenas 3 instrumentos (PMGIRS de Sertãozinho, Monte 

Alto e Orlândia) apresentaram conteúdo. De forma geral, esperava-se que os planos 

apresentassem os custos internos, como as despesas e remuneração dos 

cooperados/associados; e os custos externos, como os valores arcados pela prefeitura ou 
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iniciativas privadas, com as organizações de catadores. Além disso, esses valores custeados 

ser comparados com o total arrecadado. 

Nesse sentido, apenas 1 plano (PMGIRS de Orlândia) apresentou conteúdo acerca dos 

gastos internos e externos da cooperativa. Desta forma, sugere-se que os planos descrevam 

com detalhes os custos, para que sejam identificadas problemáticas e, principalmente, se o 

total arrecadado com a venda está suficiente e a remuneração adequada. Assim, contratos 

poderiam ser reajustados ou elaborados por meio da análise desses valores. 

Na etapa dos “Programas, Metas e Ações”, apenas o PMGIRS de Orlândia esteve em 

conformidade com as problemáticas e metas propostas, apresentado o custo previsto para a 

expansão da cooperativa. Sugere-se que também seja incluído o cálculo e as variáveis que 

forem consideradas na composição desse custo (mão de obra, material de construção etc.). 

Na etapa do “Monitoramento”, novamente o PMGIRS de Orlândia se destacou por ser 

o único a apresentar indicadores para o monitoramento da receita e remuneração dos 

catadores da cooperativa. Besen et al. (2017) sugere o monitoramento da renda em relação ao 

salário-mínimo vigente, considerando que está indiretamente relacionado a possibilidade de 

melhoria de condições de vida, saúde e autoestima dos membros da organização. 

5.3.3.2.6. Subcategoria “Educação Ambiental” 
 

Ao todo, 2 dentre 10 planos apresentaram conteúdo relacionado a educação ambiental 

focada na atuação dos catadores. O Quadro 40 apresenta os pontos críticos e favoráveis 

identificados no planejamento. 

Quadro 40 - Pontos críticos e favoráveis relacionados os “Custos/rendimentos” nos planos elaborados 

após a formação de organizações de catadores 

Pontos críticos 

• Baixa menção sobre a inclusão da temática de catadores nos programas de educação 

ambiental; 

• Ausência de detalhamento sobre a sensibilização da população sobre a temática dos 

catadores de materiais recicláveis; 

Pontos favoráveis 

Não foram identificados pontos favoráveis 

Fonte: elaboração própria 

Os PMGIRS de Ribeirão Preto e Morro Agudo apresentaram informação referente a 

etapa de programas, metas e ações. Para essa categoria, foram identificados ao longo do texto 

dos planos, a inclusão da temática sobre catadores e a participação desses agentes na 

sensibilização da população. 
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No PMGIRS de Ribeirão Preto, destacou-se um trecho no qual é proposto a 

abordagem de temas relacionados aos catadores com o intuito de fortalecer a imagem e 

valorizar seu trabalho. Em outro trecho foi apontada a promoção de campanhas e debates 

sobre a atuação dos catadores (RIBEIRÃO PRETO, 2020). 

Proposta 02: Promover campanhas e debates sobre a atuação dos catadores, 

visando o fortalecimento da imagem do catador como agente ambiental e a 

valorização do seu trabalho na comunidade; (RIBEIRÃO PRETO, 2020, 

P.83) 

Já no PMGIRS de Morro Agudo, foi destacado um trecho relacionado a participação 

dos catadores nos projetos de educação ambiental e promoção de visitas monitoradas a 

cooperativa para aproximar a população do trabalho dos cooperados (MORRO AGUDO, 

2015). 

5.3.4. Destinação final 
 

Para a categoria “Destinação final” foram adotadas 2 subcategorias. O Quadro 41 

apresenta a descrição dessas subcategorias. 

Quadro 41 - Descrição das subcategorias definidas para a categoria “Destinação final” 
 

Subcategorias Descrição/conteúdo esperado 

Presença de recicláveis 

nos rejeitos 

Presença de resíduos com potencial para reciclagem no rejeito da coleta regular, 
quais categorias para os resíduos com potencial para a reciclagem foram levantadas 

na caracterização e quais foram os resíduos mais gerados para aquele estudo. 

Reciclagem 
Redes de comercialização, programas LR para resíduos específicos ou venda de 

créditos de logística reversa; fiscalização, beneficiamento de empresas recicladoras; 

Fonte: elaboração própria 

 
Ao todo foram extraídos 39 trechos relacionados à subcategoria “Destinação final” em 

um total de 18 instrumentos de planejamento. Considerando-se as etapas do planejamento, 

foram encontrados 13 segmentos presentes no diagnóstico, 23 nos programas, metas e ações e 

2 referentes ao monitoramento. Ao todo foram identificadas 4 subcategorias. A Tabela 9 

apresenta o número de segmentos destacados em cada etapa do planejamento, para cada 

subcategoria. 

Tabela 10 - Número de segmentos destacados em cada etapa do planejamento para cada subcategoria 

(destinação final) 

 

Subcategorias 

 

Diagnóstico 

Programas, 

metas e 

ações 

 

Monitoramento 

 

Total 

Presença dos recicláveis nos rejeitos 13 3 2 18 

Reciclagem 0 20 0 20 

Total 13 23 2 39 

Fonte: elaboração própria 
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5.3.4.1. Subcategoria “Disposição final de recicláveis em aterros sanitários” 

 

Ao todo, 9 dentre 18 planos apresentaram conteúdo relacionado a essa temática. O 

Quadro 42 apresenta os pontos críticos e favoráveis identificados no planejamento. 

Quadro 42 – Pontos críticos e favoráveis relacionados a “Presença de recicláveis do rejeitos” 

Pontos Críticos 

• Todos os PMSB e alguns PMGIRS não apresentaram composição gravimétrica; 

• Composição gravimétrica apresentada a partir de dados do IBGE ou pesquisas não atuais; 

• Metodologias adotadas levaram a resultados limitados; 

• Baixo grau de detalhamento das categorias apresentadas e pouca relação com categorias 

comercializadas por catadores de material reciclável; 

• Poucas propostas voltadas a continuidade da realização da composição gravimétrica; 

Pontos favoráveis 

• Composição gravimétrica considerando a classe social dos bairros do município 

(PMGIRS de Mococa); 

• Categorias próximas com as usualmente utilizadas pelos catadores de material reciclável 

(PMGIRS de Mococa) 

Fonte: elaboração própria 

Na etapa do diagnóstico, esperava-se que os municípios apresentassem a 

caracterização física ou composição gravimétrica dos resíduos domiciliares. Com esse estudo 

seria possível visualizar a quantidade e qualidade dos resíduos, possibilidades de 

aproveitamento comercial e resíduos gerenciados de forma irregular (AGÊNCIA PRÓ- 

GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - 

AGEVAP, 2019). Além disso, poderia ser usado como um guia para a proposição dos 

programas, metas e ações e monitoramento. 

9 planos (PMGIRS de Guariba, Mococa, Morro Agudo, Orlândia, Sertãozinho, Santa 

Rosa de Viterbo, Cravinhos, Pontal e Jaboticabal) apresentaram composição gravimétrica dos 

resíduos gerados em seus municípios, ao passo que os demais 9 planos não apresentaram, 

sendo 5 PMGIRS (Monte Alto, Pitangueiras, Ribeirão Preto, Tambaú e Cajuru) e 4 PMSB 

(Brodowski, Jardinópolis, Santa Rita do Passa Quatro e Serrana). 

Dentre os planos que apresentaram a composição gravimétrica, observou-se diferenças 

acerca das metodologias adotadas. Em 4 PMGIRS (Guariba, Mococa, Morro Agudo, Orlândia 

e Sertãozinho), a composição gravimétrica foi feita com base nos resíduos provenientes da 

coleta convencional ou dispostos no aterro sanitário. Destaca-se a metodologia proposta no 

PMGIRS de Mococa, no qual foi apresentado a caracterização dos resíduos conforme a classe 

econômica dos bairros do município. Desta forma, foi possível identificar que os bairros de 

classe alta tiveram maior geração de recicláveis frente aos bairros de classe média e baixa a 

partir dos resíduos destinados a coleta regular. 
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3 planos (PMGIRS de Cravinhos, Pontal e Jaboticabal) apresentaram suas 

composições gravimétricas com base em estimativas ou estudos anteriores, sendo que apenas 

o PMGIRS de Santa Rosa de Viterbo não apresentou qual a metodologia adotada, apenas os 

percentuais de resíduos. O quadro 43 apresenta as metodologias adotadas para a composição 

gravimétrica. 

Quadro 43 – Síntese das metodologias adotadas na composição gravimétrica 

Município Metodologia adotada na composição gravimétrica 

 
 

Mococa 

Utilizou o método de quarteamento como metodologia para obter a 

composição gravimétrica. A amostra consistiu em 32 bairros (29,63%). Os 

bairros foram diferenciados de acordo com o padrão socioeconômico (classe 

alta, média e baixa). Foram coletados cerca de 20 sacos de lixo por bairro 
(300L de resíduos por bairro) 

 

Pontal 

Quantificou os materiais encaminhados ao aterro sanitário com base em 

dados oficiais do IBGE (2010), apresentando uma estimativa para a metais, 

papel/papelão/tetrapak, plástico e vidro. 

 
Guariba 

Adotou a metodologia proposta por Gil (199). Apresentou o cálculo para 

determinar o tamanho da amostra, porém não apresentou a origem das 

amostras, peso dentre outras informações. No entanto, apresentou imagens 

dos resíduos no que aparentava ser o método de quarteamento. 

Pitangueiras 
Foi feita uma estimativa com base em dados nacionais sobre a composição a 

nível nacional e internacional 

 

 

Sertãozinho 

Utilizou o método de quarteamento. Selecionou 11 setores que teriam coleta 

no mesmo dia da análise. São apresentadas duas tabelas com informações 

sobre a massa e percentual de cada tipo de resíduo (papel/papelão, plástico, 

isopor, rejeito, tecidos, folhas/mato, restos de comida, metal e vidro), de seis 

e cinco setores respectivamente. Os recicláveis secos são contabilizados e de 

forma geral representam: 16.1%. Não compila a informação sobre o 

percentual ou massa dos diferentes tipos de recicláveis secos. 

Jaboticabal 
Apresentou apenas o resultado de um estudo gravimétrico feito pela 

UFSCAR no ano de 2007. 

 

Orlândia 

A caracterização foi feita diretamente no aterro sanitário de Jardinópolis, a 

partir dos caminhões que chegavam do município, durante o período de dois 

dias. 

Morro Agudo 
Não é apresentado detalhadamente como é feito o quarteamento (não há 

fotos, cálculo de amostras) 

Santa Rosa de 

Viterbo 

Não é apresentada a metodologia para a obtenção da composição 

gravimétrica, apenas o resultado. 

Fonte: elaboração própria 

Ressalta-se a importância da apresentação da composição gravimétrica com base nos 

resíduos de seus municípios, nos planos, pois desta maneira será possível obter uma 

estimativa do cenário atual da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município. 

Sugere-se que os dados nacionais sejam utilizados como uma referência para comparação dos 

resultados do estudo gravimétrico, porém, espera-se que esses dados não substituam um 

estudo local. 
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Destaca-se que o PMGIRS de Sertãozinho apresentou como ressalva que “o fato de a 

análise não ter sido em diferentes períodos do ano ou até mesmo do mês, pode acarretar na 

geração de resultados com maiores porcentagens de erro” (SERTÃOZINHO, 2018, p. 162). 

Quanto ao grau de detalhamento das categorias levantadas, houve a predominância de 

categorias comumente usadas para se referir aos tipos de recicláveis, tais como papel/papelão, 

plástico, metal e vidro. No entanto, também foram identificadas outras variações dessas 

categorias, como revistas, embalagem longa vida/tetrapak, plástico filme, plástico rígido, pet 

colorida, pet cristal, isopor e espuma, metal ferroso, metal não ferroso, alumínio. Notou-se a 

predominância de plástico e de papel/papelão, dentre os resíduos com potencial para a 

reciclagem identificados. A caracterização apresentada no diagnóstico de Mococa apresentou 

a maior variedade de categorias, com 14 relacionadas aos recicláveis secos. 

No Quadro 44 são apontadas as categorias de recicláveis secos presentes nos planos e 

sua representação percentual nos rejeitos. 

Quadro 44 - categorias de recicláveis secos apontadas nos planos e sua representação percentual nos 

rejeitos. 

Município Síntese do conteúdo extraído 

 
 

Mococa 

20 categorias foram apresentadas: Alumínio, metal ferroso, metal não 

ferroso, papel, papelão, jornal e revista, isopor e espuma, embalagem longa 

vida, higiênicos, plástico filme, plástico rígido, pet colorida, pet cristal, 

borracha, trapo, madeira, pedra, vidro, eletrônicos. Os maiores percentuais 
foram de plástico filme (8,24%) e papelão (4,60%). 

 

Santa Rosa de 

Viterbo 

14 categorias apresentadas: de papel, de plástico filme, de plástico duro, de 

fraldas, de trapos, de papelão, de vidro, metais ferrosos, tetra pack, de 

borracha, de couro, de outros materiais, de madeira e de metais não ferrosos. 

Os maiores foram o plástico filme (11,55%) e plástico (5,19%). 

 

Sertãozinho 

8 categorias são apresentadas: papel/papelão, plástico, isopor, rejeito, 

tecidos, folhas/mato, restos de comida, metal e vidro. Os recicláveis secos 

são contabilizados e de forma geral representam: 16.1%. 

 

Jaboticabal 

8 categorias apresentadas: papel, papelão, plástico rígido, plástico filme, 

sucatas em geral, embalagens longa vida, vidro e alumínio. O resíduo com 

maior percentual é o papel (12,48%). 

Orlândia 
7 categorias apresentadas: papel, papelão, plástico, metal, vidro, embalagem 

mista, rejeito. O plástico apresentou maior percentual (13,766 %). 

 

Guariba 

5 categorias foram apresentadas: plásticos, de metais e de vidros, de 

papel/papelão e embalagem longa vida. Os plásticos (3,95%) foram a 

categoria mais relevante. 

 
Pitangueiras 

5 categorias apresentadas: de papel/papelão, de plásticos, de vidro, metais, 

de longa vida, de outros, de alumínio, eletrônicos e de rejeitos, sendo o 

papel/papelão (45,9%) e plásticos (15,6%) os materiais com presença mais 

relevante. 

Morro Agudo 
3 categorias apresentadas: plásticos, papeis e de outros compostos. Os 

maiores foram os plásticos (14,2%) e papeis (12%) 

Fonte: elaboração própria 



125 
 

 

 

 

Para os municípios que ainda não possuem organizações de catadores, o detalhamento 

das categorias poderia ainda fomentar o planejamento da formação de 

cooperativas/associações por possibilitar a projeção de renda oriunda desses materiais, regiões 

de maior interesse de coleta, capacitação dos novos cooperados/associado e a projeção de 

programas de educação ambiental. Enquanto os municípios que já possuem coleta seletiva e 

organização de catadores poderiam se beneficiar pela melhoria dos programas de educação 

ambiental ao incluir os critérios de classificação e conhecimento dos catadores para a 

elaboração de programas de educação ambiental. 

Nota-se que algumas categorias presentes nos planos se aproximam das categorias 

comercializadas por cooperativas ou associações de catadores. A ANCAT (2020), por 

exemplo, registra 22 categorias de plásticos, 17 categorias para metais, 9 categorias para 

papel/papelão e 7 categorias para o vidro. Desta forma, é possível observar a variedade 

existente nesses materiais. Somado a isso, se analisado os preços desses materiais, é possível 

ainda estimar as quantias que os municípios ganhariam ao adotar a coleta seletiva e a 

comercialização dos recicláveis. 

Observou-se que não foi possível identificar o percentual de resíduos com potencial 

para reciclagem em todos os planos analisados, por apresentaram percentuais questionáveis 

ou categorias muito amplas. No PMGIRS de Pitangueiras, por exemplo, ao somar-se o 

percentual de recicláveis, obteve-se o valor de 80,5%, bem acima da média nacional e dos 

outros municípios. Já no PMGIRS de Guariba, notou-se o enquadramento de resíduos na 

categoria “diversos e embalagens” com 38,05%, dificultando a determinação do verdadeiro 

quantitativo, pela ausência de detalhamento dessa categoria. 

Destacam-se os plásticos, com percentual de presença no rejeito variando entre 3% e 

15,6%, e o papel/papelão, com percentual de presença entre 4% e 46%. De forma geral, 

ressalta-se como referência a composição gravimétrica apresentada no PMGIRS de Mococa 

frente aos outros planos, que apresentam categorias simplificadas e resultados questionáveis. 

A composição gravimétrica também esteve presente na parte propositiva dos PMGIRS 

de Guariba e Ribeirão Preto, como ações, propostas ou recomendações para a sua realização. 

No PMGIRS de Guariba, por exemplo, foi destacado um trecho relacionado a uma ação 

dentro do item “Prognóstico”, que se referia apenas a “Caracterização de resíduos”, 

(GUARIBA, 2014). Já no PMGIRS de Ribeirão Preto, o trecho consistia em uma “proposta” 

que indicava a contratação de serviço para realizar a caracterização (RIBEIRÃO PRETO, 

2020). 
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Proposta 01: Contratar serviço técnico especializado para proceder a 

caracterização dos resíduos sólidos urbanos gerados no município de 

Ribeirão Preto, permitindo identificar sua composição qualitativa e 

quantitativa, teor de umidade e Poder Calorífero Inferior (PCI), de forma a 

subsidiar o Programa de Coleta Seletiva e as alternativas de tratamento dos 

resíduos, incluindo a geração de energia (RIBEIRÃO PRETO, 2020, p.70). 

A composição gravimétrica também consiste em uma forma de monitorar a geração de 

resíduos domiciliares, devendo ser feita de forma constante. No entanto, apenas no PMGIRS 

de Orlândia destacou-se um trecho relacionado a um indicador para o monitoramento anual da 

fração seca dos RD coletados por meio da caracterização gravimétrica (ORLÂNDIA, 2012). 

Observa-se também a quantidade considerável de resíduos com potencial para 

reciclagem que foi apontada no diagnóstico dos instrumentos de resíduos. No entanto, 

verifica-se a necessidade dos municípios em realizarem a composição gravimétrica de forma 

mais detalhada e adotando categorias mais específicas, principalmente, relacionadas aos 

materiais com potencial de serem comercializado. 

5.3.4.2. Subcategoria “Reciclagem” 

 

A temática de reciclagem apresentou a menor abordagem no planejamento municipal 

analisado. O manual do governo federal também apresentou pouco direcionamento sobre essa 

etapa do gerenciamento. Em seu texto, é apontada a importância da verificação, por parte do 

poder público, da existência de indústrias recicladoras para diferentes tipos de resíduos nos 

municípios, assim como as características de comercialização e transporte (BRASIL, 2011). 

Porém, nenhum dos planos analisados apresentou essa informação no diagnóstico. O Quadro 

45 apresenta os pontos críticos e favoráveis relativos a essa subcategoria. 

Quadro 45 – Pontos críticos e favoráveis relacionados a Reciclagem 

Pontos Críticos 

• Presença de conteúdos que vão além do escopo do plano; 

• Informações limitadas sobre as recicladoras na região; 

• Propostas pouco estruturadas ou ausentes, voltadas a incentivos e fiscalização de 

indústrias recicladoras possivelmente presentes na região; 

• Poucas informações sobre a Logística Reversa de “embalagens em geral”, considerando a 

existência de parcerias com empresas e programas de LR; 

• Ausência de propostas relacionadas a possível participação em programas de LR. 

Pontos favoráveis 

• Proposta para identificação de sucateiros não licenciados (PMGIRS de Cravinhos e 

Pontal); 

• Propostas voltadas ao incentivo a instalação de indústrias recicladoras nos municípios 

(PMIRS de Cravinhos e Pontal) 

• Propostas voltadas a fiscalização das recicladoras já existentes (PMGIRS de Cravinhos e 

Pontal); 
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• Propostas de formação de acordos setoriais (PMGIRS de Cravinhos) 
 

Fonte: elaboração própria 

6 dentre 18 planos apresentaram algum conteúdo que se enquadrava nessa categoria. 

Os conteúdos destacados estavam relacionados ao quantitativo de recicláveis recuperados pela 

reciclagem, presente em 3 planos (PMGIRS de Cravinhos, Pontal e Sertãozinho); as indústrias 

recicladoras ou sucateiros, presente em 5 planos (PGIRS de Cravinhos, Pontal, Sertãozinho, 

Morro Agudo e Ribeirão Preto) e a logística reversa, presente em 3 planos (PMGIRS 

Cravinhos, Morro Agudo e Pitangueiras). 

Em relação aos quantitativos reciclados, nos PMGIRS de Cravinhos, Pontal e 

Sertãozinho foi destacada uma tabela referente a taxa de material recuperados pela reciclagem 

para três cenários diferentes, explicados anteriormente, considerando prazos de curto, médio e 

longo prazo. Na tabela apresentada nesses planos, o percentual é apontado como o destinado 

ao tratamento, por isso a classificação dessa tabela na categoria “Destinação final”. No 

entanto, entende-se que pode não ser possível ter o controle sobre os materiais que de fato são 

reciclados pela indústria, a não ser pelo total comercializado pelas cooperativas ou 

associações de catadores. 

Sobre o conteúdo relacionado as indústrias recicladoras, os PMGIRS de Cravinhos e 

Pontal apresentaram uma recomendação para a lei municipal, indicando a identificação de 

depósitos existentes nos municípios. Para isso, alguns tópicos foram apontados para serem 

considerados, como número (quantidade) e localização, se a região é adequada para o tipo de 

estabelecimento, se recebem materiais de catadores, quanto pagam aos catadores, se ocorre o 

fornecimento de carrinhos e moradia aos catadores (CRAVINHOS, 2015; PONTAL, 2015). 

Em outro trecho, também destacado nos planos acima, foi apontado como “sugestão” 

Em outro trecho, também destacado nos planos acima, foi apontado como “sugestão” de ação, 

o diferimento de ICMS, isenção de taxas como IPTU, ISS, doação e cessão de terrenos para 

empresas recicladoras (CRAVINHOS, 2015; PONTAL, 2015). No plano de Cravinhos 

também foi destacada uma proposta de lei atribuindo a prefeitura a reponsabilidade pela 

implantação da reciclagem, por meio de programas específicos, com a oferta de incentivos 

fiscais (CRAVINHOS, 2015). Destaca-se o incentivo a recicladoras pelos municípios como 

um ponto positivo, pois pode oferecer uma maior garantia de que os resíduos serão de fato 

reciclado. Na pesquisa realizada por Silva, Teixeira e Almeida Neto (2019) a presença de 

recicladoras poderia melhorar a remuneração dos catadores, facilitar a reciclagem de resíduos, 

encarecer os custos com o transporte de materiais, na percepção dos catadores, poder público 

e sociedade civil. 
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Nos PMGIRS de Sertãozinho, Cravinhos e Pontal, destacou-se um trecho relacionado 

a necessidade de verificação da licença de operação em empresas recicladoras presentes 

nesses municípios. Essa ação, embora não tenha sido apresentada como uma proposta 

estruturada, destaca a importância da participação do município na fiscalização das 

organizações de catadores. A fim de verificar se a organizações estão comercializando seus 

materiais para empresas devidamente regularizadas. Essa ação pode garantir que os materiais 

tenham uma destinação final adequada, pois existem sucateiros que não possuem registros 

legais, licenças e preparo para receber recicláveis, dispondo os resíduos em pontos 

clandestinos. 

Nos PMGIRS de Ribeirão Preto e Pitangueiras foram destacados trechos referentes a 

incentivos às indústrias recicladoras, porém não foram especificados que incentivos seriam 

dados. Destacou-se a proposta de “Fomentar a cadeia de reciclagem no município de forma a 

viabilizar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados.” 

(RIBEIRÃO PRETO, 2020, p.75). Observa-se que é apresentada a proposta, mas não é 

especificada, desta forma, pode ser interpretado a implantação de empreendimentos e redução 

de taxas, como citados pelos planos de Cravinhos e Pontal. 

No PMGIRS de Morro Agudo e Pitangueiras, os trechos destacados referiam-se as 

indústrias recicladoras, porém fora do escopo de atuação da prefeitura. As propostas estavam 

relacionadas a redução dos custos no processo industrial, com reaproveitamento de recicláveis 

e fomentar o uso de matéria-prima e insumos derivados de recicláveis, respectivamente. 

Por fim, a temática sobre logística reversa foi identificada nos PMGIRS de 

Pitangueiras, Morro Agudo e Cravinhos. No PMGIRS de Pitangueiras, o trecho destacado 

referia-se a uma ação para estruturação de acordos setoriais e termos de compromisso para o 

estabelecimento de PEV. Esse trecho não especifica para quais resíduos são destinados, mas 

entende-se que podem englobar os recicláveis. 

Em outro trecho, foi apresentado como mecanismo para geração de emprego e renda, 

a demanda por materiais recicláveis no mercado e a valorização de resíduos que não eram 

recicláveis no Brasil, como isopor, plástico laminado, embalagens Tetra Pak entre outros 

(PITANGUEIRAS, 2013). Observa-se que esse segmento tem relação com a demanda da 

indústria, preço de materiais virgens, logo foge do escopo de um plano de resíduos. 

No PMGIRS de Morro Agudo, foi destacado um objetivo do “programa de 

gerenciamento de coleta seletiva de resíduos”, a possibilidade da reciclagem de materiais que 

iriam para o “lixo” (MORRO AGUDO, 2015). O trecho é genérico e abre brecha para várias 

interpretações, mas entende-se que está relacionado a materiais pós consumo. Infere-se que a 
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falta de capacitação dos elaboradores esteja relacionada a elaboração de propostas nesse 

sentido. 

Já o PMGIRS de Cravinhos apresentou como meta a curto prazo, a participação da 

“formação de acordos setoriais para a implantação do sistema de logística reversa” 

(CRAVINHOS, 2015, p.273). Esse trecho também não especifica quais acordos ou termos 

seriam, porém também poderiam abranger as embalagens em geral que envolve os recicláveis 

secos. 

Destaca-se a importância de que os planos apresentem propostas voltadas ao contato 

com entidades gestoras de programas de logística reversa, como a Associação Brasileira da 

Industria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), EuReciclo e a 

Recicleiros. Destaca-se que o último programa apresenta perspectiva de resultados reais, além 

de incluir o poder público, a cooperativa e a população, e não somente a indústria. No entanto, 

apresenta um escopo de empresas envolvidas menor em relação aos dois primeiros programas. 

5.4. O uso de instrumentos por gestores municipais da região metropolitana de Ribeirão 

Preto 

O questionário, na íntegra, enviado aos gestores públicos municipais da RMRP 

encontra-se no Apêndice A. Dos 18 questionários enviados, foram recebidas apenas 4 

respostas (cerca de 23% de retorno). Os 4 gestores públicos que responderam ao questionário 

eram dos municípios de Cajuru, Cravinhos, Tambaú e Monte Alto. 

Atribui-se ao baixo retorno das respostas a ausência de interesse das prefeituras em 

abordarem a temática. Além disso, aponta-se como ponto negativo a dificuldade de contato 

por e-mail e telefone com as prefeituras, visto que a pesquisa foi realizada durante a pandemia 

de COVID-19, no qual o uso dessas ferramentas se tornou relevante. 

No entanto, Borges, Puppin e Britto (2018) já haviam apontado o baixo retorno via e- 

mail pelas prefeituras do estado de São Paulo. Os autores, entraram em contato com 210 

municípios e obtiveram respostas de 69, cerca de 33%. De forma similar, Pinheiro (2021) ao 

aplicar questionário a 38 município mineiros, obteve o retorno de 10 (26%). Portanto, reitera- 

se que a dificuldade em contactar gestores público pode interferir no controle social. 

A seguir serão apresentadas as respostas dos gestores que responderam ao 

questionário. Conforme a análise de conteúdo, o PMGIRS de Cravinhos foi classificado com 

elevado grau de detalhamento, ao passo que os PMGIRS de Cajuru e Tambaú foram avaliados 

com baixo grau de detalhamento. Reitera-se que o PMGIRS de Cajuru possuía conteúdo 
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similar ao PMGIRS de Santa Rosa de Viterbo e o plano de Cravinhos, similar aos PMGIRS 

de Pontal e Sertãozinho. 

5.4.1. Informações gerais 
 

As três primeiras perguntas do questionário estavam relacionadas a informações sobre 

os respondentes. Na primeira questão foi perguntado aos gestores sobre qual setor ocupava, 

Cravinhos e Tambaú informaram atuar em secretarias de meio ambiente e Cajuru em 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Não foi identificado nenhum setor específico para 

a área de resíduos sólidos. 

Em relação ao tempo que exerciam a função, apenas o gestor do município de Cajuru 

informou já atuar de 5 a 10 anos. Já os gestores de Cravinhos e Tambaú, atuavam a menos de 

1 ano e de 1 a 3 anos, respectivamente. Quanto a atuação direta com os resíduos domiciliares, 

apenas o gestor de Tambaú afirmou que trabalhava ou já havia trabalhado com esses resíduos. 

5.4.2. Conhecimento sobre a gestão de recicláveis secos 
 

Quanto a existência de coleta seletiva, os gestores de Cajuru e Cravinhos responderam 

que essa prática ainda não era ocorria nesses municípios. Sobre os motivos para ainda não 

ocorrer, o gestor de Cajuru apontou como principal motivo a falta de recursos financeiros, 

enquanto o gestor de Cravinhos indicou as falhas no planejamento municipal, mudança de 

gestores na prefeitura após as eleições, ausência de contratação de profissionais qualificados e 

falta de entendimento das legislações sobre resíduos sólidos (Política Nacional de Resíduos 

Sólido, Política Estadual de Resíduos Sólidos). 

Na análise de conteúdo, observou-se que os planos de Cravinhos e Cajuru não 

apresentaram projeção de custos para a implantação da coleta seletiva, o que pode ter 

acarretado o atraso da implantação nesses municípios. 

No questionário também foi solicitado aos gestores que atribuíssem uma nota de 1 a 5 

a gestão atual dos recicláveis secos, sendo 1 como a pior avaliação e 5, a melhor. O gestor de 

Cajuru atribui a gestão nota 4 e o de Cravinhos, nota 1. O gestor de Cajuru comentou sobre a 

participação dos catadores autônomos, como responsáveis pela coleta de recicláveis secos no 

município. Nesse ponto, observou-se que ainda existia a similaridade com o cenário 

apresentado do diagnóstico do plano desse município referente ao ano de 2015 (coleta 

realizada pelos autônomos). 
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Já o gestor do município de Tambaú afirmou que o município possuía coleta seletiva. 

No entanto, de acordo com o SNIS (2021), a gestão havia declarado a inexistência dessa 

prática. 

Perguntou-se ao gestor qual o ano de implantação da coleta, com o intuito de verificar 

se estava de acordo com o planejamento elaborado, no entanto, o gestor declarou são saber 

informar. Também foram feitas perguntas acerca das características da coleta seletiva nesse 

município, como modelo, abrangência e funcionamento na zona rural. 

Em relação ao modelo, o gestor utilizou o tópico de resposta aberta, afirmando que a 

coleta é desordenada e os coletores realizavam a coleta em locais de sua própria escolha. 

Sobre a abrangência foi declarado um percentual dentre 20% e 40%, enquanto para a zona 

rural, o gestor, novamente, declarou não saber sobre como ocorria seu funcionamento. Quanto 

ao responsável pela operação da coleta seletiva e existência de organizações de catadores, as 

respostas foram que catadores autônomos fazem a coleta seletiva e não existe organizações de 

catadores no município. 

Notou-se o equívoco do gestor em afirmar sobre a presença de coleta seletiva no 

município, visto que aparentemente não era realizada em parceria com a prefeitura, 

possivelmente confirmando o dado encontrado no SNIS (2021). Além disso, as respostas 

coincidiram com alguns pontos críticos levantados na análise de conteúdo, relacionados a 

organização da coleta seletiva desse município. 

Infere-se que as problemáticas apontadas pelo gestor, como ausência de modalidade, 

rotas pré-definidas, baixa abrangência, ausência de conhecimento sobre a zona rural e de 

organizações de catadores são pontos que poderiam ter sido sanados, caso o plano desse 

município tivesse sido bem elaborado. No entanto, entende-se que outros fatores poderiam 

interferir, como interesses políticos. Comparando as metas propostas no PMGIRS de Tambaú, 

ainda não houve a implantação da coleta seletiva formalizada em 100% do município, estando 

sua abrangência abaixo do planejado. 

Para a educação ambiental, foi perguntado sobre as orientações que eram dadas a 

população em relação a separação e coleta seletiva de recicláveis secos. O gestor apontou 

atividades em escolas públicas municipais (aulas, palestras, dias temáticos etc.), divulgações 

por meio de redes sociais e orientações pelos próprios catadores de materiais recicláveis. Ao 

ser perguntado sobre a efetividade das orientações dadas a população, o gestor declarou como 

parcialmente efetivas. 

Por meio do questionário e da análise dos planos não foi possível observar se houve 

avanços em relação a educação ambiental, pois no diagnóstico do PMGIRS não foram 
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relatados programas e ações que já estavam em andamento na época. Em relação as redes 

sociais, verificou-se a existência de materiais sobre educação ambiental voltada a separação 

na fonte e coleta seletiva no site da prefeitura, porém não foram encontrados. 

Foi perguntado sobre como era feita a fiscalização do serviço de coleta seletiva no 

município, como resposta, foi escolhida a opção “É feita pelo próprio poder público”. 

Por fim, foi perguntado sobre as mudanças relacionadas aos recicláveis secos que 

ocorreram no município e dentre as opções apresentadas, o gestor escolheu: Houve a 

implantação de novos programas de educação ambiental voltados para a não geração, 

redução, reutilização e coleta seletiva e houve o aumento do número de catadores na 

cooperativa ou associação já existente. Sobre a nota de 1 a 5 atribuída a gestão de recicláveis 

secos, foi atribuída nota 2. Por meio dessas respostas, observou-se que houve a contradição 

entre as respostas, pois o gestor respondeu que o município não possuía organizações de 

catadores, logo em seguida apontando como mudança o aumento no número de membros. No 

entanto, notou-se a coerência da nota atribuída a gestão dos recicláveis secos, visto às 

características da coleta atribuídas anteriormente, como baixa cobertura, coleta desordenada e 

realizada apenas por catadores autônomos. 

5.4.3. Conhecimento sobre a existência de PMGIRS nos municípios 
 

Foi perguntado aos gestores sobre a existência de PMGIRS nos municípios, Cravinhos 

e Tambaú declararam possuir o instrumento e Cajuru declarou não possuir. Ressalta-se que o 

plano de Cajuru foi encontrado e analisado, portanto, o gestor pode não conhecer o plano ou o 

mesmo não havia sido aprovado e implementado. 

Em relação aos municípios que afirmaram possuir o plano, o gestor de Cravinhos 

respondeu que o plano havia sido elaborado em 2015 e não havia sido revisado. Já o gestor de 

respondeu que o plano foi implantado antes de 2010 e que não sabia informar sobre a sua 

revisão. Logo, confirma que alguns municípios da região ainda mantem a gestão de resíduos 

pautados em plano antigos que precisam ser revisados. 

5.4.4. Percepção sobre o conteúdo do instrumento de planejamento 
 

Em relação ao conhecimento sobre o conteúdo do PMGIRS, o gestor do município de 

Cravinhos respondeu que não tinha conhecimento, ao passo que o gestor de Tambaú 

respondeu que tinha conhecimento de uma parte do conteúdo. 

Por não possuir conhecimento, o gestor de Cravinhos foi direcionado a responder se, 

na sua percepção, a não contemplação do conteúdo do PMGIRS interferia na gestão de 
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resíduos domiciliares do seu município e a resposta foi afirmativa. Essa situação pode indicar 

que apesar do município possuir um instrumento detalhado seu potencial pode estar sendo 

subaproveitado uma vez que há indicativo do corpo técnico desconhecê-lo. Isso pode ser 

consequência do fato do gestor ocupar o cargo há menos de 1 ano, o que não exclui a 

possibilidade de se apropriar das informações futuramente, visto que o desconhecimento 

sobre conteúdo relativo aos resíduos domiciliares foi considerado como um fator negativo. 

Em seguida, perguntou-se ao gestor “Como era feito o planejamento da gestão de 

resíduos domiciliares”, com o intuito de identificar os instrumentos utilizados e a forma de 

organização. Como resposta, o gestor escolheu dentre as opções, que era feito com base no 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo, conforme as leis municipais e conforme a 

demanda. Considera-se o conhecimento do gestor sobre políticas estaduais e municipais como 

um fator positivo e que pode favorecer a sua compreensão sobre o conteúdo do plano, caso 

tenha interesse. 

Em seguida, foi perguntado aos gestores se já haviam utilizado alguma vez o PMGIRS 

para executar alguma ação no seu trabalho e sobre o uso para a obtenção de recursos para a 

área de resíduos sólidos. 

O gestor de Cravinhos escolheu dentre as opções que utilizava raramente, mesmo 

afirmando o desconhecimento do conteúdo e nunca ter utilizado para a obtenção de recursos. 

Já o gestor de Tambaú, utilizava de vez em quando, o que condiz com sua resposta sobre o 

conhecimento em partes do conteúdo do plano e já ter utilizado para a obtenção de recursos. 

Quanto a avaliação em uma escala de 1 a 5, sendo 1 a pior avaliação e 5, a melhor, as 

notas atribuídas foram satisfatórias. O gestor de Cravinhos atribuiu nota 3 e o gestor de 

Tambaú, nota 4.   Pela análise de conteúdo, o PMGIRS de Cravinhos foi mais bem avaliado 

em detrimento do PMGIRS de Tambaú, porém notou-se o oposto de acordo com a percepção 

dos gestores. 

Na última pergunta desse bloco, foi perguntado sobre o conhecimento do conteúdo 

específico sobre os resíduos domiciliares, as respostas foram, para Cravinhos, em partes e 

para Tambaú, sim. 

5.4.5. Relação do instrumento de planejamento com os resíduos domiciliares 
 

Em relação as melhoras observadas na gestão de resíduos domiciliares, ambos 

responderam que houve alguma melhora. O gestor de Tambaú apontou que houve melhora 

devido a aquisição de veículo novo para a coleta de lixo e reforma dos antigos. No entanto, 
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para a pergunta “Em relação as respostas anteriores, você acredita que estas mudanças têm 

relação com o PMGIRS?”, ambos consideraram que os planos contribuíram em partes. 

Desta forma, destaca-se que embora possuam limitações em seu conteúdo, sua 

participação no processo de gestão é considerada de alguma forma, mesmo sendo apontadas 

problemáticas na gestão dos recicláveis secos. Pode-se inferir que caso os planos sejam bem 

elaborados, seu uso pelos gestores pode ser mais frequente. 

Em relação aos programas, metas e ações, na percepção de ambos, o cumprimento 

vem ocorrendo em partes, sendo as dificuldades relacionadas a ausência de funcionários 

capacitados ou especializados para lidar com resíduos domiciliares, ausência de compreensão 

ou conhecimento da legislação, ausência da atuação em forma conjunta com outros 

setores/secretarias do município, ausência da compreensão das metas, programas e ações 

propostos e falta de interesse do poder público. 
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6. CONCLUSÃO 

 
Considerando as problemáticas que permeiam a gestão dos recicláveis secos em todas 

as etapas do gerenciamento, reitera-se que o planejamento consiste em uma importante 

ferramenta com potencial para solucionar esses problemas. Nesse contexto, a presente 

pesquisa teve como principal objetivo analisar o planejamento municipal da gestão de 

recicláveis secos, por meio de instrumentos de planejamento, como os PMGIRS ou PMSB. 

Observou-se que a RMRP embora possua bons índices sociais e econômicos, ainda 

apresenta déficits semelhantes a literatura no que tange a gestão dos recicláveis secos, como a 

baixa abrangência da coleta seletiva e baixa taxa de recuperação de recicláveis. No entanto, ao 

comparar com o cenário apresentado no diagnóstico dos planos, percebeu-se um cenário 

semelhante ao relatado anteriormente, visto que grande parte desses instrumentos foram 

elaborados até 2015. 

Ao analisar os resultados obtidos por meio da Análise de Conteúdo, conclui-se que os 

PMGIRS e PMSB dos municípios da RMRP não atendem de forma satisfatória a gestão dos 

recicláveis secos. De forma geral, constatou-se diversas fragilidades que podem ter 

contribuído para o cenário atual de gestão, como superficialidade do planejamento e 

conteúdos pouco específicos para a realidade dos municípios. Além disso, destaca-se a 

fragilidade dos planejamentos ao não apontar os custos e responsabilidades. 

Considerado as etapas do planejamento, o diagnóstico de parte majoritária dos planos 

apresentou baixo detalhamento e pouca avaliação qualitativa dos aspectos analisados por meio 

das subcategorias. Dessa forma, não foi possível visualizar um cenário preciso da gestão de 

resíduos por meio dos planos, comprometendo a proposição de metas, ações e indicadores 

para o monitoramento. Somado a isso, nos programas, metas e ações, observou-se a 

apresentação das propostas no formato de recomendações ou sugestões ao invés do 

estabelecimento de metas mais realistas. 

Em relação a etapa da “Separação na fonte e acondicionamento”, destaca-se o 

conteúdo relacionado a educação ambiental nos planos analisados. Embora seja uma temática 

obrigatória, como exigido pela PNRS, observou-se a presença de conteúdos que não estavam 

diretamente relacionados aos resíduos sólidos, assim como, programas genéricos e similares 

entre os planos. Além disso, não houve o foco na não geração, redução e reutilização como 

direciona a lei. Desta forma, conclui-se que os planos não apresentam conteúdo adequado em 

relação a educação ambiental. 
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Sobre a etapa de “Coleta e Transporte”, notou-se que não houve diferenças 

significativas entre o planejamento dos municípios onde a coleta seletiva era presente ou 

ausente. Os municípios que ainda não possuíam coleta seletiva focaram na abrangência 

territorial, desconsiderando etapas que culminariam em seu aumento, como divulgação, 

escolha da modalidade, planejamento de rotas e horários adequados, estruturação de 

organizações de catadores, responsabilidades pela operação e, principalmente, os custos. De 

fato, a maioria dos municípios com esse perfil não apresentavam coleta seletiva em seu 

território em 2020, indicando que o planejamento pode não ter sido eficaz. 

Para os municípios que já possuíam coleta seletiva antes da elaboração do plano de 

resíduos, observou-se que o baixo detalhamento da situação da coleta limitou a proposição 

das metas. Além disso, desconsiderou-se possíveis problemáticas que poderiam comprometer 

o aumento de sua abrangência geográfica e consequentemente, o aumento da taxa de 

recuperação de recicláveis. Como apresentado no SNIS, maior parte desses municípios 

também possuíam baixa abrangência, indo contra a uma das principais propostas e maiores 

problemáticas relacionadas a coleta seletiva nesses municípios. Ademais, observou-se indícios 

de que a participação dos catadores no processo de elaboração do planejamento foi limitada, 

indicando que a sua percepção pode não ter sido considerada no momento da elaboração do 

planejamento. 

A categoria “Catadores de material reciclável” buscou destacar como o planejamento 

abordava essa temática. Para os municípios que ainda não possuíam essas organizações, 

notou-se que houve o maior foco para a organização dos catadores autônomos. No entanto, 

observou-se a ausência de etapas que também poderiam contribuir para a formação de 

organizações, como apoio e parcerias de diversas entidades, indicativo de possibilidades de 

contratos e convênios com o poder público e levantamento dos custos de todos esses 

processos. 

Já nos municípios onde já existiam organizações de catadores antes da elaboração dos 

planos, questões relacionadas a infraestrutura apresentaram maior destaque, indicando a 

relevância dessa problemática. Porém, notou-se a ausência da constatação de outros aspectos 

relacionados a dignidade do trabalho, como saúde, segurança e remuneração adequada. 

Para a etapa da destinação final, ressalta-se a ausência de elo ente os estudos 

gravimétricos e as propostas apresentadas nas etapas acima. Além disso, sugere-se que 

estudos mais elaborados da composição dos resíduos poderiam nortear os programas de 

educação ambiental, propostas voltadas a coleta seletiva e aumento de renda das organizações 

de catadores, contribuindo para a redução da destinação de recicláveis nos aterros sanitários 



137 
 

 

 

 

da região. Quanto a reciclagem, os planos apresentaram conteúdos que fogem ao escopo de 

um plano, porém alguns conteúdos encontrados sobre a fiscalização de recicladoras e outros 

benefícios como, incentivos fiscais, poderiam ser relevantes para os catadores. 

Dentre os planos analisados, o PMGIRS de Orlândia apresentou conteúdo satisfatório, 

com maior grau de detalhamento no diagnóstico, metas estruturadas e diversidade de 

indicadores. Já os PMGIRS de Sertãozinho, Pontal e Cravinhos que também apresentaram 

alto grau de detalhamento, porém notou-se a similaridades entre os conteúdos. O mesmo foi 

observado com os PMGIRS de Cajuru e Santa Rosa de Viterbo. 

Os demais planos apresentaram graus de detalhamento considerados médio e baixo. 

No entanto, o PMSB de Jardinópolis e os PMGIRS de Jaboticabal, Pitangueiras, Morro 

Agudo, Guariba e Mococa) com essa classificação, apresentaram pontos favoráveis, mesmo 

possuindo consideráveis deficiências em outros aspectos. Destaca-se que os PMSB, em geral, 

apresentaram diversas limitações, principalmente na etapa do diagnóstico. 

A limitação dos conteúdos analisados poderia refletir em seu uso e na gestão 

municipal, porém, devido ao baixo retorno do questionário não foi possível obter uma 

conclusão a nível regional. No entanto, para os municípios respondentes, observou-se o não 

cumprimento de algumas propostas relativas aos recicláveis secos, indicando a baixa 

efetividade ou engavetamento dos planos. 

Em suma, os resultados apresentados estão em consonância com os encontrados da 

literatura, demonstrando a fragilidade do planejamento da gestão de resíduos sólidos. 

Contudo, não é possível afirmar que os planos analisados possuem qualidade ruim, pois é 

necessário verificar o conteúdo relacionado as demais tipologias de resíduos. Além disso, 

reitera-se que outros fatores podem influenciar no planejamento como, questões políticas e 

capacitação dos elaboradores, que podem trazer limitações desde a elaboração até a 

implementação. 
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APÊNDICE A – Questionário “Pesquisa sobre o uso de instrumentos de 

planejamento para a gestão de resíduos domiciliares” 

 
Com o objetivo de tornar a leitura e compreensão deste estudo mais dinâmica o quadro deste 

Apêndice foi movido para o seguinte link de acesso aos interessados: 

https://drive.google.com/file/d/1M6JsEX-JGZRXa0tAaVMRT3Ms9nYYwgd1/view?usp=sharing 
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APÊNDICE B – Trechos extraídos dos instrumentos de planejamento na 

íntegra 

Com o objetivo de tornar a leitura e compreensão deste estudo mais dinâmica os quadros deste 

Apêndice foram movidos para o seguinte link de acesso aos interessados: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AHdg2Tf9S6LLhrrTWdHEVd_RjTV_RSDY/edit?usp=shari 

ng&ouid=114735505684627413565&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AHdg2Tf9S6LLhrrTWdHEVd_RjTV_RSDY/edit?usp=sharing&ouid=114735505684627413565&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AHdg2Tf9S6LLhrrTWdHEVd_RjTV_RSDY/edit?usp=sharing&ouid=114735505684627413565&rtpof=true&sd=true

