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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quando se saciaram, disse Jesus aos seus discípulos: 

 “recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca”. 

João 6:12 

 

 Neste terceiro e último capítulo, estão concentrados os principais 

resultados da tese e proposições de diretrizes para a gestão de resíduos 

sólidos urbanos da Amazônia. Estas são embasadas na avaliação do conteúdo 

bibliográfico analisado durante o trabalho, com ênfase no levantamento da 

situação brasileira e, em particular, nas ações realizadas e na situação em que 

a gestão de RSU da região amazônica se encontra. 

 Foram levantadas, ao longo desta tese, as ações na área de GRSU, nos 

3 níveis de governo, buscando compreender os avanços e as carências no 

setor, tendo como principal referência comparativa o material do capítulo 1, no 

qual buscou-se compreender o papel dos PGIRSU e sua interação com outros 

instrumentos de gestão de resíduos sólidos urbanos. 

A concepção e a implantação de Planos de Gestão foram as principais 

formas de intervenção identificada no Brasil, no enfrentamento da questão dos 

RSU. Por isso, investigaram-se os resultados alcançados dessas experiências, 

antes, foram analisados os conceitos que embasaram os 18 PGIRSU na 

Amazônia. 

Com os resultados da avaliação de PGIRSU de Schmidt (2005), decidiu-

se também avaliar os 18 PGIRSUs da Amazônia, tendo como um dos 

parâmetros o conteúdo mínimo definido na PNRS. Os resultados destas duas 

avaliações foram comparados e serviram como referência para as reflexões 

acerca de um método para avaliação de PGIRSU. 
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 Este método de avaliação de PGIRSU contempla os momentos de 

concepção e de implantação. Com base neste método, foram novamente 

avaliados os 18 PGIRSUs implantados na Amazônia, o que levou a um novo 

resultado, que pode ser comparado com os obtidos por Schmidt (2005) e em 

relação aos parâmetros do conteúdo mínimo para PGIRSU, definido na PNRS. 

Este capítulo é encerrado com diretrizes para a gestão de RSU na Amazônia. 

 

4.1 AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS NA AMAZÔNIA 

Tânia Bacelar, em entrevista à revista Espaço regional (2007), revela a 

divisão da Receita Pública do país: 50% fica com a União e somente 20% com 

os municípios. Esse fato interfere na divisão de poder entre os entes 

governamentais, criando uma excessiva centralização de decisões no âmbito 

federal. 

A autora comenta que, com a missão de atuar, a partir de Brasília, em 

todos os lugares do Brasil, o que predomina é a cultura por parte dos técnicos 

do Governo Federal de deliberar ações sem ouvir as outras partes. Dentre as 

dificuldades de se mudar essa cultura, está a baixa articulação no âmbito das 

regiões e dos municípios, em forma de fóruns e organismos de participação da 

sociedade civil. 

Outra crítica apontada pela pesquisadora é a organização dos governos, 

que de forma setorial, tende a implantar as ações de forma desarticulada. As 

interações necessárias são dificultadas, inclusive pela forma loteada 

partidariamente como, em regra, são divididos os espaços de poder nos 

governos.  

Como forma de resolver o problema da desarticulação vertical entre os 

diferentes níveis de governo e a horizontal, entre os diferentes setores 

envolvidos, Bacelar defende a integração das ações por meio de uma 

abordagem regional dos programas. A pesquisadora finaliza afirmando que, 
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embora haja bons avanços na elaboração de políticas, programas e planos, é 

baixo o nível de implementação, inclusive por falta de recursos. Por fim, faz 

uma crítica à forma de operação do Governo Federal que, em regra, é a 

“cultura do dono da bola, que tem dinheiro e concepção própria, sem ouvir os 

interesses locais com profundidade” (BACELAR, 2007, p 22). 

O Governo Federal acumula a maior parte dos recursos, enquanto a 

população reside nos municípios. No momento de definir prioridades, as 

decisões políticas são tomadas longe do espaço de convivência. 

Consequentemente essas decisões não atendem, na maioria das vezes, às 

demandas da sociedade local.  

A PNRS, por ser uma política setorial, adota a regra da excessiva 

centralização de recursos na União, fortalecendo a relação de dependência, 

principalmente entre Governo Federal e municípios médios e pequenos. O 

problema é estrutural, sendo necessária uma estratégia de médio a longo 

prazo para transferir recursos do Governo Federal para o âmbito local, a partir 

de uma reforma tributária. 

No capítulo 2, foi mostrado que a Amazônia é a região que apresenta 

como características específicas: a pressão internacional por uma melhor 

gestão territorial, desmatamento; a maior presença de APA no Brasil, foco 

prioritário de assentamentos do Governo Brasileiro; maior índice de 

crescimento demográfico; maior número de reservas indígenas (VALLE, 2007), 

grande áreas militares, maior carência de infraestrutura urbana no Brasil, 

convivendo com megaprojetos, enclustes; maior concentração de terras no 

Brasil, maior número de conflitos agrários; maior reserva biológica e 

hidrográfica do mundo. 

Considerando-se as peculiaridades da Região Amazônica,  o que a torna 

semelhante às outras partes do Brasil é a necessidade de instrumentos de 

gestão e investimentos, assim como de participação ativa do conjunto da 

sociedade para sonhar e implementar as ações necessárias. É essa linha que 
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defende João Meirelles Filho em sua publicação O livro de Ouro da Amazônia, 

no qual é sintetizado um conjunto de reflexões e alternativas para a região. 

Conforme visto no capítulo 2, o PAS é a principal referência oficial que 

define diretrizes de ação para a região. Após o lançamento do PAS, outros 

órgãos do Governo continuaram sua atuação na região de uma forma 

desarticulada. Uma constatação desse fato é o relatório do Zoneamento 

Ecológico-Econômico da Amazônia, de 04.07.2009, que cita as políticas e 

programas que interferem no projeto de Zoneamento. Neste documento, o PAS 

é apontado como mais um plano que interfere e não como o elemento 

aglutinador das intervenções. 

O documento da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 

Sustentável, responsável pelo zoneamento aponta: 19 Políticas que interferem 

no assunto, como a Urbana; a de Saneamento e de Meio Ambiente; 47 

programas, dos quais citam-se: de apoio ao desenvolvimento do setor 

agropecuário; de capacitação das cidades; Arco Verde e Terra Legal; 12 

Planos, entre eles: plurianual, da BR-163, de Prevenção e controle do 

desmatamento e o Plano Amazônia Sustentável (PAS) e, finalmente, 5 

estudos relevantes: cenários sócioenergéticos da Amazônia (2000-2020), 

cenários macro-econômicos para a Amazônia (2005-2025) e Amazônia: desafio 

brasileiro do século XXI . 

Outro exemplo de desarticulação é o Plano de Ação para a Mesoregião 

do Bico do Papagaio, composta por 66 municípios da Amazônica Legal, que foi 

construído a partir de oficinas que visavam à participação da sociedade civil na 

elaboração e na pactuação de um projeto de desenvolvimento sustentável. 

Nesse Plano, não existe menção ao PAS. 

Dentre os 5 projetos elencados no programa de meio ambiente do Plano 

de Ação para a mesoregião do Bico do Papagaio encontram-se: 

1. Implantação do zoneamento ecológico-econômico; 

2. Criação de secretarias do meio ambiente em todos os municípios da região; 
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3. Implantação do programa de coleta seletiva de lixo para desenvolver uma 

política local de resíduos sólidos que privilegie a reciclagem; 

4. Implantação de uma usina de triagem de lixo, objetivando a geração de 

emprego e renda; e 

5. Implantação de uma usina de biomassa proporcionando a geração de 

energia e combustível a partir de resíduos agrícolas, agropecuária (laticínios e 

matadouros) e massa arborícola. 

Interessante notar que, no programa de meio ambiente, não foram 

mencionadas ações diretas na área de água, ar e solo, aparecendo 

exclusivamente a questão dos resíduos sólidos, planejamento territorial e 

estrutura institucional. 

Outro aspecto interessante desse processo, em que houve a 

participação da sociedade civil dentro do princípio de construção conjunta de 

plano, é a inversão de ações que culminam em políticas. 

O Ministério da Integração Regional é quem coordena as Secretarias de 

Políticas de Desenvolvimento Regional, que administram o Fundo de 

Desenvolvimento da Amazônia (FDA). O Departamento de Programas da 

região Norte e Nordeste, ligado à Secretaria de Programas Regionais é que 

está realizando o “Plano de Ação para a meso região do Bico do Papagaio”.  

Outras instituições importantes, nas ações públicas na Amazônia, são a 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e a Agência de 

Desenvolvimento da Amazônia (ADA). As críticas dirigidas a esses organismos 

são o privilégio, no momento do financiamento público, a grandes 

empreendimentos como fazendas de pecuária e monocultura extensiva 

(COSTA, 2005). 

A estrutura institucional específica na área de gestão de resíduos sólidos 

urbanos, no Governo federal, é composta pelos Ministérios da Cidade, do Meio 

Ambiente e da Saúde, este último por meio da Fundação Nacional de Saúde 
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(FUNASA). Com o passar do tempo, o Ministério da Aeronáutica (ver entrevista 

Manicoré), o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, 

e o Ministério do Exército, no Programa Calha Norte, têm realizado ações na 

área. 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS é 

responsável pela coordenação do Comitê Interministerial de Inclusão Social 

dos Catadores de Materiais Recicláveis, cuja principal ferramenta são o decreto 

que institui o Programa Pró-catador e o decreto presidencial 5940/2006 que 

institui a coleta seletiva no âmbito da Administração Pública Federal- 

administração direta e indireta, entretanto visitando as repartições públicas 

federais nota-se que estas não estão estruturadas para realizar a coleta 

seletiva, portanto não dando o exemplo. 

Outra regulamentação a ser considerada, no âmbito federal, é o decreto 

6087/2007 que regulamenta, no âmbito da administração pública federal, o 

reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de descarte 

de material, e dá outras providências. 

O MDS estima que existam de 800.000 mil a 1.000.000 de catadores no 

Brasil, números confirmados pelo Movimento Nacional dos Catadores e o 

CEMPRE. No tocante à problemática da criança no lixo, o governo federal tem 

o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PET) e os centros de 

referência de assistência social no sentido de agilizar a doação da bolsa 

família. 

O MMA, através da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, 

no Departamento de Ambiente Urbano realiza as seguintes ações 

materializadas por convênios com os municípios: 

1. Estudo de regionalização da gestão de RSU, com o intuito da Criação de 

consórcios intermunicipais em 18 estados, sendo 3 na região Norte; 

2. Elaboração dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos; e 
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3. Implementação de 1 consórcio em cada estado, como experiência piloto. 

 

Outras ações são cursos de capacitação à distância, nos quais 

consultores estão sendo contratados para capacitação, em 5 módulos, para 43 

municípios no Programa Arco Verde. Importante ressalvar que, no âmbito do 

Ministério do Meio Ambiente, existe um Departamento de Articulação de Ações 

na Amazônia. O foco desse departamento é o manejo da floresta e da 

biodiversidade.  

Dentre os espaços institucionalizados de discussão sobre a Amazônia, 

existe o Conselho Nacional da Amazônia Legal no MMA. No âmbito do 

legislativo, existe a Comissão Permanente da Amazônia. 

O Ministério das Cidades tinha, em dezembro de 2010, a seguinte linha 

de programas: O PAC I que visava à construção de galpão de triagem nos 

municípios, mas as ações foram ínfimas, pois somente 20 galpões foram 

implantados no país. Está sendo elaborado o PAC II. A Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental é quem coordenada as atividades dentro do Ministério 

das Cidades. (BRASIL, MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010). 

Os recursos do PAC II serão destinados à elaboração de projetos de 

aterros, unidades de triagem e Ponto de Entrega Voluntária (PEV), além de 

recursos para elaboração de Planos de Gestão de Resíduos e projetos de 

engenharia. Nas escolhas serão privilegiadas as propostas que prevejam 

gestão consorciada. Neste caso, deve-se criar uma autarquia de acordo com a 

Lei de Consórcio Público de 2005. No PAC I, as regiões metropolitanas foram 

privilegiadas no momento inicial. O problema recai na falta de recursos para a 

montagem de novas autarquias. O MMA prevê apoiar algumas experiências 

pilotos nos estados que estão sendo contemplados com estudos de 

regionalização. 

O problema desta estratégia é que, assim que a União sair de cena, ou o 

cenário político for alterado no plano municipal, estes programas correm o risco 
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de interrupção. Acredita-se que as ações do Governo Federal seriam mais 

eficazes se concentrassem suas forças na criação de condições favoráveis de 

empreendimentos para o setor, via instrumentos econômicos e, por outro lado, 

investisse na emancipação técnica municipal.  

Essa organização política brasileira de atendimento dos municípios no 

balcão federal gera, dentre outras coisas, pouca capilaridade da União, que 

opta, regularmente, pelos projetos piloto, visando, num momento seguinte, à 

ampliação da experiência. O fato é que se observa uma repetição de “novas 

tentativas” sem êxito. 

A União tem financiado, diretamente, associação e cooperativa de 

catadores. O resultado é o não envolvimento das prefeituras municipais e os 

resultados pífios de algumas ações, como a construção de galpões de triagem 

no PAC 1. O Comitê interministerial de Inclusão Social dos Catadores de 

Materiais Recicláveis já esteve sob a coordenação do Ministério das Cidades. 

Rodrigues (2010,p 59) acredita que “programas focalizados num 

determinado grupo ocupacional, podem minar a mobilização de classe mais 

ampla”, enquanto que políticas mais “universais tendem a reforçar a 

solidariedade por meio de categorias profissionais horizontais”. 

Na estrutura do Ministério das Cidades, também existem os 

Departamentos de Articulação Institucional e o Departamento de 

Desenvolvimento e Cooperação Técnica, que interferem na Gestão de RSU 

nos municípios. O fórum de negociação das políticas públicas na área urbana e 

na área de saneamento é o Conselho das Cidades (QUEIROZ, 2009). 

Outro problema é o tratamento prioritário dado aos municípios 

consorciados, no momento dos financiamentos, definido pela PNRS. Nas 

entrevistas aos 18 municípios contemplados com PGIRSUs na Amazônia, se 

pode constatar que 100% das tentativas de consorciamento não obtiveram 

êxito (Ver entrevistas de Breu Branco, Tucuruí, Pedra Branca do Amapari, 

Soure e Benevides). 
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Acredita-se que uma estratégia mais eficaz seria, primeiro, fortalecer a 

unidade para depois fomentar processos de consorciamento com a visão de 

desenvolvimento regional. Com o tempo, os próprios municípios buscariam 

alianças que garantissem vantagens competitivas. Os Governos Estaduais 

poderiam estar diretamente envolvidos nestas ações de aproximação.  

Uma dificuldade adicional que os municípios amazônicos terão para 

acessar financiamento do Governo Federal é que, no texto da PNRS, outro 

critério de prioridade é a “implantação de coleta seletiva com a participação de 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis”. O CEMPRE (2010) revela que a Região Norte é a que possui o 

menor número destas organizações e tem o menor parque industrial instalado. 

Portanto, sairá, pelo menos no início, em desvantagem competitiva. 

O Ministério da Saúde, através de um dos seus órgãos executivos, a 

FUNASA, financia a construção de aterros e a compra de equipamentos para 

cidades com menos de 50.000 habitantes. Todavia, é comum os municípios 

não acessarem os recursos por carência de uma estrutura técnica para 

elaboração dos projetos que deveriam ser encaminhados (VER entrevista de 

Guajará Mirim, Pedra Branca do Amapari, Laranjal do Jari, Oiapoque e Porto 

Nacional). A FUNASA também atua com apoio técnico e/ou financeiro, 

inclusive em áreas indígenas. 

O Ministério da Defesa através do programa Calha Norte, criado em 

1985, que abrange 194 municípios dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, 

Pará, Rondônia e Roraima, tem como objetivos: 

1. Manter a soberania e integridade territorial; e 

2. Apoiar às ações de governo na promoção do desenvolvimento regional. 

Na área de RSU, o Ministério da Defesa realiza convênios para 

financiamento de implantação ou adequação de aterros sanitários, unidades de 

tratamento e aterros controlados, além da compra de equipamentos de coleta, 
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preferencialmente caminhões. Todas as demandas são encaminhadas através 

de emendas parlamentares. 

No âmbito Federal, as políticas públicas de ordem redistributivas como 

as que envolvem os PGIRSUs na área de saneamento, são materializadas em 

peças orçamentárias como o Orçamento Geral da União (OGU), o Plano 

Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) (QUEIROZ, 2009). As regras, comumente, 

dificultam o acesso às verbas aos municípios de pequeno porte (Ver entrevista 

de Serra do Navio). 

No caso do MMA, existem editais específicos, geralmente financiados 

com recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente. A Caixa Econômica 

Federal é um dos principais agentes financiadores, por meio do Fundo de 

Desenvolvimento Social, sendo um dos Programas, o Saneamento para Todos. 

Também foram investigadas as rotinas de aquisição, nos 3 níveis de 

Governo. No caso dos Planos Municipais de GIRSU, a Lei 8666/93 define a 

licitação como procedimento administrativo para a contratação, via 

concorrência pública, destes instrumentos, como “serviços técnicos 

profissionais especializados”. O conteúdo do contrato também pode ser 

definido nos termos de referências, inclusos no processo de licitação.  

Na esfera estadual, foi realizado um levantamento para aferirem-se 

aspectos da estrutura organizacional e a utilização de alguns instrumentos de 

gestão de resíduos sólidos. Com o resultado pode-se ter uma ideia do atual 

estágio de organização governamental nesta esfera, conferindo-se o Quadro 

4.1. 

ESTADO Existência de 
política 
votada 

Existência de um 
Plano estadual 

Secretaria 
responsável 

Acre Não Não Meio ambiente 

Amapá Não Não Meio Ambiente 

Amazonas Não Não Meio ambiente 

Pará Não Não Meio ambiente e 
Desenvolvimento 



159 

 

urbano 

Rondônia Sim Não Desenvolvimento e 
meio ambiente 

Roraima Não Não -- 

Tocantins Não Não -- 

Maranhão Não Não Meio ambiente 

Mato 
Grosso 

Sim Sim Meio ambiente 

Quadro 4.1: Resumo da situação dos Estados da Amazônia na gestão de RSU. 

 

 Entre os 9 estados da Amazônia Legal somente 2 possuem Leis 

Estaduais de Resíduos Sólidos. O Acre está finalizando o documento com o 

apoio do governo federal. No Estado do Mato Grosso, a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos Urbanos (LE 7.862, 19.12.2002) tem como pontos 

importantes: nos objetivos, a criação de linhas de crédito para auxiliar os 

municípios na elaboração e implantação de projetos de RSU; nas diretrizes, a 

articulação institucional entre os gestores visando à cooperação técnica e 

financeira; e nos instrumentos: a capacitação técnica e valorização profissional. 

 Em Rondônia, a Lei Estadual de Resíduos Sólidos exige a apresentação 

de PGIRSU no momento do licenciamento das áreas de disposição final de 

resíduos. Entretanto não existe aterro sanitário, em operação, no Estado. 

 No estado do Amazonas foi informado que o Estado estava 

“aguardando” a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esta 

prática é muito comum no Brasil onde o aspecto “federativo” ainda não está 

consolidado e o Governo Central dá a direção e os outros entes federativos o 

seguem. O quadro de dependência assistido nos municípios é rebatido no 

plano dos governos estaduais, em menor intensidade. 

 Avaliando-se o Quadro 4.1, percebe-se que no aspecto “Planos de 

Resíduos”, somente um estado o possui. O Acre está concluindo sua versão. 

Entretanto, segundo entrevistas na prefeitura de Rio Branco o processo teve 

algumas falhas, pois os técnicos municipais só foram consultados quando as 
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diretrizes do Plano já estavam definidas, revelando pouca participação na 

elaboração do documento. 

 Na maioria dos estados, a questão dos resíduos sólidos recai na 

secretaria de meio ambiente. Entretanto, o que se atestou nas visitas in loco foi 

que a tarefa se resume a encaminhar os municípios a buscarem ajuda no 

governo federal, pois nenhum estado possui uma linha de financiamento 

específica para o trato da questão, uma equipe para capacitar o corpo técnico 

municipal, dentre outras possíveis ações. 

 Importante destacar que Roraima e Tocantins não possuem um 

departamento para responder sobre a questão e a indefinição institucional no 

Pará, possivelmente justificada pelo fato de existirem linhas de financiamento 

no Governo Federal no MMA e no Ministério das Cidades. 

 Uma das linhas de ação do Governo Federal são os cursos à distância. 

Entretanto, em Roraima e no Amazonas existem queixas em relação ao acesso 

e à qualidade da conexão com a internet, que inviabilizam o acesso a este 

recurso. Este é mais uma fator, carência de infraestrutura, que deve ser levada 

em conta no planejamento das ações na região. 

 Outra característica nas gestões estaduais é a excessiva personificação 

na responsabilidade do setor de resíduos sólidos. O fato de a maioria dos 

funcionários terem um cargo comissionado fragiliza o setor ou o departamento, 

decorrente da rotatividade de pessoal. 

 Nenhum Estado possui um banco de dados que sistematize as 

informações do setor. A rotina, na maioria dos casos, se limita ao licenciamento 

dos aterros. Como eles não existem, fica estabelecida a inércia. As ações de 

educação ambientais são espaçadas, limitando-se, em regra, aos períodos de 

festas e férias. Não são comuns convênios ou parcerias entre os responsáveis 

pelo setor de resíduos nos estados e as universidades.  

 Em relação aos incentivos fiscais, importante instrumento de gestão, 

poucos estados os possuem. No caso do Pará o decreto que instaurava os 
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benefícios não foi renovado. No Acre, a minuta do Plano de Resíduos não 

contempla este quesito.  

 Nenhum Estado coleta seletivamente os resíduos gerados nas sedes 

administrativas. Uma ação comum identificada é a doação de equipamentos, 

como caminhões e tratores, via emenda parlamentares do legislativo estadual, 

repedindo o padrão federal. O próximo tópico, 4.2, trata da gestão de RSU no 

âmbito municipal, tendo como foco principal os PGIRSU implantados na 

Amazônia Brasileira. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E DOS 18 MUNICÍPIOS 

CONTEMPLADOS COM PGIRSU NA AMAZÔNIA 

 

Os Planos de GIRSU têm se constituído no principal instrumento para 

enfrentar a questão dos resíduos sólidos na Amazônia. Outras ações 

recorrentes dos Governos federal e estaduais são, em curto prazo, o 

financiamento de equipamentos para o serviço de limpeza urbana como 

tratores e caminhões, e para implantação de aterros sanitários. 

Uma dificuldade encontrada na elaboração desta tese foi a inexistência 

de uma base de dados acerca da implantação das 18 experiências de Plano de 

GIRSU na Amazônia. Em contato com as prefeituras, com o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e com algumas secretarias estaduais, tomou-se 

conhecimento de que nenhuma destas instituições possui informações do 

estágio atual de gestão de RSU nos 18 municípios. A única exceção foi o 

Instituto Brasileiro de Apoio a Administração Municipal (IBAM), que formulou 

alguns PGIRSU na Amazônia, e publicou um livro relatando a experiências da 

sua concepção (IBAM, 2005). 

Diante desta realidade, foi-se a campo para registrar o resultado dos 

PGIRSUs nos 18 municípios amazônicos, o qual é apresentado neste último 
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capítulo da tese. A seguir, é feita uma breve caracterização dos programas e 

de todos os municípios que foram contemplados com PGIRSU na Amazônia. 

Os 18 municípios contemplados fizeram parte de 3 programas distintos: 

i) o Programa Gestão Ambiental Urbana de Municípios da Amazônia (GUAIA), 

que financiou 9 PGIRSU; ii) o Programa do Parque Nacional da Serra do 

TUMUCUMAQUE integrado por 5 municípios; e iii) o Programa PARÁ URBE 

que atendeu 4 municípios. 

O programa do Governo Federal, GUAIA, elegeu, em comum acordo 

com os Governos Estaduais, 9 municípios amazônicos para servir como 

“pilotos” do componente “resíduos sólidos”. Estes serviriam de experiências 

demonstrativas para outros municípios. No decorrer do processo, mais um 

município foi incorporado, totalizando 10 municípios (IBAM, 2002). 

No momento de definir os “municípios-piloto”, a equipe do Governo 

Federal contemplou um (1) em cada estado da Amazônia Legal, buscando 

englobar “realidades distintas em termo de população, localização, história de 

ocupação e o interesse efetivo da municipalidade”. O Pará foi agraciado com 

dois, para se estudar a conveniência do consórcio entre Tucuruí e Breu Branco 

com a parceria da Eletronorte.  

Na metodologia adotada de formulação dos planos, foi realizado um 

seminário em Belém do Pará no mês de Novembro de 2000 e visitas aos 

possíveis municípios contemplados para confirmar o interesse pelo PGIRSU e 

realizar levantamentos preliminares. Como marco inicial dos trabalhos, foi 

realizada uma Oficina de Capacitação, em que participaram 3 representantes 

por município, “prefeito-secretário, um técnico da esfera operacional, e um 

representante da sociedade civil”, este último geralmente foi ocupado por um 

vereador (IBAM, 2002, P. 23). 

O objetivo do Programa GUAIA era o “desenvolvimento de ações de 

gestão urbana ambiental com enfoque regional e local, voltados para a 
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melhoria da qualidade de vida da população”. Foram previstas 5 viagens dos 

responsáveis técnicos pela elaboração dos PGIRSU, espaçadas de um mês. 

No período entre Novembro de 2001 e Janeiro 2004, o governo 

brasileiro em parceria com o governo dos Países Baixos financiou estes 10 

PGIRSUs na Amazônia brasileira. O MMA foi o responsável pela coordenação 

dos trabalhos, por intermédio das Secretarias de Coordenação Amazônica 

(SCA) e de Qualidade Ambiental dos Assentamentos Humanos (SQA), o IBAM 

foi contratado, como consultoria, para dar suporte técnico na formulação e 

implantação dos 10 PGIRSU. 

A ideia inicial era introduzir uma nova forma de equacionamento da 

problemática dos resíduos sólidos urbanos através da formulação de Planos 

com a participação da sociedade e identificação de lideranças que serviram 

para garantir longevidade ao processo. 

Num segundo momento, seriam implantados os Planos nas 10 cidades, 

que serviriam de referencial prático para a última etapa de disseminação das 

experiências, que teria um forte apelo para, na terceira etapa, implantar a 

capacitação técnica municipal.  

A seguir são apresentados os municípios contemplados pelo Programa 

GUAIA: Breu Branco, Tucuruí, Caracaraí, Cururupu, Guajará Mirim, Juína, 

Laranjal do Jarí, Manicoré, Porto Nacional e Xapurí. 

Breu Branco surgiu da transferência de 1200 famílias que moravam 

numa área que seria inundada pela Hidroelétrica de Tucuruí. Possui uma área 

de 4.015,36Km2, e foi emancipado em 1991, estando situado na região sudeste 

do Pará. Atualmente, com a retomada das obras da represa, vem 

apresentando altas taxas de crescimento demográfico e muitos dos 52.422 

residentes da cidade desenvolvem suas atividades no município de Tucuruí 

que, segundo o Censo de 2010, possui 96.343 residentes.  

Tucuruí foi emancipado como município em 1947. Sua história é 

marcada pela construção da usina que o transformou, geográfica e 
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economicamente, em polo gerador de energia. Havia 60 anos a região era uma 

forte produtora de castanha e área de extração de madeira. 

Caracaraí é o maior município do estado de Roraima. Elevado à 

condição de município em 1955, possui mais de 47.000 Km2 e 14.984 

habitantes, tendo na atividade portuária a base de sua dinâmica econômica. 

Entretanto, com a substituição da transferência da fonte energética de 

termelétrica para hidrelétrica, houve uma perda significativa da oferta de 

empregos, pois a PETROBRÁS desativou o terminal portuário. 

Com 32.068 habitantes, Cururupu foi escolhida para ser o piloto do 

Programa no Maranhão. A base da atividade econômica é a agricultura e a 

pesca, que permanece a mesma desde o início do processo de colonização, no 

século XVII. O Governo do estado enquadrou o município com alto potencial 

para o turismo, por estar situado na Zona de Reentrâncias Maranhenses. Hoje 

em dia, a prefeitura é o maior empregador do município. 

Guajará Mirim, situada em Rondônia, possui 41.638 habitantes e faz 

fronteira com a Bolívia, às margens do rio Madeira, no oeste brasileiro. A 

história do município está ligada à extração do látex. É um dos terminais da 

estrada de ferro Madeira-Mamoré, construída devido ao acordo de Petrópolis, 

que anexou o Acre ao território brasileiro. Com 25.114 Km2 , e mais de 90% de 

sua área preservada, ganhou autonomia administrativa em 1928. A 

desativação da ferrovia intensificou o comércio com a Bolívia, principalmente a 

partir de 1990, com a criação de livre comércio. 

Juína, com 39.301 habitantes, está situado no Noroeste de Mato 

Grosso, e tem suas raízes na expansão da fronteira agrícola na década de 70, 

dentro do programa POLAMAZÔNIA. Diferente de outras cidades desta região, 

o “proteto de colonização” foi coordenado pelo Governo Estadual, em vez dos 

privados. O município foi emancipado em 1979 e possui uma área de 26.426 

Km2 , dos quais mais de 60% são áreas indígenas. 
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Laranjal do Jarí, no estado do Amapá, é outro município que faz 

fronteira com outro país, a Guiana Francesa. Esta região foi alvo de interesses 

franceses, ingleses e portugueses, nos séculos XVII e XVIII. O município, 

originado de um povoado chamado “Beiradão”, formado pela massa de 

trabalhadores atraída pela instalação do megaempreendimento para 

exploração mineral, agroflorestal e industrial do Grupo Ludwig. Foi emancipado 

em 1987. 

Manicoré tem uma extensão territorial de mais de 48.000 Km2, e seu 

nome advém da tribo indígena “Anicoré” que habitava inicialmente esta região 

do estado do Amazonas. Seu principal produto agrícola é a melancia. 

Entretanto, a origem do município está ligada ao ciclo da borracha. É 

passagem da rota da soja pelo rio Madeira e a maioria dos seus 46.996 

habitantes residem na zona rural. 

Batizado de Porto Nacional com advento da República, o nome do 

município foi mudando conforme a evolução histórica brasileira, pois foi 

chamado de Porto Real e depois de Porto Imperial. Seu território está inserido 

no centro do atual estado de Tocantins e sua origem está ligada às bandeiras 

do final do século XVIII. Com 49.012 habitantes e 4.753 Km2, o município tem 

na agroindústria a base de sua economia. 

Xapuri é um município de 14.367 habitantes, situada no Acre que ficou 

internacionalmente famoso pela atuação do líder Chico Mendes. Em 1904, data 

em que foi fundada, sua atividade econômica predominante era a coleta de 

castanha, depois migrou para a retirada do látex das seringueiras. A cidade é 

considerada o berço da Revolução Acreana, que buscava a independência e 

sua não incorporação ao território brasileiro. A área do município é de 4.705 

Km2 e a pecuária, juntamente com as atividades extrativistas, são a base da 

economia local. 

A partir de 2003, o GUAIA passou a ser coordenado pela equipe da 

Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável (SDS) vinculada 

ao PROECOTUR, visando à intensificação da exploração turística da região 
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Amazônica. Na pesquisa sobre a avaliação dos turistas estrangeiros no Brasil, 

o setor de limpeza urbana aparece em segundo lugar com 19,9%, nos motivos 

citados como “impressões negativas” (BRASIL, MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2010). 

O grande mérito do programa foi dar maior visibilidade à questão urbana 

na Amazônia. A justificativa da intervenção do governo federal era o acelerado 

crescimento da população a que a região vinha assistindo e a poluição 

decorrente deste processo, que se assemelhava a todos os outros núcleos 

urbanos brasileiros. A região Norte apresentava os piores índices de 

saneamento do Brasil.  

Em outra iniciativa do Governo Federal, o IBAM foi contratado, em 2003, 

para formular os PGIRSUs, dos municípios que cederam território para a 

criação do Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque. Esses 

PGIRSUs duraram, em média, 8 meses, decorrentes de intensas chuvas que 

comprometeram o acesso aos municípios. A consultoria foi chamada, devido a 

experiência acumulada com o projeto GUAIA. 

 O Parque Nacional do Tumucumaque fica integralmente no Estado do 

Amapá. Todos os municípios que integram o território do Parque foram 

contemplados com PGIRSU. 

Oiapoque, com 12.886, tem suas origens ligadas à morada de Emile 

Martinic. Por conta disso, até hoje muitas pessoas a designam a região como 

“Martinica”. O extremo Norte do município é servido por um destacamento 

militar por se tratar de zona de fronteira internacional com a Guiana Francesa. 

A base da economia de Calçoene é a pesca. Nos últimos anos, o 

Governo Estadual tem investido nas praias como forma de atração turística e 

ampliação de empregos para os seus 8.786 habitantes. Suas origens estão 

ligadas à garimpagem do ouro e ao Contestado França – Brasil, que teve como 

vencedor o segundo que anexou o território em 1900. 



167 

 

Serra do Navio com 4.207 habitantes foi criada para abrigar os 

funcionários da Indústria e Comércio de Minérios (ICOMI), que ganhou uma 

concessão para explorar manganês por 50 anos. O contrato durava até 2003, 

mas como a mina foi exaurida, a empresa e suas parceiras deixaram o 

município antes daquele ano. 

Pedra Branca do Amapari está situada no centro-oeste do Amapá e 

também tem suas origens ligadas à extração de ouro. A rodovia perimetral 

Norte e, principalmente, a ferrovia Santana-Serra do Navio são vetores 

dinamizadores da economia local. Com 10.004 habitantes, o município 

apresentou um crescimento demográfico de 168,72% nos últimos 10  anos. 

O PGIRSU de Laranjal do Jari com 38.170 habitantes, elaborado 

durante o Programa GUAIA, foi aproveitado na experiência do Tumucumaque. 

Os PGIRSUs foram realizados com recursos do Governo Federal como 

medida compensatória aos municípios. O Parque, criado em 2002, ostenta o 

título de maior parque de floresta tropical do mundo, ocupando quase um terço 

do território Amapaense, com 3,8 milhões de hectares de terras cedidas pelo 

INCRA. 

O desafio da concepção e implantação destes PGIRSUs estava 

incorporado na intenção de “ampliar e disseminar as experiências e 

metodologias no âmbito do GUAIA” (PGIRSU de Calçoene, p 1), portanto 

assemelham em estrutura e método de concepção. 

 O terceiro e último programa que contemplou municípios amazônicos 

com PGIRSUs foi o Pará Urbe. 

O Estado do Pará é o segundo maior Estado do Brasil, possuindo uma 

extensão de 1.248.042 Km
2 

que corresponde a quase 15% do território 

nacional. A área de alguns de seus municípios é superior a de alguns países 

do mundo. Portanto, a dimensão territorial do Estado constitui-se no primeiro 

grande desafio para a gestão ambiental.  
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No Estado, apenas 1,7% dos domicílios estão ligados a rede de esgoto. 

Na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB, editada pelo IBGE em 

2008, ficam explícitas as enormes deficiências do Pará, também no quesito 

serviço de limpeza pública que enquadra a coleta, o transporte, o tratamento e 

a disposição final dos resíduos gerados no município.  

Os PGIRSUs foram decididos através de voto popular em 2001, com 

previsão de apoio do Governo Estadual por um período de três anos, dentro do 

Programa Pará Urbe, em parceria com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento–BID, cujo principal objetivo era apoiar o desenvolvimento 

municipal com investimento da ordem de 80 milhões de dólares.  

O Pará Urbe previa a participação da população desde o momento da 

escolha do empreendimento. Na linha de investimentos municipais passíveis 

de ser eleitas, destacavam-se: proteção ambiental, construção de trapiches e 

orlas fluviais (importantíssimas para cidades amazônicas), pavimentação de 

rua, creche, esgotamento sanitário, abastecimento de água e o Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos – PGIRSU. 

Cada município inserido no Pará Urbe, poderia escolher 3 investimentos 

em ordem de prioridade. Em Benevides, Breves, Castanhal e Soure, o primeiro 

da lista foi a formulação e implantação do PGIRSU. 

Diante dessa prioridade, a Secretaria Executiva de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Regional (SEDURB) assumiu a responsabilidade 

de implementar os PGIRSUs no estado do Pará, junto com as prefeituras de 

Breves, Castanhal Soure e Benevides. Estes PGIRSUs serviriam como 

programas pilotos, demonstrativos para outros municípios com características 

semelhantes. 

 Castanhal possui 168.559 mil habitantes, é um município polo na região 

e tem na indústria e na pecuária sua principal fonte de riquezas (atualmente o 

rebanho na Amazônia é de 80 milhões de cabeças). Os índios Tupinambás 

estão ligados às origens do povoamento onde se encontra o município.  
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Breves é um centro regional, situado na ilha do Marajó, é abastecido por 

uma termoelétrica e seus 92.283 habitantes padecem com seu isolamento 

geográfico. A atividade madereira é a força motriz do local. O estreito de 

Breves, região também denominada por “mil ilhas” ou “mil furos”, é um desafio 

para a navegação no Rio Amazonas. 

Benevides faz parte da Região Metropolitana de Belém e tem na 

exploração do recurso mineral água, um importante aspecto da sua economia. 

Muito dos seus 51.104 habitantes trabalham na capital do estado. O município 

também tem atraído empreendimentos urbanísticos voltados para o segmento 

da população de maior poder aquisitivo, dotados de campos de golfe e 

marinas. 

Soure é um município turístico, situado no lado oriental da ilha do 

Marajó e possui 22.849 habitantes. Sua história está ligada à ação dos 

missionários católicos do século XVIII e foi elevado à categoria de município 

em 1859. A atividade agropecuária, com destaque para a criação de bubalinos, 

é um dos pilares da economia local.  

Além dos municípios descritos, durante a pesquisa de localização de 

PGIRSU na Amazônia, também foram identificadas ações em: Luciára, São 

Félix do Araguaia e Santa Terezinha. Estes e outros municípios foram definidos 

pelo governo do Mato Grosso que, além de PGIRSU, receberam apoio para 

elaborar anteprojetos de Leis Municipais de Resíduos Sólidos.  

Os recursos financeiros vieram do governo brasileiro com empréstimos 

do Banco Mundial e sob a coordenação do MMA no bojo do PNMA II. O critério 

de escolha foi o município pertencer à bacia hidrográfica do Araguaia. Outros 

27 Planos foram implantados no Brasil, em municípios integrantes de 

relevantes bacias hidrográficas. 

Como o foco do programa não era o fato de Mato Grosso pertencer à 

área da Amazônia Legal, este grupo não foi objeto de estudo desta tese 
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(inclusive no âmbito do Governo Federal existem discussões em relação à 

alteração dos limites da Amazônia Legal).  

 Um grupo de três municípios do Amapá (Mazagão, Vitória e Ferreira 

Gomes), foi contemplado com recursos do programa PNMA II. Entretanto, os 

PGIRSUs não foram recebidos pelos técnicos da contrapartida estadual por 

apresentarem, na visão dos mesmos, falhas técnicas. Os PGIRSU não foram 

implantados e, por este motivo, foram excluídos do objeto desta pesquisa. 

A principal diferença entre os PGIRSUs elaborados no Pará Urbe e os 

gerados no GUAIA e no Tumucumaque é que no Programa paraense existia 

uma estratégia de emancipação da gestão municipal através da capacitação 

dos núcleos de gestão dos municípios. 

O Programa Pará Urbe também se diferenciava pela previsão de 

investimento. Enquanto nos outros dois Programas, os municípios teriam que 

encaminhar pedidos para projetos específicos como aterro sanitário, 

acondicionadores de resíduos, uniformes..., através de editais do governo 

Federal e de outras fontes. 

Nos PGIRSUs do Programa Pará Urbe, os municípios foram 

contemplados, inclusive com projetos executivos de engenharia e viabilidade 

econômica. Neste aspecto, como evolução do GUAIA, os PGIRSU do 

Tumucumaque eram complementados com elaboração dos projetos executivos 

do aterro sanitário a ser implantado em cada município. 

O Programa Pará Urbe foi caracterizado por um forte componente de 

fortalecimento institucional do município, onde existia a subárea resíduos 

sólidos. O GUAIA também tinha essas pretensões, embora menores, em se 

tratando de volume de investimentos e ações previstas. 

Outra diferença a ser destacada é a previsão de uma equipe do Governo 

do Estado do Pará responsável pela capacitação das equipes municipais. 

Contudo, em visita à SEDURB, em Março de 2009, tomou-se conhecimento 

que esta foi desmobilizada, por decisão do novo executivo estadual, 
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caracterizando a descontinuidade no processo, as consequências podem ser 

conferidas avaliando-se as entrevistas de Benevides, Breves, Castanhal e 

Soure, em Anexo. 

Uma virtude do Programa GUAIA era o propósito de fortalecimento da 

articulação entre os três níveis de Governo. Entretanto, segundo o documento 

de avaliação do programa (BRASIL, 2005), os resultados foram abaixo da 

expectativa, dependendo, principalmente, da iniciativa individual dos técnicos 

estaduais.  

 Feita a apresentação dos Programas e dos municípios contemplados, no 

próximo item serão discutidos os conceitos de gestão de integrada de resíduos 

sólidos urbanos que embasaram a formulação dos 18 PGIRSUs pesquisados. 

 

4.3 CONCEITOS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS QUE EMBASARAM OS PGIRSU 

 

Neste tópico são expostos os conceitos de gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos urbanos adotados no Brasil que embasaram ou influenciaram 

as concepções dos 18 PGIRSUs na Amazônia.  

No Brasil, como um dos instrumentos de gestão de RSU, tem-se o 

“Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos”. Outras denominações 

utilizadas para as ferramentas de administração do lixo urbano são ”Plano 

Diretor de Resíduos Sólidos”, “Plano de Gestão” e “Plano de Manejo de 

Resíduos Sólidos”.  

As principais referências teóricas que sustentaram conceitualmente as 

experiências amazônicas foram documentos produzidos pelo Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT) e pelo Instituto Brasileiro de Apoio à 
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Administração Municipal (IBAM). Tem-se no documento do IPT (D´Almeida et 

al., 2000, p. 3): 

 

“é o conjunto de ações normativas, operacionais, 
financeiras e de planejamento, que uma administração 
municipal desenvolve, baseado em critérios sanitários, 
ambientais e econômicos para coletar, tratar e dispor o 
lixo de sua cidade”.  

 

Neste conceito é salientado o meio, de quem gerencia, para atingir os 

objetivos previstos. Esta característica está próxima do conceito sugerido por 

Wehenpohl et al. (2002). Observando-se o conceito do Manual do Instituto de 

Pesquisa Tecnológica (IPT) nota-se a ausência das considerações em relação 

ao âmbito social.  

Em outro documento, o manual do Instituto Brasileiro de Apoio a 

Administração Municipal (IBAM, 2001, p. 8), encontra-se o conceito de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos que também destaca a 

participação da sociedade como fator diferencial:  

 

[...]o envolvimento de diferentes órgãos e da sociedade 
civil com o propósito de realizar a limpeza urbana, a 
coleta, o tratamento e a disposição final do lixo, elevando 
assim a qualidade de vida da população e promovendo o 
asseio da cidade, levando em consideração as 
características das fontes de produção, o volume e os 
tipos de resíduos – para a eles ser dado tratamento 
diferenciado e disposição final técnica e ambientalmente 
corretas -, as características sociais, culturais e 
econômicas dos cidadãos e as peculiaridades 
demográficas, climáticas e urbanísticas locais.  
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Esta inter-relação dos componentes do sistema também é destacada no 

conceito proposto por Wilson (2001). 

No documento Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na Amazônia, 

formulado pelo IBAM (2005), é realizado um histórico do desenvolvimento do 

serviço municipal de resíduos sólidos no Brasil, partindo da prática da limpeza 

urbana de, simplesmente, afastar os resíduos dos olhos da população em 

locais insalubres, sem quaisquer medidas de proteção sanitária.  

Com a ampliação do debate em relação às questões ambientais, alterou-

se a forma de enfrentamento do problema, “no qual coleta, limpeza de 

logradouros e disposição final são pensados e tratados de forma igual”, já que 

no passado havia a prioridade para a coleta e transporte (IBAM, 2005).  

Outra modificação pretendida, no ato de gerir os RSU, foi o envolvimento 

de setores da sociedade na concepção e na implantação, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável. Do exposto percebe-se que a gestão 

participativa, segundo o IBAM, somada à consideração de outras dimensões 

além da operacional são o fator evolutivo do processo de gerenciamento dos 

RSU. 

Os planos concebidos com a participação da população e que 

consideravam as dimensões envolvidas no processo (econômicas, sociais e 

ambientais), começaram a ser batizados de PGIRSU, nos termos de referência 

que definiam a contratação dos planos. 

Outra diferenciação, apontada no documento do IBAM (2005, p. 18), é 

entre GESTÃO Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos e o PLANO de 

GERENCIAMENTO Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos (PGIRSU). O 

Plano seria: 

 

O documento que apresenta o levantamento da situação 
atual do sistema de limpeza urbana, com pré-seleção das 
alternativas mais viáveis e com o estabelecimento de 
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ações integradas e diretrizes – sobre os aspectos 
ambientais, econômicos, financeiros, administrativos, 
técnicos, sociais e legais – para todas as fases da gestão 
dos resíduos sólidos, desde sua geração até a disposição 
final.  

 

Do conceito de PLANO DE GERENCIAMENTO depreendem-se dois 

aspectos: a exposição das dimensões envolvidas e - o mais importante do 

nosso ponto de vista desta tese - o caráter específico de cada Plano (“com pré-

seleção das alternativas mais viáveis”). Portanto, dependendo da situação 

encontrada é gerado um grupo de indicadores para avaliar o desenvolvimento 

de cada PLANO, que vai incorporando variáveis com o decorrer do tempo. 

A GESTÃO de RSU seria o “pano de fundo” que embasaria a formulação 

dos Planos, assim como conteria as diretrizes políticas e as considerações de 

variáveis macro, como incentivos fiscais e desenvolvimento tecnológico 

envolvidos no tema. 

O MMA (2004), principal financiador dos Planos implantados na 

Amazônia, utiliza o material produzido pelo IBAM.  

Nessa perspectiva, o Governo Federal e o Governo do Pará contrataram 

Planos de Gerenciamento Integrado de RSU para enfrentarem a questão de 

RSU. A expectativa era que estes seriam a evolução dos Planos Diretores 

Municipais de RSU por considerar outras dimensões e sustentadas pela 

participação da sociedade. 

Entretanto, Schmidt (2005, p. 10) avaliando alguns dos Planos de 

GIRSU implantados no Brasil, inclusive alguns na Amazônia, identifica:  

[...]uma ausência de consenso sobre suas definições ou 
diferenças, ficando a dúvida: a quem os planos se 
dirigem, quem os exige, elabora, implementa e fiscaliza, e 
com base em quais instrumentos? Há, ainda, um certo 
modismo no uso do vocabulário – sobretudo do termo 
“integrado”, freqüentemente empregado também em 
outras áreas – sem definir a sua abrangência e conteúdo. 
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O autor acrescenta que o termo gestão integrada de resíduos sólidos 

vem sendo utilizado de uma forma ampla, devido à possibilidade de uso que o 

termo permite, comportando diversas apreensões. Existem programas 

intitulados integrados por considerarem, no fluxo de resíduos, os aspectos 

sólido, líquido e gasoso da matéria, outros por fazerem considerações aos 

aspectos social, econômico e ambiental, etc. 

Apesar das controvérsias, Schmidt (2005) defende que uma das 

características dos PLANOS de GIRSU deve ser o caráter adaptativo, portanto 

mutante por iniciativa dos diversos atores envolvidos no processo, tendo como 

Norte as condições locais e os princípios do desenvolvimento sustentável.  

 Estes foram os conceitos que embasaram as concepções dos 18 

PGIRSU. No próximo tópico é realizado um levantamento de outros conceitos 

utilizados sobre gestão de RSU, para que possa ser avaliado o conteúdo dos 

marcos conceituais das experiências amazônicas. 

 

4.4 OUTROS CONCEITOS UTILIZADOS NA GESTÃO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

 

As diretrizes gerais sobre gestão de resíduos sólidos são definidas pela 

União Europeia (UE), através do Parlamento Europeu. Em relação à temática 

dos resíduos, existe uma série de “Diretivas”. A mais recente é a 98/2008 – 

chamada Diretiva Marco de Resíduo - que foi promulgada com o intuito de 

“introduzir uma abordagem que tenha em conta todo o ciclo de vida dos 

produtos e materiais e não apenas a fase de resíduos”.  

O conceito de gestão de resíduos na Diretiva 2008/98 é:  
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“a coleta, o transporte, a valorização e a eliminação de 
resíduos, incluindo a supervisão destas operações, a 
manutenção dos locais de eliminação após o 
encerramento e as medidas tomadas na qualidade de 
comerciante ou corretor”1.  

Importante destacar que o termo Gestão na UE é o mesmo que 

Gerenciamento no Brasil e nos Estados Unidos, pois na UE não há dois 

termos para tratar a questão, como existem nos dois países citados, como será 

visto no capítulo 2 desta tese. 

Fazendo uma comparação com outros países, Pongrácz (2002) 

percebeu que, na década de 90, apesar da legislação evocar a reciclagem, o 

crescimento no Produto Interno Bruto fez com que a geração de resíduos 

domésticos aumentasse em todos os países europeus, exceto na Alemanha, 

Islândia e Holanda. Por fim, a autora propõe um novo conceito para gestão de 

resíduos: ““is the control of waste related activities with the aim of protecting the 

environmental and resource conservation””2. 

Como crítica à utilização do conceito de gestão integrada de resíduos 

sólidos nos Estados Unidos, Seadon (2006) observou que em muitas 

intervenções o que existe é o foco em potencializar cada elemento do sistema 

e que são raras as experiências que abordam o processo em conjunto. O autor 

complementa, defendendo que os aspectos técnico e econômico são facetas 

do todo, e a aceitação social é vital na busca pela evolução dos sistemas, 

corroborando os conceitos defendido pelo IBAM (2005). 

Na Lei americana, “solid waste management”3 – Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos - está definido como ““the systematic administration of 

                                                           

1
 Comerciante é ““”qualquer empresa que negocie resíduos, incluindo os que não têm contato 

físico com os resíduos””. Corretor é ““qualquer empresa que organize a valorização ou 
eliminação de resíduos por ordem de terceiro, incluindo os que não tomem fisicamente posse 
dos resíduos””. 
2
 Gestão de Resíduos é o controle das atividades relacionadas aos resíduos com o objetivo de 

proteção do meio ambiente e conservação dos recursos. 
3
 A administração sistemática de atividades que prevejam a coleta, separação de recursos, 

armazenamento, transporte, transferência, processamento, tratamento e disposição de 
resíduos sólidos 
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activities which provide for collection, source, separation, storage, 

transportation, transfer, processing, treatment, and disposal of solid waste””. 

Nesta mesma Lei, na seção 1004, encontram-se os conceitos de “solid waste 

planning”, “solid waste management” e “comprehensive waste planning” como 

o ““planning or management respecting resource recovery and resource 

conservation”” 4: Importante ressalvar a distinção, feita na Lei Americana, dos 

termos planejamento e gestão. Deste conceito, apreende-se a intenção de 

recuperação e conservação de recursos. 

Em um dos livros mais citados na literatura acadêmica, o conceito de 

gestão integrada de resíduos sólidos é definido como: ““The selection and 

application of suitable techniques, technologies, and management programs to 

achieve specific waste management objectives and goals”” 

(TCHOBANOGLOUS; KREITH, 2001. p. 45)5. 

Os autores esclarecem que o gerenciamento dos resíduos sólidos está 

historicamente ligado à engenharia. Contudo, afirmam que a gestão de 

resíduos é um processo complexo porque envolve muitas tecnologias e 

disciplinas como: administração, direito e arquitetura. 

Visando montar uma estratégia para enfrentar a problemática dos 

resíduos sólidos em países em desenvolvimento, Schübeler et al. (1996) 

sugeriram seis (6) dimensões: política, institucional, social, financeiro, 

econômico e técnico. As principais virtudes deste documento são a defesa de, 

no momento de definir um plano de ação, os responsáveis técnicos devem 

apontar os focos que serão dados, de acordo com a realidade do município e 

do país em questão. Schübeler et al. (1996. p. 9) define gestão6 como:  

 

                                                           

4
 Planejamento ou gestão, respeitando a recuperação e conservação de recursos. 

5
 TCHOBANOGLOUS; KREITH, 2001: A seleção e aplicação adequada de técnicas, tecnologia 

e programas de gestão para atingir metas e objetivos específicos de gestão de resíduos. 
6
 Um processo cíclico de definir objetivos, inseridos em planos que contenham orçamentos, 

meios de implementação, operação e manutenção, monitoramento e avaliação, controle de 
custo, revisão de objetivos, elaboração de planos e assim por adiante. 
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“a cyclical process of setting objectives, establishing long-
term plans, programming, budgeting, implementation, 
operation and maintenance, monitoring and evaluation, 
cost control, revision of objectives and plans, and so 
forth”. 

De acordo com Porteous7 (1996), em seu dicionário de tecnologia e 

ciência ambiental, gestão integrada de resíduos é definida como:  

“A strategy for the management of waste utilizing a range 
of environmentally sound systems and processes. 
Typicalliy it include the promotion of waste minimization, 
materials recycling, resource recovery with landfill as a 
last resort, i.e. the first three options would be optimized 
and landfill minimized”.  

 

A avaliação integrada das estratégias de GRSU está explícita nos 

princípios 13 e 14 da Declaração das Nações Unidas, elaborada em Estocolmo 

em 1972, em que aparecem como sugestões de adoção, pelos países 

membros, de planejamento integrado nos planos de desenvolvimento e a 

importância de planejamento urbano para a obtenção máxima dos benefícios 

sociais, econômicos e ambientais (UNEP, 2009). 

Sob a influência destes conteúdos, começaram a aparecer novas 

designações para os Planos de Resíduos Sólidos como o sugerido no marco 

sócio ambiental: gestão integrada e sustentável, documento que está no prelo 

da Caixa Econômica Federal (2010). 

Dias (2003) foi outra pesquisadora que propôs outras designações: 

gerenciamento insustentável e sanitariamente inadequado, gerenciamento 

sanitariamente adequado e ambientalmente insustentável, gerenciamento  

                                                           

7
 PORTEOUS (1996): Uma estratégia de gestão utilizando uma série de processos e sistemas 

ambientais. Tipicamente compreendendo a promoção da redução, reciclagem e recuperação 
de recursos, ou seja, as três primeiras seriam otimizadas e o aterro minimizado.  
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sanitariamente adequado com envolvimento de geradores potenciais de 

resíduos sólidos, gerenciamento  sanitariamente adequado e  ambientalmente 

sustentável sem envolvimento comunitário, gerenciamento sanitariamente 

adequado e  ambientalmente sustentável com envolvimento comunitário, 

gerenciamento de resíduos sólidos para sociedades sustentáveis. Neste 

trabalho o autora fez uma classificação por categorias, considerando algumas 

variáveis. 

Todo município que ofereça o serviço de limpeza urbana, mesmo que de 

forma rudimentar e simplificada, possui um modelo de gerenciamento 

implantado. Nesta tese, receberá a denominação gerenciamento 

convencional o modelo que se limita à coleta, ao afastamento e à disposição 

final, com poucos ou nenhum cuidado de ordem sanitária e ambiental. 

 Uma das características dos processos de gestão convencional de RSU 

é a centralização das decisões no campo técnico-político, excluindo outros 

setores da prefeitura e a população a partir da própria formulação dos planos 

de resíduos sólidos de uma determinada localidade. Como um dos resultados, 

ocorre, em regra, a baixa adesão a estes programas. A busca da eficiência 

técnica, operacional e econômica é outra marca intrínseca desta gestão. Ela se 

fundamenta na gestão científica, inaugurada por Taylor (MAGRETTA, 2003).  

 Dentre os autores que trabalham com o tema, Polette (1997) aponta 

características opostas a um processo de gestão convencional. A gestão 

integrada, para este autor, é entendida como um processo, portanto sofrendo 

aporte contínuo decorrente das dinâmicas natural e social. Possui como 

premissa básica a “avaliação abrangente da realidade que está inserida”, 

considerando aspectos operacionais, cultural, históricos, econômicos e 

ambientais, “bem como conflitos de interesse e usos do espaço analisado”.  

 Do exposto conclui-se que as práticas de gestão que almejam inserir, e 

implementam, as componentes sócioambientais em sintonia com as diretrizes 

de desenvolvimento sustentável foram consideradas, no Brasil, como 

gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos. No outro extremo, 
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estariam as práticas que ignoram as variáveis sócioambientais, privilegiando o 

componente econômico, com ou sem eficiência e eficácia. 

Importante notar que, do ponto de vista da economia, sob a ótica 

ambiental, as externalidades devem ser computadas num processo de 

gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Os custos pós-consumo devem 

ser embutidos nos preços finais dos produtos, o que leva a alterações no 

desenvolvimento, no desenho e no processo de produção.  

   No documento da AIDIS (GÜNTHER; GRIMBERG, 2006) fica explícito 

que o GIRSU deve incorporar as diretrizes das Convenções Internacionais 

Vigentes – Mudanças Climáticas, Convenção de Basiléia e os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio. Fica elucidado que o conceito de GIRSU é 

“interdisciplinar e em construção” (grifo nosso). Também é salientado que 

existem três dimensões a serem considerados na formulação dos projetos: 

administrativo/operacional; inter e intra institucional; e da participação da 

sociedade.  

 Em relação à participação da sociedade, os modelos de gestão que 

incorporam a participação social e as decisões da sociedade são conceituados 

nesta tese de gestão participativa. Na área de resíduos sólidos urbanos é 

comum a busca de soluções conjuntas, principalmente em relação à disposição 

final. Este tipo de modelo é designado de gestão compartilhada ou 

consorciada de resíduos sólidos.  

Com este horizonte, no processo de Planos Municipais de GIRSU, vai se 

tornando comum o uso de instrumentos de apoio à tomada de decisão (COSTI, 

2004). Neles há uma tentativa de relacionar as diversas etapas e simular 

decisões que considerem a interdependência das variáveis; que vão, além das 

já mencionadas, desde medidas sócioeducacionais; até ações nas áreas de 

comunicação e marketing ambiental (VARGAS; RIBEIRO, 2004).  

Como forma de monitoramento é imprescindível a formulação de 

indicadores e metas para os Planos Municipais de GIRSU. A utilização de 
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indicadores representa um avanço no sentido de avaliar os resultados das 

políticas públicas, além de ser uma exigência, para obtenção de empréstimos 

externos e, também, de organismos nacionais, tal como o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (CARDOSO, 1998). Contudo, amiúde os 

indicadores de qualidade formulados pelos Governos Estaduais8, na área de 

resíduos sólidos, têm focado somente na destinação final destes.  

Polaz e Teixeira, (2009) também defendem que a gestão dos resíduos 

sólidos pode ser um canal preferencial para a sensibilização da população em 

relação aos princípios de sustentabilidade e que a construção de indicadores é 

uma boa estratégia que viabiliza a participação popular.  

Do exposto, percebe-se a complexidade do tema e a consequente 

importância da gestão para o êxito de qualquer empreendimento (MORIN, 

1990). Acredita-se que por esta característica, os resíduos sólidos poderiam 

ser uma das bases para a prática da educação ambiental, como um assunto 

transversal disciplinar, aliado ao tema água que já foi referendada, na Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal 9433), como fator decisivo à 

gestão do território.  

No Brasil é comum, nas discussões sobre gestão de resíduos sólidos 

urbanos, uma pergunta: Qual a diferença entre administração, gestão e 

gerenciamento? Esta necessidade justifica-se pela corriqueira confusão no uso 

dos termos, que, talvez, seja decorrente da tradução do termo management. 

Magretta (2003) defende que gerenciar é uma capacidade humana, 

“possivelmente tão antiga como nosso polegar”, de organizar com finalidade. E 

que a transformação de complexidade e especialização em desempenho deve 

ser a prioridade de um processo de gestão. O autor acrescenta que hoje em 

dia a “maioria das pessoas está mais confusa do que nunca sobre o que é 

gestão, gerenciar e administrar” (MAGRETTA, 2003. p 38). 

                                                           

8
 Inventário estadual de resíduos sólidos domésticos do estado de São Paulo. Departamento 

de gerenciamento de dados ambientais. SMA - 2007. 
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Avaliando-se os conceitos de Planos Municipais de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, percebe-se que os mesmos têm absorvido algumas 

diretrizes definidas em documentos referenciais como a Agenda 21. Entretanto, 

entendemos que é necessário avançar no aprimoramento do método de 

formulação e monitoramento destes PLANOS DE GERENCIAMENTO para 

ampliar os casos de implantação vitoriosos e, consequentemente, evoluir nos 

processos de gestão política, para que ele possa servir como uma ferramenta 

mais precisa de administração e de instrumento de aprendizagem dos grupos 

envolvidos.  

 Outra constatação é que houve um equívoco, no caso dos 18 planos 

amazônicos, na utilização do termo PGIRSU. Os técnicos começaram a 

nomear os planos municipais de integrados, possivelmente, influenciados pelo 

repertório internacional. A incorporação das diferentes dimensões: social, 

econômica e ecológica, no entendimento dos projetistas, é que daria o caráter 

integrado ao plano. 

 A ausência de marco legal no âmbito federal, que delineasse uma 

estratégia de ação, foi mencionada como dificuldade no processo de gestão. A 

inexistência de planos nacionais e regionais de resíduos sólidos que, 

inspirados em Lei Nacional, embasassem planos de ações no nível regional e 

local, apesar de menos frequente, também foi colocada como obstáculo ao 

processo. Estas duas lacunas nunca foram consideradas como variáveis na 

determinação do caráter “integrado” dos planos. 

 Desta perspectiva, espera-se contribuir para a discussão sobre o tema 

sugerindo um conceito para Gerenciamento Integrado de RSU: é um 

processo flexível e contínuo de tomadas de decisões, baseado em informações 

atualizadas, conduzido por técnicos capacitados para este fim, envolvendo 

todos os atores responsáveis e interessados. 

 Esta proposta remete à importância da capacitação da equipe técnica 

municipal que, em última instância, é a responsável pela operacionalização 

desta grande tarefa, além de salientar que a gestão de RSU é um processo 
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administrativo, caracterizado, como todos os outros, por suas especificidades 

do local onde está sendo aplicado. 

 No próximo tópico são analisados os resultados alcançados pela 

implantação de PGIRSU na Amazônia, principal instrumento de política pública 

utilizado nos últimos anos para enfrentar a situação de problemas sociais, 

ambientais e econômicos assistidos neste setor. O quadro da atual situação da 

gestão de resíduos sólidos urbanos será complementado nos próximos dois 

tópicos. 

 

4.5 RESULTADOS ALCANÇADOS COM OS 18 PGIRSU CONCEBIDOS E 

IMPLANTADOS NA AMAZÔNIA 

 

 O método para se aferir os resultados da implantação dos PGIRSUs da 

Amazônia foi realizar visitas aos respectivos municípios, com entrevistas aos 

responsáveis pela gestão de RSU. As respostas aos questionários encontram 

no ANEXO.  

O critério utilizado nas entrevistas foi a formulação de perguntas que 

possibilitassem respostas diretas em relação ao alcance dos objetivos 

estabelecidos nos PGIRSUs. Para poder quantificar, foram associados valores 

numéricos: 1 (um) para a resposta SIM e 0 (zero) para a resposta Não. No 

caso de alcance parcial foram estipuladas notas proporcionais. 

No capítulo 2, foi levantado que o conceito de estratégia, segundo Lopes 

Jr (2011) e Bobbio, Matteucci e Pasquino (1986), está associada ao alcance 

dos objetivos, dos resultados de um programa ou projeto; portanto, à eficácia 

do projeto. 

Nesta mesma direção, Rodrigues (2010) defende que “entender melhor 

causas e conseqüências das decisões públicas significa também avaliar se as 
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políticas que estão sendo adotadas, num determinado contexto, estão, de fato, 

atingindo os alvos. A autora complementa, afirmando que “a busca de 

explicações e interpretações sobre como as políticas públicas são formatadas, 

ou seja, o que o Governo faz, é tarefa científica de pesquisadores e 

especialistas independentes de diversas áreas das ciências”. 

Embasada nessa referência teórica, é que se buscou avaliar os PGIRSU 

na Amazônia, por meio de como estão sendo realizadas, quais os fins das 

ações e, principalmente, avaliando os efeitos gerados pela intervenção 

governamental no âmbito municipal. 

As perguntas iniciais do questionário visaram conferir o conhecimento da 

existência do PGIRSU implantado há aproximadamente, 10 anos; quais os 

conceitos de PGIRSU utilizados pelos responsáveis da limpeza urbana; qual a 

secretaria à qual estão ligados; e o tempo de administração do setor. 

Queiroz (2009, p 42) lembra que “o processo decisório, por sua natureza 

já complexo – pela fragmentação da administração pública – quando se dá em 

ambiente instável, com mudanças e transferências de órgãos, atribuições e 

pessoas com relativa frequência, torna-se mais imprevisível”. Por isso, inseriu-

se no questionário a pergunta sobre o tempo de permanência no cargo.  

 As entrevistas revelaram que, a despeito da alternância no poder 

executivo, muitos gestores permanecem no cargo. Uma prática confirmada nas 

entrevistas foi a ocupação dos cargos gerenciais por gratificações 

comissionadas, somente em Xapuri o secretário fazia parte do quadro 

permanente. 

 Quando se relacionam o tempo de permanência com a qualidade na 

prestação dos serviços, percebe-se que o problema não está diretamente 

ligado, talvez ele resida, principalmente, à ausência de instrumentos de gestão, 

sendo relevante a capacitação do corpo técnico. 
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O tempo médio, que estes secretários estão respondendo pela gestão 

dos serviços na cidade, é de 5 anos, com picos de até 30 anos de permanência 

no cargo (ver Tucuruí, Porto Nacional, Benevides e Oiapoque).  

Interessante notar que a manutenção de uma equipe exclusiva no 

município, apesar das dificuldades de articulação com outros setores, 

possibilitou alguns avanços na gestão de RSU de Castanhal, onde houve uma 

aproximação com os catadores e estão sendo desenvolvidas iniciativas para 

implementar a coleta seletiva na cidade. 

 A seguir, no Quadro 4.2, são apresentados os objetivos de cada 

PGIRSU por município. Alguns deles possuem objetivos idênticos, pois foram 

elaborados pelo mesmo consultor técnico. 

 

Município Objetivos 

Benevides, 
Breves, 
Casatanhal 
e Soure 

1. Recuperar e preservar o meio ambiente, elevando o padrão de 
qualidade de vida no município; 
2. Aprimorar a gestão municipal, com modelo integrado de atuação 
nas áreas urbana, ambiental e social, focado na gestão dos resíduos 
sólidos; 
3. Garantir à população os benefícios dos serviços de limpeza urbana; 
4. Realizar o aprimoramento das condições de trabalho dos catadores, 
visando melhorias econômicas e promoção social dos mesmos 
(inclusão social); e 
5. Esclarecer a sociedade civil, propiciando-lhe condições de 
organização, participação e comprometimento em relação às questões 
ambientais. 

Cururupu e 
Juína 

1. Definir, em conjunto com os munícipes e todos os segmentos 
organizados da cidade, as diretrizes para a gestão de resíduos sólidos 
urbanos e limpeza urbana em geral; 
2. Proceder adequadamente a coleta, o tratamento e o destino final 
dos resíduos; e 
3. Definir estratégias legais e econômicas que subsidiem as ações 
operacionais e de educação ambiental a serem implantadas. 

Breu Branco 
e Tucuruí 

1.Organizar e ampliar dos serviços de limpeza urbana, como coleta de 
resíduos residenciais, comerciais e sépticos, varrição e serviços 
complementares. 
2. Dar destinação final adequada, preferencialmente com aterro 
sanitário.  
3.Adquirir caminhão compactador de 15 m3. 
4. Implantar trabalho de educação ambiental. 
5. Capacitar os trabalhadores responsáveis pela limpeza urbana, 
inclusive a gerência e demais atores sociais. 
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6. Ampliar e remover da frota operacional em função dos aumentos 
populacionais, obsolescência e do desgaste do equipamento, tendo 
em vista que a produtividade do setor de limpeza depende em grande 
parte do desempenho e manutenção desse fator de produção. 
7. Conceder ao setor de limpeza da mais conveniente e adequada 
estrutura administrativa, consolidando sua sustentabilidade financeira 
através de um sistema de remuneração, adotando-se taxa de limpeza 
pública. 

Caracaraí e 
Manicoré 

1.Estabelecer em conjunto com o setor público e os segmentos 
representativos da sociedade civil, as diretrizes para a implementação 
de um sistema de limpeza urbana. 
2. Propor o fortalecimento institucional do sistema de limpeza urbana 
com ênfase na capacitação e participação comunitária.  
3. Indicar procedimentos adequados para a disposição final dos 
resíduos.  

Guajará 
Mirim 

1.Ampliar a prestação do serviço de coleta de resíduos domiciliares a 
um número maior de residentes. 
2. Identificar ações de melhoria no serviço de limpeza respeitando 
limitações e potencialidades locais. 
3. Incentivar a retirada de crianças do lixão. 
4. Estudar alternativas de renda para famílias que tiram seus 
sustentos da catação de materiais do lixão. 
5.Elaborar um programa de educação ambiental. 
6. Identificar alternativas socioambientalmente adequadas para a 
destinação final dos resíduos.  

Xapuri 1.Apontar melhorias no serviço de limpeza respeitando limitações e 
potencialidades locais. 
2. Viabilizar a redução da geração de resíduos. 
3. Melhorar a expandir o sistema de coleta seletiva informal. 
4. Elaborar um programa de educação ambiental. 
5. Ampliar o serviço de coleta para uma porcentagem maior da 
população. 
6. Melhorar a destinação final dos resíduos.  
7.Identificar método alternativo para a disposição final na Sibéria 
(distrito do município). 

Porto 
Nacional 

1. Envolver a comunidade portuense no PGIRSU, a partir das 
unidades escolares, mediante a criação de uma campanha educativa. 
2. Criar oportunidade de trabalho e renda. 
3. Organizar o serviço, através do desenvolvimento participativo das 
ações referentes a coleta tradicional dos resíduos sólidos urbanos em 
Porto Nacional. 
4. Criar uma cooperativa para coletar o material com potencial 
reciclável. 

Calçoene e 
Oiapoque 

1. Reduzir os impactos ambientais causados pela gestão inadequada 
dos resíduos; 
2. Planejar, juntamente com os segmentos da sociedade e do Poder 
Público, ações de melhoria dos serviços de limpeza urbana; 
3. Elaborar um roteiro de coleta e um plano de limpeza de logradouros 
eficientes; 
4. Apresentar alternativas para coleta, transporte e disposição final 
dos resíduos tanto na sede quanto nos distritos mais afastados do 
município; 
5. Indicar ações de conscientização da comunidade para que esta 
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faça o manejo adequado de seus resíduos; 
6. Definir estratégias legais e econômicas que viabilizem as ações 
operacionais; e 
7. Preparar, em parceria com representantes da comunidade, um 
plano de ações de comunicação e sensibilização.  

Pedra 
Branca do 
Amapari 

1. Articular ações e atores municipais. 
2. Apontar juntamente com os segmentos organizados da sociedade 
ações de melhoria dos serviços de limpeza, respeitando limitações e 
potencialidades locais. 
3. Priorizar alternativas de baixo custo financeiro. 
4. Planejar mecanismos de fiscalização que assegurem a manutenção 
da limpeza. 
5. Desenvolver em parceria com representantes da comunidade um 
plano de ações e comunicação. 
6. Articular ações sócio-educativas com o município de Serra do 
Navio. 
7. Apresentar alternativas para os resíduos de saúde e dos distritos. 
8. Estabelecer um consórcio intermunicipal com município de Serra do 
Navio para a disposição final conjunta de resíduos. 

Serra do 
Navio 

1. Reduzir os impactos ambientais causados pela gestão inadequada 
dos resíduos. 
2. Desenvolver estratégias de trabalho com diversas entidades 
governamentais e não governamentais para alcançar melhoria dos 
serviços de limpeza urbana. 
3. Priorizar alternativas de baixo custo financeiro. 
4. Desativar gradualmente os dois incineradores do município. 
5. Buscar esclarecer a atual situação de uso e ocupação do solo a fim 
de construir o regulamento de limpeza urbana. 
6. Elaborar em parceria com representante de ensino e com o grupo 
Amigos da Serra do Navio um plano de comunicação e sensibilização. 
7. Estabelecer parcerias com a empresa mineradora e com a 
REVECOM, em atividade no município. 
8. Articular ações sócio-educativas com o município de Serra do 
Navio. 
9. Estabelecer um consórcio intermunicipal com município de Serra do 
Navio para a disposição final conjunta de resíduos. 

Laranjal do 
Jari 

1.Ampliar a coleta do lixo para as localidades onde nunca tal serviçofoi 
realizado, como áreas alagadas do município. 
2. Adquirir contentores com capacidade de 50 e 1.100 litros. 
3. Adquirir caminhões coletores compactadores com capacidade de 15 
m3. 

4. Implantar trabalho de educação ambiental permanente nas áreas 
atendidas. 
5. Montar plano de capacitação para os trabalhadores responsáveis 
pela limpeza urbana do município, inclusive o corpo gerencial e os 
demais atores sociais. 
6. Montar um plano de recuperação de passarelas. 
7. Dar destinação final adequada. 

QUADRO 4.2 Objetivos por PGIRSU concebidos e implantados na Amazônia. 
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 O Quadro 4.2 evidencia os objetivos por PGIRSU municipal. O próximo 

Quadro, 4.3, revela a porcentagem e apresenta um resumo sobre alguns 

tópicos tratados nas entrevistas nos 18 municípios. 

Avaliando o Quadro 4.3, destaca-se que Juína atingiu, o maior 

percentual de eficácia entre os 18 PGIRSU (40%). A média foi 15% e 3 

municípios não alcançaram nenhum objetivo (0%). Outras informações 

extraídas são os percentuais aproximados de alcance dos objetivos: 

GUAIA:13,3%, TUMUCUMAQUE: 15% e PARÁ URBE:18,8%. 

A capacitação técnica municipal era diretriz dos 3 programas (GUAIA, 

TUMUCUMAQUE e PARÁ URBE). Na pesquisa realizada, foi verificada a 

fragilidade do corpo técnico gerencial através de algumas perguntas, como: o 

que define PGIRSU (Ver as entrevistas de Cururupu e Porto Nacional). A 

associação entre GIRSU e participação da população foi recorrente (Ver 

entrevistas de Pedra Branca, Manicoré, Xapuri, Guajará Mirim, Breves, 

Castanhal e Soure). 

Outra dificuldade aferida foi a carência do corpo técnico para formular 

projetos para o município (Ver entrevistas de Pedra Branca do Amapari, 

Benevides). Percebeu-se que o problema da carência técnica e a falta de 

recursos ainda são problemas a ser superados. 

A não utilização dos PGIRSU na rotina dos municípios, também foi 

identificada em lugares onde os gestores conheciam os PGIRSUs. Entretanto, 

estes não eram usados e em outros municípios não foram atualizados (VER 

Tucuruí, Xapuri, Serra do Navio, Benevides e Breves). Dentre os casos 

positivos, em Juina e Castanhal, os técnicos municipais estão realizando 

ajustes nos Planos recebidos. 

Em relação às secretarias responsáveis pelo serviço, o resultado revela 

que, em mais de 60% dos municípios, a secretaria de obras é a que responde 

pela gestão. Em seguida, aparecem as secretarias de infraestrutura e meio 

ambiente, conforme pode ser visto no Gráfico 4.1. 
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GRÁFICO 4.1: Secretarias que são responsáveis pela gestão dos RSU nos 18 

municípios estudados. 

Em muitos casos, os dirigentes afirmaram que os equipamentos de 

coleta e transporte dos resíduos eram usados em outros serviços da prefeitura, 

como terraplanagem e manutenção de vias, comprometendo a qualidade e 

regularidade dos serviços. Possivelmente, a carência de equipamentos explica 

a definição majoritária pelas secretarias de obras, infraestrutura e serviços 

urbanos (Ver as entrevistas de Xapuri, Soure, Calçoene e Pedra Branca do 

Amapari). 

O segundo conjunto de perguntas do questionário foi estruturado a partir 

dos objetivos definidos por PGIRSU. Apesar de os PGIRSU possuírem 

objetivos diferentes, na maioria dos casos, eles buscavam fortalecer o 

processo de gestão nas áreas de fortalecimento institucional, na participação 

da sociedade, na área de engenharia sanitária (operacional), educação 

ambiental e, no município onde o problema existia, na área de apoio ao catador 

de recicláveis. As análises foram divididas levando em consideração estes 

conjuntos. 

Na área de fortalecimento institucional, foi identificado que somente três 

municípios possuem atividades privada na gestão. Xapuri está estudando a 
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concessão dos serviços. Nos outros, a prefeitura é quem opera os sistemas de 

limpeza urbana, ou seja a administração é direta. 

Quando os responsáveis foram questionados acerca do conhecimento 

do PGIRSU, mais de 50% afirmaram não conhecê-lo. Este resultado sugere a 

falta de continuidade entre as administrações municipais. 

 Vale a pena ressaltar, que nos casos de Soure, Oiapoque e Laranjal do 

Jari, cujos secretários afirmaram saber da existência; entretanto alegaram 

nunca terem visto os PGIRSU. Em Soure, o atual coordenador da limpeza 

urbana trabalha com o antigo coordenador do PGIRSU, que atua em outra 

secretaria. Este fato evidencia que o PGIRSU não foi incorporado à rotina de 

gestão do município, ou que não existe integração na gestão municipal destes 

lugares. 

Em 15, dos 18 municípios, o gerenciamento dos resíduos sólidos é 

realizado sem a utilização de algum tipo de plano. Conforme comentado 

anteriormente, em Juína, o PGIRSU serve como base do planejamento e está 

sendo adaptado; em Castanhal e Soure, algumas alterações foram feitas nas 

rotinas; entretanto, sem ter o PGIRSU como referência.  

Os cursos de capacitação para as equipes técnica são esporádicos - 

praticamente inexistentes. Em Guajará Mirim, o gestor não sabia da existência 

de instrumentos legais em seu município. Outro indicador de fragilidade 

institucional na gestão de RSU dos 18 municípios é a ausência de bancos de 

dados sistematizados; as informações disponíveis se limitam à folha de 

pagamento e ao roteiro de coleta. As informações atualizadas devem ser a 

base da tomada de decisão; portanto, este é um problema identificado nos 

municípios contemplados com PGIRSU. 

Em 9 PGIRSUs, um dos objetivos era a formular uma base legal 

relacionada à GRSU. Apesar de a maioria ter aprovado um regulamento ou um 

código de postura, em Benevides, Breves, Calçoene e Cururupu as propostas 
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não foram votadas ou não foram encaminhadas para o legislativo, pois existem 

minutas de Leis nos PGIRSUs destas cidades. 

Relacionado a este tópico, o setor de fiscalização não foi fortalecido e, 

em muitos municípios, a legislação não é posta em prática, inclusive devido à 

influência política (Ver entrevistas de Manicoré, Porto Nacional, Caracaraí, 

Oiapoque e Pedra Branca).  

A cobrança de taxa de lixo é uma das formas de se ampliar os recursos 

destinados ao setor de resíduos sólidos. Entretanto é comum a inadimplência 

e/ou a não cobrança de taxas ou tributos nos municípios contemplados com os 

PGIRSU. Em Cururupu, Calçoene e Oiapoque, não existem taxas de lixo, 

apesar de o objetivo definido nos PGIRSUs de criar “estratégias econômicas” 

para subsidiar as ações. 

Todos os 3 Programas (GUAIA, Tumucumaque e Pará Urbe) evocavam 

a “participação da sociedade” como um dos pilares de sustentação dos 

PGIRSU. Nas entrevistas realizadas, aferiu-se que em nenhum dos municípios 

existe uma rotina sistematizada que viabilize o envolvimento da sociedade 

local. 

Os Fóruns Lixos e Cidadania, muito comuns no início da década de 

2000, estão desarticulados. Os Conselhos, que têm o dever de servir como 

canais de participação, não existem ou, em poucos lugares, não trabalham a 

questão dos resíduos nos municípios estudados. O Gráfico 4.2 ilustra a 

situação encontrada. 

No momento de concepção e implementação dos Planos, conforme visto 

nos capítulos 1 e 2, a participação da população não pode ser negligenciada. 

Dentre os principais atores cita-se: a população em geral, comunidades de 

base, os três níveis de Governo nos âmbitos executivo e legislativo, ONG, 

empresários formais e não formais; agências de suporte técnico-financeiro, 

catadores, associações de classes, Ministério Público e a mídia. No caso 

brasileiro algumas entidades têm tido papel atuante como o CEMPRE. 
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 GRAFICO 4.2: Existência de conselhos e sua atuação na área de RSU, nos 18 

municípios estudados. 

 

Neste sentido, praticamente inexistem parcerias das prefeituras com as 

Universidades e Faculdades, para pesquisas e, como defende Souza (2006), 

para aferirem os desdobramentos da política pública. Esse envolvimento, 

certamente, ajudaria na potencialização dos processos educacionais e 

ampliação da cidadania.  

No aspecto operacional, todos os municípios encaminham seus resíduos 

para lixões.  

É importante destacar que nenhum dos municípios da amostra 

contemplados com aterro, conseguiram mantê-los operando segundo as 

normas vigentes (ver as entrevistas de Cururupu, Porto Nacional, Pedra Branca 

do Amaparí, Xapuri, Manicoré, Caracaraí). Benevides, Breves, Castanhal e 

Soure não tiveram seus aterros sanitários concluídos. As fotos 4.1, 4.2, 4.3 e 

4.4 registram algumas destas situações. 
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Os melhores índices de objetivos alcançados foram em relação à 

ampliação da coleta de resíduos (Xapuri, Guajará Mirim e Laranjal do Jari) e na 

elaboração de roteiros de coleta e transporte de resíduos, nos municípios de 

Calçoene, Laranjal do Jari e Oiapoque. 

 

Foto 4.1 Cacaracaraí - antigo aterro que virou lixão 

 

Os PGIRSUs de Porto Nacional, Xapuri, Guajará Mirim, Benevides, 

Breves, Castanhal e Soure tinham objetivos de apoiar os catadores informais 

de resíduos recicláveis. Em nenhuma destas cidades pesquisadas, foi 

implantada a coleta seletiva, apesar de em todas existir a atuação de catadores 

informais, inclusive com participação de crianças. Em nenhuma delas, a 

prefeitura realiza coleta internamente em suas dependências e encaminha o 

material para os catadores. Neste quesito, o índice de alcance do objetivo, em 

todos os PGIRSUs, foi zero. 



194 

 

 

Foto 4.2 Porto nacional – Placa do antigo aterro que virou lixão, enfatizando o caráter 

participativo e a tecnologia apropriada  

 

Em todos os municípios existe a prática da catação para além dos 

lixões, alcançando as ruas das cidades, assim como nas festas onde é grande 

a presença de recicláveis (Ver entrevistas de Cururupu, Manicoré, Tucuruí, 

Xapuri). A ineficiência da Prefeitura e dos outros entes Governamentais para 

organizar este setor produtivo permite a presença de intermediadores que 

diminuem os ganhos dos catadores.  

Importante destacar a presença de instituições religiosas, como a 

Caritas, em alguns municípios como Soure e Porto Nacional, contudo as 
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iniciativas contavam com pouco apoio das prefeituras. Eigenheer (2009) 

esclarece que desde o início da atividade no século XIX, existem registros do 

apoio aos catadores destas organizações. 

A implantação de programas de educação ambiental foi objetivo em 14 

municípios e estava contido, indiretamente, nos PGIRSUs de Caracarai, 

Manicoré, Calçoene e Oiapoque. Nas entrevistas, não foi identificado nenhum 

programa em curso. Portanto o índice de alcance do objetivo nos programas de 

educação ambiental também foi zero. 

No Programa Pará Urbe estava previsto o acompanhamento dos 4 

PGIRSUs por uma equipe estadual. Esta estratégia foi abandonada, quando da 

mudança do executivo estadual, em 2007, e ações nos municípios foram 

setorizadas. Por conta disso, alguns erros começaram a acontecer como a 

criação de cooperativas desarticuladas com outras ações dos PGIRSUs nas 

áreas de construção civil e de educação (Ver Benevides, Breves, Castanhal). O 

resultado foi o desgaste e a posterior descrença da população, segundo os 

responsáveis pela limpeza pública destes lugares.  

 

Foto 4.3: Benevides - Lixão com o galpão de triagem sem operação 
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 A estratégia dos poderes federal ou estadual foi doar um Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos para 18 municípios em caráter 

de projetos piloto. Neste sentido havia uma sugestão, às vezes em caráter de 

obrigação da participação dos técnicos locais na formulação. Entretanto, pouco 

ficou como herança. 

 No caso dos Programas GUAIA e Tumucumaque, a ideia era que os 

municípios deveriam começar a dar passos no sentido de viabilizar alguns 

investimentos na área de resíduos sólidos, preferencialmente aterros 

sanitários, a partir do PGIRSU elaborado. Alguns conseguiram, entretanto, em 

pouco tempo, estes equipamentos urbanos foram mal utilizados e viraram 

lixões. Em outros casos, a equipe local, indevidamente capacitada, não 

conseguiu encaminhar projetos para outras esferas de Governo. 

 

 

Foto 4.4: Soure - centro de triagem depredado, antes da inauguração 
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 As práticas antigas ficaram praticamente inalteradas, destacando-se a 

rotina de “apagar incêndio” revelado pelo secretário de Pedra Branca do 

Amaparí (ver foto 5.5). Outra conclusão possível com a leitura das entrevistas 

em ANEXO é que o foco do serviço é ainda coletar e afastar o lixo, estando a 

gestão associada a quem administra outros equipamentos pesados, como 

caminhões, tratores e retroescavadeiras, pois também são responsáveis por 

recuperar e abrir vias. 

 

Foto 4.5: Sistema de acondicionamento inadequado em Oiapoque 

Por fim, conforme visto anteriormente, metas centrais contidas em vários 

PGIRSUs como implantação de programas de educação ambiental, 

participação da população na GRSU e eliminação dos lixões não foram 

alcançadas. 

A forte dependência econômica dos municípios pôde ser percebida 

através da necessidade de repasses de verbas por emendas parlamentares 

estaduais e federais, que foram citadas nas entrevistas como única forma de 

financiamento. É importante lembrar que os legisladores não possuem este 

dever constitucional. Outras formas de investimento como os editais do MMA e 
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das Cidades não são tão conhecidos (Ver entrevistas de Manicoré, Porto 

Nacional). 

Para grande parte dos municípios, a prioridade ainda é conseguir um 

aterro sanitário, sem considerar os custos envolvidos na manutenção dos 

mesmos. Em relação aos lixões, as entrevistas com os responsáveis 

municipais mostraram que houve poucos avanços em relação às penalidades 

impostas pelo Ministérios Público, através dos Termos de Ajustamento de 

Conduta (TAC). Estes são assinados, mas poucos são os resultados concretos. 

Schmidt (2005, p 5) revela que grande parte dos recursos do governo 

Federal: “já haviam sido literalmente “jogados no lixo” pelo investimento 

indiscriminado em equipamentos, muitas das vezes inadequados às reais 

necessidades”. O autor complementa afirmando que outra forma de 

financiamento na área de RSU contemplou:  

“mitos relativos a soluções milagrosas de disposição final dos 
resíduos, como usinas de triagem e compostagem, que não se 
articulavam com estruturas adequadas de gerenciamento ou de 
sistemas de coleta e disposição final e, no mais das vezes, 
resultaram em seu sucateamento”. 

 

 A avaliação dos 18 PGIRSU implantados na Amazônia serve para aferir 

o atual quadro de gestão de resíduos sólidos na Amazônia, que pode ser 

resumido da seguinte forma: municípios esperando a ajuda dos Governos 

Estaduais, que, por sua vez, aguardam a colaboração do Governo Federal. 

Este por entender que a responsabilidade é municipal, realiza o seu papel 

como um “direcionador”, um “estruturador” do sistema; por isso a atuação 

pontual, num contexto de limitações orçamentárias. 

 Quando um município consegue verba, elas estão direcionadas para 

elaboração de planos ou doação de equipamentos ou verba para aterros. 

Como não existe equipe técnica para dar encaminhamentos aos planos ou 

verbas para custeio, em regra, estes investimentos não apresentam a 

longevidade esperada. 
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O momento dos serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos na 

Amazônia é de estruturação. Talvez, os passos iniciais devam ser os que os 

EUA e a UE deram há 40 anos quando eliminaram lixões, sendo que no caso 

brasileiro é necessário inserir os catadores no processo.  

Avaliando a situação atual se identifica um alto grau de concentração no 

poder público federal. As ações são pontuais e, via de regra, desarticuladas. 

São comuns as “experiências piloto” motivadas pela estrutura insuficiente de 

gestão, no plano federal, para dar capilaridade às ações. As ações são focadas 

em obras e não no empoderamento do ente municipal. Em geral, os recursos 

“são reduzidos, pulverizados e aplicados de forma pouco eficiente”(ABREU, 

2007). 

Outras características é o atendimento via demandas pessoais de 

congressistas, via as emendas parlamentares. Esse modus operandi é uma 

estratégia de personificação da ação pública visando benefícios eleitorais. As 

dimensões territoriais brasileiras exigem uma descentralização dos recursos 

públicos. 

No próximo tópico, foi construída uma simulação, tendo como base o 

definido na PNRS em relação ao conteúdo mínimo dos futuros PGIRSU que 

estão sendo e serão concebidos no Brasil. 

 

4.6 AVALIAÇÃO DOS 18 PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONFORME O ARTIGO 19 DA PNRS 

 

 Neste tópico, foram avaliadas as 18 experiências amazônicas segundo 

critérios propostos no art. 19 da PNRS, que define o conteúdo mínimo dos 

PGIRSUs, O resultado em termos de presença ou ausência, encontra-se 

sistematizado no Quadro 4.4.  
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Exigências de conteúdo dos Planos 
estabelecidos na PNRS 

Programas 

Pará Urbe GUAIA Tumucu-
maque 

Diagnóstico da situação dos resíduos 
gerados no respectivo território, contendo a 
origem, o volume, a caracterização dos 
resíduos e as formas de destinação final  

Sim Sim Sim 

Identificação de áreas favoráveis para a 
disposição final ambientalmente correta 

Sim Sim Sim 

Identificação das possibilidades de 
implantação de soluções consorciadas ou 
compartilhadas com outros municípios 

Não Sim Sim 

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 

Não Não Não 

Procedimentos operacionais e 
especificações mínimas a serem adotados 
nos serviços públicos de limpeza urbana e 
de manejo dos resíduos sólidos 

Sim Sim Sim 

Indicadores de desempenho operacional e 
ambiental dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos 

Sim Sim Sim 

Regras para o transporte e outras etapas do 
gerenciamento de resíduos sólidos do que 
trata o art 20. 

Não Não Não 

Definição das responsabilidades quanto à 
sua implementação e operacionalização 

Não Não Não 

Programas e ações de capacitação técnica 
voltados para sua implementação e 
operacionalização 

Sim Sim Sim 

Programas e ações de educação ambiental 
que promovam a não geração, a redução, a 
reutilização e a reciclagem dos resíduos 

Sim Sim Sim 

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 

Sim Sim Sim 

Mecanismos para a criação de fontes de 
negócios, emprego e renda, mediante a 
valorização dos resíduos sólidos 

Não  Não  Não  

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 

Não  Não  Não  

Metas de redução, reutilização, coleta 
seletiva e reciclagem, entre outras, com 
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos 
encaminhados para a disposição final 

Não Não Não 

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

Não Não Não 
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seletiva e na logística reversa, respeitando o 
art. 33, e de outras ações relativas à 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos. 

Meios a serem utilizados para o controle e a 
fiscalização, no âmbito local, da implantação 
e operacionalização dos planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos do que 
trata o art. 20 e dos sistemas de logística 
reversa 

Não Não Não 

Ações preventivas e corretivas serem 
praticadas, incluindo programa de 
monitoramento. 

Não Não Não 

Identificação dos passivos ambientais 
relacionados aos resíduos sólidos, incluindo 
áreas contaminadas e respectivas medidas 
saneadoras. 

Não Não Não 

Periodicidade de sua revisão, observado 
prioritariamente o período de vigência do 
plano plurianual 

Sim Sim Sim 

Total do índice de conformidades 42% 47% 47% 

Quadro 4.4: Avaliação dos 18 PGIRSU da Amazônia tendo como parâmetro o art 19 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos  

 

 Avaliando-se o quadro 4.4, percebe-se que, à exceção de algumas 

demandas surgidas com a evolução das discussões sobre a temática, como a 

logística reversa, a responsabilidade compartilhada, o transporte de resíduos, 

os mecanismos para a criação de fontes de negócios, dentre outras, os 

PGIRSUs elaborados há 10 anos, atenderiam, com a necessidade de algumas 

complementações, às regras estabelecidas na PNRS. 

 Assim como na Avaliação de Schmidt, decidiu-se pontuar 

numericamente o SIM com 1 (um ponto), e o NÃO com 0 (zero ponto), para 

viabilizar o cálculo da porcentagem atendida em relação ao exigido na referida 

Lei. Os PGIRSUs do Programa Pará Urbe atingiram 42%, os do GUAIA e do 

TUMUCUMAQUE atingiram, um pouco mais, 47%, pois consideraram a 

questão do consorciamento. 

 Isso aponta para a conclusão de que, assim como Schmidt (2005) 

avaliou positivamente os PGIRSU (Juína, Porto Nacional, Serra do Navio e 
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Oiapoque), possivelmente os 18 PGIRSUs teriam sido aceitos nos dias de hoje 

pelo agente financiador por atenderem aos requisitos de conteúdo e estrutura, 

evidentemente incorporando algumas demandas que surgiram como passar do 

tempo. 

 Uma das conclusões possíveis é que o insucesso dos PGIRSUs, 

conforme visto no tópico 4.5, não se encontra na maneira como estes são 

elaborados e estruturados. Nesse sentido, os próximos PGIRSUs financiados 

após a regulamentação da PNRS, possivelmente, continuarão a apresentar os 

mesmos problemas para ser implementados. Portanto, torna-se necessário 

inserir, no processo de avaliação de PGIRSU, outras variáveis envolvidas e 

que não estão sendo consideradas. 

O artigo 51 da regulamentação da PNRS confirma o conteúdo mínimo 

dos planos municipais simplificados. Na opinião desta tese, ele é muito 

extenso. Seguindo a mesma linha adotada anteriormente, deverá consolidar a 

necessidade de contratação de consultorias externas ao corpo técnico 

municipal para elaboração do Plano, sem aproveitar a etapa de concepção 

como um momento de ensino e aprendizagem local. 

 Isto posto, no próximo tópico é apresentada uma proposta de modelo de 

avaliação de PGIRSU que tem como objetivos, antecipar a identificação de 

possíveis falhas, e direcionar os procedimentos na concepção de PGIRSU, 

visando a ampliação da eficácia dos casos a serem implantados. 

 

4.7 PROPOSIÇÃO DE MODELO DE AVALIAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS 

DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

O modelo de avaliação de planos municipais de GRSU proposto foi 

inspirado, principalmente, nos trabalhos de Corrêa (2010) e Maximiliano (2002). 

A metodologia e a avaliação de Schmidt (2005) e a avaliação realizada 
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segundo o art.19 da PNRS serviram como parâmetros para embasar a 

proposta.  

Conforme visto no capítulo 3, Schmidt (2005) entendeu que os PGIRSUs 

de Juína e Porto Nacional, pelo Programa GUAIA, observaram a maioria dos 

critérios em relação ao processo de elaboração necessários, atingindo um 

percentual de 90%. Neste aspecto, os Planos de Serra do Navio e Oiapoque 

pelo Tumucumaque alcançaram 50%. 

Quanto ao conteúdo e estrutura, Schmidt (2005) considerou que os 

Planos do Programa GUAIA tiveram a maior parte dos critérios parcialmente 

observados (66%), enquanto os do Tumucumaque obtiveram uma avaliação 

mais negativa, principalmente pela ausência de um catálogo de medidas em 

fase e pela carência de prognósticos de fatores relevantes (41%, ver tópico 

3.3.1 desta tese).  

Com a avaliação, no tópico 4.6 desta tese, dos 18 PGIRSUs implantados 

na Amazônia, tendo como critérios o estabelecido como conteúdo mínimo dos 

PGIRSU na recém-aprovada PNRS. A ideia foi simular uma situação de análise 

dos PGIRSU de 10 anos atrás, em face das novas demandas exigidas na Lei 

recém criada, que nortearão a gestão de RSU no Brasil. 

No exercício realizado, aferiu-se que os PGIRSU, atenderiam, em 

média, 45% das obrigações estipuladas no art. 19 da PNRS. É um índice bom, 

tendo em vista que a maioria das exigências não atendidas não foram 

solicitadas nos termos de referência que embasaram a elaboração dos 

PGIRSU há 10 anos, como considerações em relação à logística reversa e à 

responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos, criados a partir da 

aprovação da Lei. 

O Quadro 4.5 ilustra a comparação entre as 3 avaliações dos mesmos 

PGIRSUs, em momentos diferentes: por Schmidt, 4 anos depois de serem 

concebidos, segundo o conteúdo mínimo estipulado pela PNRS (que foi votada 
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10 anos após a concepção dos mesmos) e, finalmente em relação à eficácia 

dos mesmos, tópico 4.2 desta tese. 

Município/tema Avaliação Schmidt 

(processo e 
conteúdo) 

Avaliação segundo o 
art. 19 da PNRS 
(conteúdo mínimo) 

Porcentagem de 
objetivos alcançados 
NA PRÁTICA 

Juína 90%/66% 47% 40% 

Porto Nacional 90%/66% 47% 10% 

Oiapoque 50%/41% 47% 20% 

Serra do Navio 50%/41% 47% 25% 

Quadro 4.5: Resumo das Avaliações realizadas em alguns PGIRSU na Amazônia 

  

Importante lembrar que Schmidt só avaliou 4 dos 18 PGIRSU objetos de 

estudos desta tese, por isso o recorte realizado (4 PGIRSU). Somado a isto, 

Schmidt dividiu sua avaliação em 2 módulos: processos de elaboração e 

conteúdo/ estrutura dos PGIRSU, conseqüentemente existem 2 percentuais na 

coluna relativa a sua avaliação. 

Entretanto, no tópico 4.5 desta tese, foram aferidos os resultados 

alcançados na implantação dos 18 PGIRSUs e o índice de sucesso foi irrisório, 

não alcançando a média de 15%. Diante deste fato, percebeu-se que as falhas 

que não permitiram o alcance dos objetivos estipulados nos PGIRSUs, 

possivelmente não estão associadas à estrutura e ao conteúdo dos Planos, 

focos da avaliação de Schmidt e do art. 19 da PNRS.  

Analisando-se o material de Schmidt, o conteúdo mínimo exigido na 

PNRS, os resultados obtidos na implantação dos 18 PGIRSUs e, 

principalmente, a revisão bibliográfica desta tese, acredita-se que a estratégia 

da política pública adotada num contexto maior, deve ser alvo de 

considerações no momento da avaliação dos PGIRSUs.  

Importante destacar que o modelo proposto foi adaptado a partir das 

avaliações de organizações e projetos, por não existirem métodos específicos 

para avaliação de planos na literatura sobre administração. Isto posto, no 
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modelo de avaliação de PGIRSU proposto nesta tese foram considerados 

alguns princípios: 

1. Considerar a rotina de contratação dos planos no Brasil; 

2. Estruturar o modelo a partir de sugestões de autores da área de 

administração; e 

3.  Focar em aspectos prioritários, segundo a realidade brasileira. 

 

Como o cerne do modelo proposto é a análise no momento da aquisição 

dos planos, decidiu-se estruturar o modelo como uma lista de checagem, por 

fazer parte da cultura organizacional brasileira por meio de termos de 

referência, e por entender que é uma maneira mais simples de controle; 

portanto, com maiores possibilidades de ser utilizada na rotina de aquisição de 

planos de gestão municipal de RSU.  

Da revisão bibliográfica percebe-se que os problemas operacionais de 

gestão de resíduos sólidos urbanos estão pontuados na literatura científica e 

técnica. O desafio é como implementar as ações, para possibilitar um salto 

qualitativo na Região Amazônica.  

Como nenhum dos 18 PGIRSU logrou o sucesso almejado, tentou-se 

incorporar aspectos relacionados à gestão municipal como um todo, pois em 

última instância o gerenciamento de resíduos é um setor; portanto, deve estar 

integrado ao gerenciamento do município.  

O modelo proposto foi estruturado considerando as contribuições de dois 

autores da área administrativa, Corrêa (2010) e Maximiniano (2002). Este 

elaborou perguntas para guiar a formatação de métodos, que são gerados a 

partir das respostas formuladas. Por conta disso, a seguir são elencadas as 

perguntas e as respectivas respostas que ajudaram na formatação do modelo 

de avaliação de planos municipais de gestão de resíduos sólidos urbanos. 
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Seguindo as recomendações de Corrêa, primeiro foi investigado o 

contexto de como surgiram os PGIRSUs no Brasil e os conceitos que 

embasaram os planos. Da área da ciência política buscou-se extrair as linhas 

teóricas que embasam a avaliação de Políticas Públicas. O levantamento da 

situação da gestão de RSU no plano internacional, conforme visto no capítulo 

1, decorre da sugestão de Corrêa para identificação e reflexão em relação ao 

conteúdo e aos parâmetros comparativos. 

O modelo proposto de avaliação de Planos foi estruturado em 6 

módulos, com o mesmo peso. Corrêa (2010) propôs 10 módulos, que podem 

ser suprimidos dependendo da demanda em questão. As 18 

variáveis/indicadores foram baseadas na contribuição de Maximiniano (2002) e 

no conteúdo bibliográfico revisto. Estas foram julgadas pela observância ou não 

de um determinado componente/diretriz, julgados importantes no processo de 

elaboração de PGIRSU. 

Corrêa (2010) defende que, no momento da elaboração deste tipo de 

ferramenta de controle, os responsáveis pela avaliação devem responder a 

algumas perguntas. A seguir, o autor desta tese responde as respostas 

sugeridas por Corrêa: 

1. Para quem? 

Técnicos municipais, estaduais e federais que elaboram termos de 

referência para aquisição de planos elaborados por consultorias privadas. 

2. Para quê? 

Para assegurar que os planos de GRSU sejam concebidos de maneira 

adequada para cada município, portanto servindo como um instrumento 

gerencial. 

3. O quê? 
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Foram definidas 18 variáveis listadas a seguir, identificadas na revisão 

bibliográfica e como produto das reflexões decorrentes da pesquisa de campo. 

Estas foram divididas em 6 módulos que possuem pesos iguais.  

4. Como será implantado o sistema de avaliação? 

Segundo Corrêa, o modelo deve ser embasado num diagnóstico da cultura 

e da estratégia das organizações, no caso os Governos Federais, Estaduais e 

Municipais, por isso o levantamento das Políticas Públicas nos 3 níveis de 

Governo. 

Feito isto, partiu-se para a formulação dos parâmetros/indicadores que, no 

nosso caso desta tese, é observância ou não de um “quesito”. No final da 

avaliação estipulou-se valores numéricos para os quesitos que foram 

“observados” (1 ponto) e o não “observado (zero ponto), para que pudesse ser 

feita a comparação com as outras três avaliações de PGIRSU realizadas nos 

tópicos 3.3, 4.2 e 4.3 desta tese. 

5. Quem?  

O modelo será aplicado por técnicos municipais, estaduais e federais que 

trabalham na área de GRSU e por consultorias privadas que estiverem 

prestando serviço para essas instituições.  

6. Quando? 

No momento de elaboração do processo de licitação para contratação de 

PGIRSU e do recebimento do produto final: o Plano. 

 

 Maximiano (2002), após consultar algumas metodologias de avaliação 

de propostas de projetos, listou 9 conjuntos de indicadores que aparecem com 

mais freqüência. Os indicadores servem como um check list no momento de 

avaliar a proposta, associados a um parâmetro de julgamento (sim ou não). 
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 As perguntas elaboradas por Maximiniano, que foram julgadas 

pertinentes ao processo de avaliação de Planos de GRSU, foram incorporadas 

ao modelo sugerido, sendo realizadas adaptações para o setor de RSU. As 

questões foram agrupadas nos 6 módulos listados a seguir. 

1. Recursos humanos  

2. Potencialidade gerencial  

3. Satisfação do cliente 

4. Benefícios sociais 

5. Econômico-financeiro 

6. Operacional 

 

 A presença do módulo “potencialidade gerencial” foi definido a partir de 

uma sugestão de Corrêa que esclarece que este deve ter um peso maior numa 

empresa pública, no momento de definição da hierarquização dos módulos, 

comparado a uma do ramo privado, decorrente do prazo de recomposição de 

recursos humanos da primeira que tende a ser maior que na segunda. 

Uma grande dificuldade a ser superada é o nível de dependência do 

poder público dos municípios amazônicos em relação aos níveis estadual e 

federal, por conta disso os módulos: “Potencialidade gerencial” e “Recursos 

Humanos” no gerenciamento dos problemas locais, aparecem no topo da lista. 

A divisão em 6 linhas de ação tem o objetivo de tornar o modelo mais 

compreensível, pois entende-se as interrelações entre as mesmas. 

Outra preocupação foi escolher elementos que pudessem aferir a forma 

de inserção dos PGIRSUs no conjunto da administração municipal e, condição 

essencial, a capacidade do plano em ser implementado e apreendido pela 

população local. Portanto, o diagnóstico da situação política e sóciocultural 
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deve ser o mais amplo possível, para que as ações sugeridas sejam 

embasadas de forma adequada. 

As dimensões e as variáveis a seguir foram escolhidas em decorrência 

da revisão bibliográfica ao longo deste trabalho, segundo o critério de 

relevância e adequabilidade à realidade brasileira, respeitando os princípios 

estabelecidos anteriormente. Finalmente, recomendações já presentes na 

PNRS, sobre o conteúdo mínimo de PGIRSU, e outras determinações de 

normas técnicas do setor, não foram inseridas no método. A seguir, são 

apresentadas as questões que compõem o método de avaliação proposto, para 

cada aspecto considerado. 

 

1. Recursos humanos 

A elaboração e implantação do PGIRSU são as bases da capacitação da 

equipe técnica municipal? 

Existe um sistema de mensuração e desempenho? 

Existe um cronograma da assistência externa aos técnicos municipais com as 

respectivas prioridades? 

2. Potencialidade gerencial 

O plano está inserido numa estratégia nacional definida num Plano? 

O plano está inserido numa estratégia regional de GRSU definida num Plano? 

Existe uma estratégia de desenvolvimento local? 

Existe a proposta de introdução da coleta seletiva nos outros setores da gestão 

municipal? 

3. Satisfação do cliente 
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Os locais e os horários definidos para viabilizar a participação da sociedade 

são adequados? 

Existe um plano de comunicação social inserido num programa de educação 

ambiental? (inclusive visando a diminuição dos custos com coleta e disposição 

final) 

4. Benefícios sociais 

Os catadores informais e organizados, o setor privado, instituições de ensino e 

ONGs participam da formulação das propostas e estratégias? 

Existe um levantamento das ações realizadas por organizações sociais na 

cidade? 

5. Econômico-financeiro 

Existe uma estratégia para inserir o município em Programas de capacitação 

na área de orçamento, redução de custos, controle contábil, visando ao 

fortalecimento institucional? 

Existe um estudo da dinâmica do mercado de recicláveis na região, inclusive 

com o diagnóstico das atividades formais e informais? 

Existe um plano de viabilidade econômica? (inclusive da vida útil da dos 

equipamentos e das unidades do sistema) 

A obtenção de recursos é viável? 

6. Operacional 

Existe uma lista com as possíveis soluções para os problemas identificados? 

São estabelecidas prioridades estratégicas relacionadas com cronograma de 

implementação e recursos orçamentários? 

Existe a avaliação dos principais atores envolvidos no processo? 
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No próximo tópico, são realizadas as avaliações dos 18 PGIRSU, com 

base nas perguntas formuladas. 

 

4.8 AVALIAÇÃO DOS 18 PGIRSU SEGUNDO MODELO DE AVALIAÇÃO DE 

PLANOS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PROPOSTO 

 

Devido ao fato de duas empresas terem sido contratadas para elaborá-

los, os 18 PGIRSUs resultaram em produtos similares em relação à estrutura, 

princípios e ao próprio conteúdo em cada conjunto. Portanto, a avaliação 

realizada dos PGIRS, por esse trabalho, vai ser conduzida de maneira 

uniforme. Quando for encontrada uma situação peculiar, em um dos PGIRSU, 

serão feitas as observações específicas. O Quadro 4.6 sintetiza o resultado 

desta avaliação. 

 

Quesito proposto Programas 

Pará Urbe GUAIA Tumucu-
maque 

A elaboração e implantação do PGIRSU são 
as bases da capacitação da equipe técnica 
municipal? 

Não Não Não 

Existe um Sistema de Mensuração e 
desempenho? 

Não Não Não 

Existe um cronograma da assistência 
externa aos técnicos municipais com as 
respectivas prioridades? 

Sim Não Não 

O plano está inserido numa estratégia 
nacional definida num Plano? 

Não Não Não 

O plano está inserido numa estratégia  
regional de GRSU definida num Plano? 

Não Não Não 

Existe uma estratégia de desenvolvimento 
local? 

Não Não Não 

Existe a proposta de introdução da coleta 
seletiva nos outros setores da gestão 
municipal? 

Não Não Não 

Os locais e os horários definidos para 
viabilizar a participação da sociedade eram 
adequados? 

Não Não Não 
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Existe um plano de comunicação social 
inserido num programa de educação 
ambiental? (inclusive visando a diminuição 
dos custos com coleta e disposição final) 

Não Não Não 

Os catadores informais e organizados, o 
setor privado, instituições de ensino e ONG 
participam da formulação das propostas e 
estratégias? 

Sim Sim Sim 

Existe um levantamento das ações 
realizadas por organizações sociais na 
cidade? 

Não Não Não 

Existe uma estratégia para inserir o 
município em Programas de capacitação na 
área de orçamento, redução de custos, 
controle contábil, visando o fortalecimento 
institucional? 

Sim Sim Sim 

Existe um estudo da dinâmica do mercado 
de recicláveis na região, inclusive com o 
diagnóstico das atividades formais e 
informais? 

Não Não Não 

Existe um plano de viabilidade econômica? 
(inclusive da vida útil da dos equipamentos e 
das unidades do sistema) 

Sim Não Não 

A obtenção de recursos é viável? Sim Não Não 

Existe uma lista com as possíveis soluções 
para os problemas identificados? 

Não Não Não 

São estabelecidas prioridades estratégicas 
relacionadas com cronograma de 
implementação e recursos orçamentários? 

Não Não Não 

Existe a avaliação dos principais atores 
envolvidos no processo? 

Não Não Não 

Total de índice de conformidades 27% 11% 11% 

Quadro 4.6 Avaliação dos PGIRSUs implantados na Amazônia, segundo proposta 

formulada nesta tese. 

 

Importante destacar que os PGIRSUs do Programa Pará Urbe tiveram 

algumas diretrizes trocadas depois das eleições estaduais que aconteceram 

em 2006. O cronograma de assistência aos técnicos municipais e o processo 

de capacitação institucional foi alterado (Ver entrevistas de Benevides, Breves, 

Castanhal e Soure). Caso fossem consideradas estas modificações, o índice 

cairia de 27% para 16%. 
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Comparando estes índices, com os observados no tópico 5.2 (avaliação 

dos resultados obtidos pelos PGIRSUs) é detectado que existe uma 

PROXIMIDADE, que pode denotar que as variáveis consideradas no modelo 

proposto são oportunas. 

É importante destacar que em decorrência da não existência de um 

método, houve a necessidade de se propor um, contudo tornasse 

necessária a validação do mesmo. 

A partir de agora são feitas algumas considerações específicas dos 18 

PGIRSUs que não podem ser visualizadas numa tabela. 

O principal ponto positivo do processo de elaboração dos PGIRSUs do 

Pará Urbe foi o envolvimento da população no momento da escolha do 

PGIRSU como investimento prioritário, dentre inúmeras alternativas constantes 

da lista de possibilidade de investimentos do Programa, em 2001.  

No entanto, o extenso período decorrido entre a eleição por voto popular 

do PGIRSU e a contratação dos projetos executivos, licitações e implantações - 

que só ocorreu em meados de 2006 - provocou descrédito da população com 

relação à efetivação do PGIRS em seu município. As obras iniciaram-se 

somente em novembro de 2006. 

Os 4 PGIRSUs do Pará Urbe foram concebidos sistematicamente. 

Todavia, foram identificados vários erros de imprecisão de localização de 

alguns elementos de projeto de engenharia, carência de detalhes construtivos 

e, principalmente, falhas no sentido de esclarecer a cronologia de entrada em 

funcionamento das diversas unidades/equipamentos (Centro de Triagem, 

Aterro Sanitário, Equipamentos de Coleta e Segurança do Trabalho, dentre 

outros).  

Este fato causou entraves no cronograma desde a licitação até a 

implantação dessas unidades/equipamentos. O processo de contratação da 

empresa foi à dispensa de licitação, por motivo de capacidade técnica, 
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resultando na contratação de uma única empresa para a elaboração dos quatro 

PGIRSU. 

Logo na primeira visita aos quatro municípios constatou-se que os 

executivos municipais esperavam que o Governo do Estado do Pará 

resolvesse a questão dos resíduos sólidos em seus territórios, pois estes não 

atenderam a uma exigência fundamental explícita nos PGIRSUs, que é a 

constituição de uma equipe exclusiva para coordenar os trabalhos no âmbito 

municipal, compostas por, no mínimo: 1 coordenador geral, 1 coordenador para 

área educacional, 1 coordenador para área social e outro para gerenciar 

operacionalmente os serviços de limpeza pública.  

Essa prática de esperar por níveis hierárquicos superiores é comum em 

terras brasileiras, onde a excessiva concentração de poder e recursos 

financeiros nas esferas estadual e, principalmente, na federal, justificam a rede 

macrocefálica urbana (SANTOS, 82). 

Diferente do caso paraense, nos Programas GUAIA e Tumucumaque, os 

PGIRSUs foram negociados somente no campo institucional. Foram planos 

bem elaborados, propositivos em algumas áreas, como definição de roteiro de 

coletas, definição de locais de futuros aterros, estratégia de coleta seletiva e 

estrutura de gestão. 

A capacitação do corpo técnico do município era uma das estratégias do 

GUAIA. Entretanto, o prazo definido para entrega dos planos e, principalmente 

a decisão de a capacitação ocorrer, mais intensamente, no terceiro momento, o 

da implantação, se mostraram incorretos. 

Como o IBAM subcontratou alguns PGIRSUs, para consultores 

independentes, existem diferenças sutis de forma e detalhamento entre o 

material do Tumucumaque e do GUAIA, inclusive entre os do mesmo 

programa. 

No livro Monitoramento e avaliação de projetos: métodos e experiências 

são relatadas algumas vivências brasileiras e equatorianas nesta seara. Neste 
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tomo é defendido o sistema de monitoramento e avaliação como “peça central 

do ciclo dos projetos de desenvolvimento sustentável”, onde se enquadram os 

PGIRSUs.  

Da análise dos 18 planos de GIRSUs se conclui que esta fase 

importante foi incorporada somente na concepção do sistema de coleta, 

transporte e tratamento, sendo fortemente negligenciada no aspecto social, de 

gestão e educacional. 

Na maioria das experiências exitosas expressas em Monitoramento e 

Avaliação de projetos: métodos e experiência, os indicadores são debatidos 

com os diretamente afetados desde o início do processo. Este cuidado não foi 

tomado nos 18 PGIRSU. Também não foram determinados os procedimentos, 

documentos e formulários que seriam usados para coletar informações, 

capacitar técnicos e alimentar o processo de planejamento. Outra crítica é a 

ausência do “marco zero” de inúmeros indicadores. Isto impossibilita a 

comparação que é a base do monitoramento e da avaliação. 

Conforme visto na revisão bibliográfica, o uso de fotografias é uma 

ferramenta interessante para viabilizar a participação da população. Estas, 

também, não foram sugeridas nos 18 PGIRSU, assim como não foram 

sugeridos estudos, pesquisa de opinião e construção de espaços de reflexão 

conjunta da equipe. 

Apesar de os PGIRSU sinalizarem e defenderem a gestão integrada e 

compartilhada de RSU nos três níveis de governo, tais planos não explicitam 

quais seriam os atores envolvidos em outras áreas do governo e como se daria 

tal integração, limitando-se a propor uma estrutura organizacional e indicar 

alguns órgãos que tinham ações na área. 

Uma falha nos 18 PGIRSUs é a omissão de uma análise dos pesos 

desproporcionais entre os três níveis de governo e a necessidade de um 

arranjo que desconcentre o poder e os recursos no plano federal. Ao identificar 
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este ponto basal, poderiam ser criadas estratégias ou demandas para a classe 

política local e regional, discutidas com os atores locais. 

No aspecto institucional, o conjunto de indicadores foi centrado em 

dados operacionais de limpeza pública, acrescidos de outros na área 

educacional, social e, positivamente, na área fiscal da prefeitura. Além disso, 

não foi definido orçamento e responsáveis específicos para o seu 

acompanhamento. Como não existe uma estratégia geral, as partes (técnica, 

social, educacional e institucional) geralmente não interagem. 

Os técnicos municipais não assinaram o 18 PGIRSUs. Portanto, 

acredita-se que sua participação tenha se limitado à disponibilização de 

informações.  

A conclusão é que na concepção dos 18 PGIRSUs, não fica esclarecida 

como irá acontecer a sua integração na gestão do município, apesar de 

algumas sugestão da “necessidade de entrosamento nas diversas área da 

prefeitura”. 

Além disto, não são feitas ressalvas acerca dos riscos de insucesso dos 

PGIRSU, pela ausência de instrumentos que direcionem o processo de 

desenvolvimento do município. O resultado é um Plano desacoplado da 

realidade municipal. 

Apesar do levantamento de vários dados orçamentários, em nenhum 

momento foi questionada a ausência de projetos de desenvolvimento local, 

discutidos e pactuados pela população. A Lei Orçamentária e o plano plurianual 

são os instrumentos utilizados nos 18 municípios para nortear as ações do 

executivo. A maioria dos municípios não possuía Planos Diretores atualizados, 

no momento de concepção dos PGIRSUs.  

Em suma, os 18 Planos elaborados não apresentaram uma estratégia de 

implantação adequada. Este fato repercute negativamente na inserção do 

PGIRSU no conjunto da administração municipal. 
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Na dimensão “ambiental”, apesar de algumas críticas pontuais, o 

conjunto de ações proposto é bastante extenso e pertinente. Mesmo assim, por 

não deixar clara a hierarquia entre eles, a administração da gama de 

indicadores acaba ficando complexa para a realidade dos 18 municípios.  

Realizadas as críticas acerca dos indicadores ambientais, agora serão 

feita observações de outros componentes dos 18 PGIRSUs. A extrema 

dependência por repasses federais e estaduais (em média 93% dos 

orçamentos dos municípios estudados), servidores públicos sem estabilidade e 

com baixa qualificação profissional foram outros problemas identificados nos 

planos como macrodificuldades para o desenvolvimento dos municípios. 

Um ponto importante é a inexistência de instrumentos específicos na 

tentativa de assegurar longevidade para os PGIRSUs. No corpo dos planos há 

sugestões de realização de concursos públicos para se garantir estabilidade 

funcional. O ministério público, importante órgão que poderia auxiliar neste 

processo, não é citado nos textos dos 4 PGIRSU do Programa Pará Urbe. 

Uma virtude dos 18 PGIRSUs é a luz lançada sobre a questão da 

minimização dos resíduos e da segregação na fonte, pois neles são propostas 

ações como a separação dos resíduos e a coleta seletiva. 

Neste sentido, uma falha dos 18 PGIRSUs foi a pouca relevância dada à 

concepção de uma estratégia de adoção de coleta seletiva, pela qual os órgãos 

públicos deveriam ser pioneiros e líderes, dando exemplo, na introdução da 

prática. O que há é um conjunto de ações que devem ser implementadas sem 

uma listagem de prioridades, sendo o foco, quase exclusivo, a rede 

educacional. 

Em relação ao PAS, um erro grave dos 18 PGIRSUs é o não 

levantamento do mercado de recicláveis nos municípios, que não aconteceu 

nem na Região Metropolitana de Belém e Manaus, e nem em outra capital, 

tradicionais centros de captação, transformação e comercialização de materiais 

coletados por catadores. Também não foram previstas possíveis linhas de 
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crédito e financiamento para apoio da indústria de recicláveis no âmbito 

municipal e estadual. Da mesma forma, nada foi dito em relação a incentivos 

fiscais e tributários. 

No caso específico de Castanhal, região polarizadora, e cercada por 

quatro municípios, não foram apresentadas soluções de gestão compartilhada 

de resíduos sólidos. 

Foi estudada a possibilidade de consorciamento entre os municípios de 

Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, no projeto Tumucumaque e 

Tucuruí e Breu Branco no Pará Urbe. A estratégia complementar de elaborar o 

projeto executivo, encaminhar o pedido para fontes de financiamento e realizar 

obras, se mostrou ineficiente, pois os aterros foram transformados em lixões.  

Os termo de referências determinaram um tempo médio de 6 meses, 

para formulação dos 18 PGIRSUs. Todavia, a estratégia de participação da 

população foi inconsistente, pois limitou-se a seminários informativos. Este 

equívoco foi mantido nos planos, que não contemplaram uma estratégia 

específica de comunicação social. 

Nos PGIRSUs contratados pelo Governo do Pará também foram 

contempladas as avaliações econômicas, normativas e institucionais. Apesar 

disso, constituem-se em documentos superficiais sem fim prático. Este foi outro 

equívoco dos PGIRSUs contratados, considerando-se a fragilidade dos 

municípios amazônicos nestes quesitos. 

Por fim, o pano de fundo em que os projetos para resíduos sólidos foram 

concebidos foi caracterizado pela ausência de políticas públicas específicas, 

em âmbito nacional e estadual. A deficiência do marco legal e regulatório vem 

ao encontro da inviabilidade das realidades encontradas, caracterizadas pela 

inadequação sanitária, ambiental, social, institucional, gerencial e financeira. 

Os produtos desta macrorealidade, aliados às poucas linhas de 

financiamento existentes para o setor, foram intervenções marcadas pela 
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pouca longevidade e êxito efêmero na gestão dos resíduos sólidos urbanos nas 

18 cidades investigadas, conforme visto no tópico 4.2 desta tese. 

Nos 18 PGIRSUs analisados, a listagem de indicadores técnicos é 

extensa e o conjunto deles é bom, conforme aferiu Schmidt (2005). Uma 

dificuldade apresentada foi o fato de contratar consultorias externas com 

prazos apertados para conclusão dos trabalhos. Este fato é um obstáculo na 

participação efetiva tanto de técnicos quanto da população locais.  

A estratégia de sustentabilidade do IBAM no GUAIA e no Tumucumaque 

era embasada no tripé: 1) articulação nos diversos níveis de governo, no 

legislativo e na comunidade, 2) que garantiriam um fluxo contínuo de recursos, 

que 3) viabilizariam soluções adequadas para cada realidade. 

Como os técnicos municipais não foram capacitados adequadamente, 

quando os consultores entregaram os PGIRSUs, as ações não foram 

desencadeadas, inclusive por descontinuidades no setor de pessoal e em 

programas/ editais dos Governos Federal e estadual, dificultando o intercâmbio 

pretendido. 

Diante do exposto, é imprescindível alterar a prática de formulação de 

PGIRSU que são amiúde concebidos sem envolvimento dos técnicos do 

município e na expectativa de usar o Plano para atrair a população.  

Estados e União têm sua parcela no processo de gestão de resíduos 

sólidos, principalmente no que se refere à elaboração e implantação de 

Políticas de Desenvolvimento Nacional que definam Políticas de 

Desenvolvimento Regional. Contudo, conforme foi visto no capítulo 2, a maior 

parte dos investimentos da Amazônia não são para infraestrutura urbana. O 

resultado é que, em regra, nenhuma ação setorial logra o sucesso almejado, 

quando pensada isoladamente. 

O modelo de avaliação de planos de GRSU é uma ferramenta inspirada 

em modelos de avaliação global cujo objetivo é acompanhar e aprimorar a 

dinâmica de processos produtivos englobando outras dimensões além da 
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financeira-econômica. Em relação à área de resíduos sólidos, ela pode ser 

usada como instrumento de ensino-aprendizado para os técnicos municipais 

envolvidos no processo, além de servir como complemento às listagem de 

conteúdo de Plano constantes na PNRS. 

Outra conclusão extraída é que a ausência de instrumentos específicos 

de avaliação de Planos afetou na elaboração e na aceitação dos 18 PGIRSUs 

analisados. Somando-se a esta falta, cita-se a inexistência de um marco legal 

brasileiro e na maioria dos estados amazônicos como fatores que impediriam o 

alcance de um gestão integrada. Ou seja, nos 18 casos estudados, o termo 

INTEGRADO foi utilizado incorretamente. 

Os 18 PGIRSUs não foram embasados em uma boa estratégia, extraída 

da análise da situação. A situação da gestão convencional de resíduos não foi 

superada na implantação dos 18 PGIRSUs. As lideranças do Governo Federal 

e Estaduais, doando Planos de Gestão e alguns equipamentos não foram 

suficientes para reverter o quadro inicial. 

Na ausência de uma política para o setor, os PGIRSUs implantados na 

Amazônia, tiveram que “preencher” este espaço. A excessiva complexidade de 

alguns PGIRSUs pode ter sido um reflexo deste problema. Mello (2002) já 

alertava este mesmo fenômeno na área de desenvolvimento territorial na 

Amazônia, onde alguns planos e projetos assimilaram algumas ações e 

diretrizes, decorrente da inexistência de uma Política para a região. 

As soluções nos municípios passam pela ampliação do interesse político 

em sanar o problema, potencialização da articulação institucional, existência de 

linhas de financiamento, otimização de arrecadação e gestão dos recursos, 

investimento na capacitação técnica municipal com ênfase na operação do 

sistema de tratamento e disposição de resíduos e pela formulação de planos 

de resíduos sólidos urbanos exequíveis, embasados em políticas públicas que 

tenham soluções integradas mais eficientes e eficazes. 
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A resolução da questão dos RSUs passa por esses processos, que 

devem ser discutidos dentro de um contexto de desenvolvimento local onde 

exista a participação da população intermediada pelo poder público municipal 

que identifique e acesse recursos e parcerias com os diferentes níveis de 

governo e atores não governamentais. 

 

4.9 DIRETRIZES PARA A GESTÃO DE RSU NA AMAZÔNIA  

 

Uma mudança sugerida é em relação à estratégia de cooperação, que 

deve ser alterada nas práticas de investimento em obras e equipamentos para 

o empoderamento do município, através de fortalecimento do corpo técnico 

municipal mediante capacitação e acompanhamento das ações por períodos 

que ultrapassem a gestão de um prefeito. 

A estratégia de capacitação deve ser centrada na introdução de práticas 

de gestão como: elaboração de diagnóstico, planejamento, execução, 

monitoramento e avaliação, considerando o foco a rotina das cidades. A 

concepção do PGIRSU deve servir como elemento principal de ensino-

aprendizagem. Como um dos resultados esperados, deve estar a montagem de 

uma base de dados consistente, diferente do que existe hoje. 

Portanto, a recomendação principal deste trabalho é incorporar, nos 

termos de referência para contratação de planos, a obrigatoriedade da 

participação do corpo técnico dos servidores públicos municipais como forma 

de capacitação profissional. A elaboração dos planos deve ser a ferramenta de 

capacitação da equipe técnica local, através do método “aprender fazendo”. 

O método sugerido neste trabalho pode servir como referência de 

conteúdo no momento da contratação dos Planos de Gestão. 

A definição de responsabilidades entre os 3 níveis de Governo é um dos 

tópicos que deve sofrer ajustes no decorrer da implantação da regulamentação 
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da PNRS, devido ao histórico de envolvimento da União em ações 

operacionais. 

O foco do Governo Federal deve ser a capacitação de equipes estaduais 

que terão a missão de capacitar os núcleos municipais. No conteúdo desta 

capacitação, dever ser inserido a elaboração dos Planos Estaduais para a 

gestão de RSU. Como efeito “cascata”, as equipes estaduais apoiariam os 

municípios que seriam os elaboradores de cada proposta. 

 Outras linhas de ações do Governo Federal devem ser adotadas, no 

sentido da implantação da regulamentação da PNRS e de um pacto federativo, 

que estimule a criação de um parque fabril de reciclagem. Neste sentido, 

conforme visto no capítulo 1, seria oportuna a criação de um “Fundo de 

Reciclagem” a partir da taxação de produtos importados. 

Em relação à interação com a União, uma tendência preocupante é a 

priorização, no momento de repasses dos recursos, aos municípios 

organizados em consórcio. Na amostra realizada, nenhum município mantém 

laços de cooperação com outro. Um agravante é que nenhuma das 

experiências implantadas obtive sucesso (ver Tucurui Breu Branco, Serra do 

Navio, Pedra Branca do Amapari, Benevides, Soure). 

A recomendação é no sentido de priorizar o fortalecimento de cada ente 

municipal para que, com o tempo, os benefícios do consorciamento sejam 

buscados pela conveniência e economia dos entes. 

Devem existir regras específicas para a Amazônia decorrentes de sua 

geografia, que impede, em muitos casos, os consórcios e pelo fato de possuir a 

menor capacidade de processamento industrial instalado para a reciclagem. 

 Caberia aos governos estaduais o papel de articulador de parcerias com 

atores fundamentais como universidade, iniciativa privada, fundações nacionais 

e internacionais com núcleos de responsabilidade ambiental, para 

operacionalizar uma “estratégia de gestão de recursos” que o “descarte” como 

uma de suas fases. 
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O Núcleo Técnico Estadual de Resíduos Sólidos também seria 

responsável pela criação e manutenção de um banco de dados, que serviria 

para direcionar investimentos, inclusive uma linha estadual, nos moldes do que 

acontece no Estado de São Paulo, com o inventário estadual de resíduos 

sólidos domiciliares da CETESB. 

É necessário alterar a forma de repasse entre os entes federativos, 

inclusive extinguindo as “emendas parlamentares”, justificadas pelo fato de não 

ser atribuição do legislativo esta prática. Outra ação interessante seria 

concentrar o repasse de verba da União, na área de GRSU, para uma pasta 

específica, preferencialmente, a do Ministério das Cidades ou do Meio 

Ambiente.  

No plano municipal, a desarticulação interna das prefeituras aliada a 

uma excessiva setorização também devem diminuir com a melhoria das 

práticas de gestão a partir de um núcleo municipal capacitado. (Ver Porto 

Nacional, Laranjal do Jari, Oiapoque, onde os gestores de Resíduos sólidos 

não souberam responder acerca das linhas de financiamento/cooperação com 

outros níveis de governo). 

Em relação a questão dos catadores, é necessária a aproximação por 

parte das prefeituras e a estratégia deve ser centrada na integração deles na 

operação do sistema. Com o levantamento do mercado local de recicláveis e a 

introdução da coleta seletiva poderia haver uma noção mais precisa da 

viabilidade da atividade em nível regional e local.  

Todos os municípios devem ser assistidos no sentido de garantir o 

acesso aos programas assistenciais aos catadores. Os cursos de capacitação 

da equipe técnica local deve também visar à busca de alternativas de 

incremento de renda, geralmente associados às secretarias de produção. 

Um fator que pode servir de elemento centralizador de ações é o 

objetivo da erradicação do trabalho infantil e da catação informal de resíduos 

nas cidades. 
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Uma medida urgente é a ampliação na produção de composto orgânico 

a partir da matéria orgânica dos resíduos, o que diminuiria o potencial poluidor 

dos lixões, além de aumentar sua vida útil e incentivar a agropecuária local (ver 

Caracarai, Soure). 

Devem ser priorizadas as conexões com agentes locais como 

empresários, bancos e associações comercias que poderiam servir para 

ampliar os investimentos no setor, como os projetos “adote uma praça” ou na 

ampliação da rede social de ajuda aos catadores, realizando campanhas de 

coleta seletiva, elaboração de matéria promocional, adesão a campanhas de 

coleta seletiva, entre outros. 

 É condição primeira, o exemplo vir da prefeitura e dos órgãos estaduais 

e federais instalados nos municípios. Para isso, portanto todos os locais de 

serviços públicos devem ser dotados de estrutura para segregação de resíduos 

a coleta seletiva, que interaja diretamente com os catadores. 

Por fim, é importante destacar as diferentes funções entre os PGIRSUs 

e as estratégias de implantação e apoio popular, esclarecido o papel de 

elemento de capacitação dos planos.  

O ambiente cultural brasileiro é diferente de outras nações 

desenvolvidas, onde o plano serve como elemento de participação e 

envolvimento dos munícipes. É necessário diminuir o espaço entre 

desvantagens e privilégios que criam distâncias abissais entre ricos e pobres 

no Brasil, e garantir direitos básicos como educação, saúde e segurança para a 

maioria. Sem isso, não existe a possibilidade do uso dos planos para garantir 

adesão e apoio da população. 

Diante disto, caberia à equipe técnica municipal desencadear uma 

estratégia de sensibilização da população local, por meio de “bandeiras” que 

seriam a criança no lixo, o catador de lixo e o meio ambiente-conservação da 

Amazônia - como forma de atrair a participação e o apoio dos munícipes. 
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O caráter dinâmico e mutante da realidade exige uma equipe municipal 

capacitada e motivada para definir rumos e decidir por ajustes que garantirão a 

consecução dos objetivos, sendo um deles a eliminação do estigma associado 

ao lixo. 


