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Resumo 
 

Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, - instrumento da lei brasileira de 
Política Nacional de Resíduos Sólidos aprovada em agosto de 2010- surgem como uma solução 
para o planejamento de políticas públicas para o setor. O presente trabalho visa analisar dita 
Política, uma vez que esta estabeleceu prazos para o cumprimento de várias etapas de 
planejamento e execução de ações voltadas para a área de resíduos sólidos, uma delas foi a 
elaboração dos planos municipais de resíduos sólidos, ação esta que teve seu prazo encerrado 
em 2 de agosto de 2012, tendo aqueles municípios descumpridores do prazo a principal 
consequência de estar impedidos de receber repasses de recursos estaduais e federal para o 
setor de resíduos sólidos. O procedimento metodológico utilizado como base neste trabalho 
consistiu na utilização de pesquisa bibliográfica e aplicação do método qualitativo, através da 
coleta de informações e entrevistas efetuadas a gestores municipais (prefeitos, secretários e 
coordenadores de meio ambiente) do estado do Ceará. Os resultados apontam que a maior 
parte dos gestores municipais alega não possuir recursos financeiros para o financiamento da 
elaboração desses planos, não dispondo de equipes capacitadas para a realização de tais, 
outros afirmam já possuírem planos elaborados, mas mencionam enfrentar limitações técnicas 
para a implementação dos mesmos. Conclui-se, então, que a elaboração dos planos municipais 
de resíduos sólidos é um desafio aos gestores municipais, uma vez que demandam 
conhecimento técnico para elaboração, implantação e implementação, além disso, essa ação 
esta intimamente ligada ao “querer” de cada gestor municipal, sendo considerado o setor de 
resíduos sólidos uma prioridade por uma pequena minoria e um grande problema por maior 
parte dos gestores. 
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1. Introdução 

 

Não muito diferente de outros países da América Latina e do Caribe, o Brasil enfrenta 

desafios considerados, por muitos, como quase inalcançáveis com relação à gestão de seus 

resíduos sólidos urbanos, uma vez que esse é um problema recorrente e particularmente mais 

grave em países com maiores demandas de serviços de limpeza pública (ACURIO et al., 1997). 

Dadas as suas dimensões continentais, observa-se, em função disto, diferenças consideráveis 

em termos socioeconômicas, culturais e tecnológicas, que resultam em maneiras muito 

diferentes de encarar a problemática ambiental, de região para região, inclusive, entre os 
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municípios e até diferenças intra-urbanas. Algumas unidades administrativas mostram 

capacidade de encaminhamento e resolução das questões relativas aos problemas ambientais 

de forma absolutamente satisfatória, enquanto outras vivem em uma quase “pré-história 

tecnológica”, onde há tudo por fazer, sobre tudo, no que diz respeito à gestão de seus resíduos 

sólidos. Essas diversidades regionais e intrarregionais deverão ser consideradas ao aplicar-se a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010). 

Nas grandes cidades do Brasil a situação da gestão dos resíduos sólidos é caótica, e as 

áreas de destinação final estão cada vez mais escassas. A clandestinidade de disposição de lixo 

se acentua a cada dia, com sérios prejuízos ambientais, econômicas, sociais e saúde pública. 

Na visão de Lima (2000), esta situação dramática, no que diz respeito aos resíduos sólidos no 

Brasil, se origina devido à “ausência de uma política efetiva para o setor”, e complementa que 

“os sucessivos governos têm protelado perigosamente o enfrentamento da questão, e os poucos 

planos e estudos já realizados perderam-se na rotatividade das administrações públicas”.  

 

2. Problemática dos resíduos sólidos no Brasil 

O Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos de 2010, apresentado pelo 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades, apontou 

que os municípios brasileiros, de forma geral, apresentaram uma elevada cobertura do serviço 

regular de coleta domiciliar, igual a 98,5% da população urbana, sendo coletados mais de 35,4 

milhões de toneladas de resíduos durante o ano de 2010 nos municípios participantes da 

pesquisa, sendo que a quantidade produzida per capita variou entre 0,79 kg/hab./dia e 1,40, nas 

regiões Sul e Centro-Oeste, respectivamente, enquanto a média nacional foi de 0,93 kg/hab./dia. 

As informações constantes no diagnóstico permitem estimar que sejam coletados cerca de 53 

milhões de toneladas de resíduos no ano (BRASIL, 2012a).  

É importante considerar que não basta ser realizada a coleta de 100% dos resíduos 

sólidos para que o problema esteja totalmente resolvido, pois de nada adianta ser feita a coleta 

por completo se a destinação do RSU for efetuada de forma inadequada. Nesse sentido a 

ABRELPE (2012) apontou que, considerando-se os percentuais dos últimos dois anos (2010 e 

2011) ocorreu uma pequena evolução na destinação final ambientalmente adequada de RSU, 

quando comparou-se aos resultados do ano de 2010. Como podemos ver na Figura 1. Mas, de 

forma negativa, percebeu-se que em termos quantitativos, a utilização de modalidades 



inadequadas de destinação aumentou em 1,4%, sendo um volume de 23,3 milhões de toneladas 

de RSU que estão sendo destinadas para lixões e/ou aterros controlados. 

 

Figura 1. Formas de destinação final dos RSU no Brasil  

 

 Outro ponto preocupante que destacamos é a quantidade de materiais que têm como 

destinação final os aterros sanitários e lixões, quando maior parte desses poderiam ser 

reintroduzidos no mercado através da reciclagem, para isso torna-se necessário o apoio às 

iniciativas relacionadas à coleta seletiva. 

Em pesquisas realizadas pela ABRELPE (2012) observou-se que 2.535 municípios 

informaram contar com algum tipo de coleta seletiva em 2011, muito embora, boa parte desses 

ainda tenham iniciativa um tanto incipientes. A Figura 2 apresenta o percentual de municípios 

que contêm iniciativas de coleta seletiva por quantidade de população urbana, sendo que pode 

ser observado que os municípios com população urbana menor que 50.000 habitantes são os 

que aparecem com menor percentual de iniciativas nesse sentido, com apenas 42%, enquanto 

os municípios com população urbana superior a 500.000 habitantes esse percentual passa para 

93% com relação a esse tipo de coleta. 

 

Figura 2. Percentual de municípios com iniciativas de coleta seletiva, por faixa de população urbana. 

 
 

 



É importante salientar que não se tem informações precisas de como esta ocorrendo a 

abrangência da coleta seletiva nos municípios apresentados no estudo da ABRELPE, uma vez 

que pode ocorrer essa coleta em pequenas partes de um município, enquanto em outros ocorre 

de forma integral. Ainda neste sentido é notória a diferença entre as regiões brasileiras no 

tocante à presença de coleta seletiva nos municípios, sendo muito marcante a presença destes 

serviços nas regiões Sul e Sudeste, que aparecem com coleta seletiva em mais de 50% de seus 

municípios, enquanto nas demais regiões esses percentuais não ultrapassam os 20% (BRASIL, 

2012a). 

Assim como ocasionam inúmeros problemas socioeconômicos e ambientais, os resíduos 

sólidos e sua gestão geram, ao mesmo tempo, uma quantidade expressiva de empregos, 

estimando-se, conforme dados de Brasil (2012a), que hajam cerca de 342 mil empregos 

gerados, sendo superior a 50% o percentual de empregados alocados em municípios com 

população inferior a 100 mil habitantes, dessa forma, pode-se afirmar que o setor de resíduos 

sólidos emprega mais de 171 mil trabalhadores nos municípios com população anteriormente 

citada. Os dados acima são complementados pelo documento Cenário de Impacto Ambiental na 

Indústria Financeira 2013-2022, realizado pelo Banco do Brasil, que apontou que as maiores 

oportunidades de investimentos visando ao desenvolvimento nacional, estão concentradas na 

melhoria da infraestrutura, da qualidade de vida nas cidades, da gestão de resíduos sólidos e 

recursos hídricos, da redução das emissões de gases de efeito estufa e da saúde e educação 

(MACEDO; SMANIA, 2012). 

 

3. Os planos de gestão de resíduos sólidos  

 

Ao longo da história, os processos de lutas e reivindicações de diversas esferas da 

sociedade resultaram na criação de novos conceitos de desenvolvimento e da necessidade de 

planejar as cidades e seu crescimento como “forma de garantir o fortalecimento econômico, a 

valorização das potencialidades locais, a cooperação social, a conservação dos recursos 

naturais e a melhoria da qualidade de vida” (SILVA JUNIOR et. al., 2006, p. 7) 

Ainda na visão de Silva Junior et. al. (2006, p. 9): 

O planejamento do desenvolvimento das cidades tem como finalidade promover a 
justa distribuição espacial da população e das atividades econômicas, não somente 



do território do município, mas também da área sob sua influência, com vistas a 
evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 
meio ambiente. (SILVA JUNIOR et. al. 2006, p. 9). 

Em termos de planejamento de cidades e de sua gestão, é necessário e viável a 

utilização do planejamento ambiental, através da definição de metas e etapas para 

implementação das ações que objetivam colocar em prática instrumentos relacionados à 

políticas públicas de caráter ambiental. As etapas do planejamento ambiental abrangem, em 

geral, diagnósticos e prognósticos sobre as potencialidades, fragilidades e problemas ambientais 

de um determinado território, visando viabilizar o uso e a ocupação do meio ambiente em 

consonância com o princípio do Desenvolvimento Sustentável (VEDOVELLO, 1999). 

Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos ─ instrumento da lei 

brasileira de Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)  aprovada em agosto de 2010 ─ são 

importantes exemplos de políticas de planejamento ambiental, surgindo como uma solução para 

o políticas públicas para o setor.  

Considerando-se que no Brasil observam-se profundas discrepâncias econômicas, 

sociais e ambientais, que resultam em diferentes maneiras de enfrentamento quanto à 

problemática ambiental, de região para região, inclusive, entre os municípios. 

A nova Política de Resíduos Sólidos ─ que relaciona-se com o Estatuto das Cidades 

(Lei nº 10.257/2001), a lei dos Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005), a Lei de Saneamento 

Básico (Lei nº 11.445/2007) e a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.189/2009) 

─ estabeleceu prazos para o cumprimento de várias etapas de planejamento e execução de 

ações voltadas para a área de resíduos sólidos, uma delas foi a elaboração dos planos 

municipais de resíduos sólidos, ação esta que teve seu prazo encerrado em 2 de agosto de 

2012, tendo aqueles municípios descumpridores do prazo a principal consequência de estar 

impedidos de receber incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou de 

fomento para o setor de resíduos sólidos.  

A Lei nº 12.305/2010 define dois prazos para os estados e os municípios: 02/08/2012, 

para elaboração dos planos de resíduos sólidos; e 02/08/2014, para disposição final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos.  

Segundo o Artigo 3º da PNRS disposição final ambientalmente adequada é entendida 

como “distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas 



de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 

ambientais adversos” (BRASIL, 2010). 

Com relação aos planos de gestão de resíduos sólidos, a PNRS classificou-os em: 

I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;  
II - os planos estaduais de resíduos sólidos;  
III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de 
regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas;  
IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos;  
V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;  
VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

 

Os planos municipais, objeto deste estudo, devem contemplar etapas de planejamento, 

projeto, implantação, operação e avaliação, além de considerar os aspectos técnicos, 

institucionais, administrativos, legais, sociais, educacionais e econômicos do sistema de limpeza 

pública, como também informações gerais sobre o município.  

O conteúdo mínimo do plano municipal é determinado pela Lei Federal nº 12.305/2010 

que, por sua vez, foi simplificado em 19 itens, a serem adotados nos planos municipais, 

especificamente aqueles municípios com população até 20 mil habitantes.  

Para os municípios com população superior esse quantitativo, o Plano de Municipal de 

Resíduos Sólidos pode estar inserido no Plano de Saneamento Básico integrando-se com os 

planos de água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos, respeitado o conteúdo mínimo 

definido nas Políticas Nacionais de Resíduos Sólidos e de Saneamento Básico. A legislação 

deixa a possibilidade de municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para 

a gestão dos resíduos sólidos serem dispensados da elaboração do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, desde que o plano intermunicipal atenda ao especificado pela na 

legislação para a realidade de cada município que participa da consorciação.  

 No intuito de orientar os municípios na elaboração de seus planos municipais o 

Ministério do Meio Ambiente em parceria com a organização não governamental Governos 

Locais pela Sustentabilidade (ICLEI) e com apoio da Embaixada Britânica, o Informativo Planos 

de Gestão de Resíduos Sólidos: Manuela de Orientação, montou um curso de ensino a distancia 

que capacitou 3 mil pessoas em 2012 e está se programando para montar mais módulos de 

capacitação para 2013 (BRASIL, 2013). 



Outra ação do Governo Brasileiro em apoio aos municípios e estados foi a criação do 

Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos (SINIR) ─ um dos 18 

instrumentos criados com o objetivo de apoiar o cumprimento da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos ─ e a disponibilização de suas informações que possibilitará o acompanhamento da 

gestão de resíduos sólidos em todos os municípios, não só os resíduos sólidos urbanos, mas 

todos os resíduos abrangidos pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ajudando também na 

implantação dos novos princípios da PNRS, que estabelece a gestão compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos (BRASIL, 2013). 

Com base no conteúdo mínimo exigido pela PNRS, os planos municipais deverão 

apresentar um diagnóstico sobre a situação dos resíduos sólidos, informando sua origem, sua 

caracterização, o volume gerado, coletado, transportado e suas formas de destinação e 

disposição final adotadas, com o auxilio da Instrução Normativa nº 13 do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) que apresenta a Lista Brasileira de 

Resíduos Sólidos.  

Outro aspecto abordado pela PNRS é a obrigatoriedade da identificação de áreas que 

sejam favoráveis para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, respeitando-se 

o que estabelece o plano diretor e o zoneamento ambiental dos municípios, se esses já existirem 

nos referidos municípios, devendo ser identificados os passivos ambientais relacionados aos 

resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras, assinalando 

quais serão as ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de 

monitoramento (BRASIL, 2010). 

Segundo Brasil (2012), a PNRS busca estabelecer instrumentos para incentivar e 

viabilizar a formação de associações entre municípios, de forma a possibilitar a gestão 

consorciada ou compartilhada de funções como as de planejamento, regulação, fiscalização e 

prestação de serviços relacionados aos resíduos sólidos que sejam adequados à realidade de 

cada região, considerando, como critérios de economia de escala, a proximidade dos locais 

estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais (BRASIL, 2012b). 

 Do ponto de vista de organização da gestão dos resíduos, os planos deverão identificar 

as possibilidades de implantação de soluções consorciadas (através de consórcios públicos) ou 

compartilhadas com outros municípios, devendo ser observados os critérios de economia de 

escala (de recursos financeiros e humanos), proximidade dos locais estabelecidos e quais serão 



as formas de prevenção dos futuros riscos ambientais que a atividade possa ocasionar (BRASIL, 

2010).  

Ainda com relação aos planos, deverão ser especificados os procedimentos 

operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos, além de submetê-los à aferição através de indicadores 

de desempenho operacional e ambiental. 

Outro desafio aos municípios será a identificação, em seus planos, dos resíduos sólidos 

e dos seus geradores que estarão sujeitos à exigência de plano de gerenciamento especifico ou 

a aplicação de sistemas de logística reversa, uma vez que mesmo estes não sendo de 

responsabilidade dos municípios o seu tratamento e disposição final, mas influenciam 

diretamente na gestão municipal dos mesmos (BRASIL, 2010).  

Do ponto de vista econômico, os planos deverão indicar mecanismos para a criação de 

fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos, além de criar 

um sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos, além da forma de cobrança desses serviços (BRASIL, 2010). 

Sobre esse aspecto, várias são as criticas e, é preocupante o problema relacionado à 

gestão pública dos resíduos sólidos no que diz respeito à cobrança ou não pelos serviços de 

coleta, gestão e tratamento destes, pois muitas vezes o pagamento é tido como um “pecado” do 

administrador, dificultando a implantação desta nova taxa. Ainda nesse sentido, é importante 

considerar que grande parte dos municípios brasileiros não cobra por esse tipo de serviço, 

gerando sérios problemas de desinformação administrativa e econômica, pois as pessoas não 

sabem o quanto produzem e nem tampouco o quanto é gasto para dispor os resíduos que 

geram, não havendo, desta forma, um incentivo aos agentes produtores de resíduos para que 

mudem de comportamento, – como seria a redução da produção na fonte-. Preocupante, ainda, 

é o fato de como não existe um item de recurso financeiro especifico para essa gestão, 

orçamento que acabará saindo de outros itens do orçamento municipal, como educação e 

saúde, fato que prejudica administrativamente estas áreas, pois, em muitos casos, já se possui 

déficit de recursos para elas. (BRASIL, 2007a).  

Os planos, no tocante ao disciplinamento, terão que apresentar regras para o transporte 

e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos que estão sujeitos a planos de 

gerenciamento, definindo as responsabilidades quanto à sua implementação e 



operacionalização, incluídas as etapas do mesmo, conforme a PNRS, observadas as normas 

estabelecidas pelos órgãos relacionados ao tema.  

A presença de programas e ações são também exigências do conteúdo mínimo que os 

planos municipais deverão conter, sendo eles:  

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e 
operacionalização; 
X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;  
XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial 
das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se 
houver; (BRASIL, 2010). 

 Os municípios deverão apresentar em seus planos as metas para a redução, 

reutilização, coleta seletiva e reciclagem, buscando assim a redução das quantidades de rejeitos 

que serão encaminhados para os locais de disposição final que, conforme a PNRS, deverão ser 

ambientalmente adequados. Deverão ser definidas, também, as forma de participação dos 

municípios na coleta seletiva e na logística reversa e suas ações relativas à responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 2010). 

Atendidas todas as exigências estabelecidas pela PNRS para a elaboração dos planos 

municipais de resíduos sólidos, os municípios deverão assegurar a ampla publicidade do 

conteúdo dos planos, além de possibilitar o controle social em sua formulação, implementação e 

operacionalização, atentando para o disposto na Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003 que 

Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades 

integrantes do Sisnama, e no art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007, que trata da participação de 

órgãos colegiados no controle social.  

Uma das vantagens para os pequenos municípios é que aqueles “com menos de 20.000 

(vinte mil) habitantes, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos terá conteúdo 

simplificado, na forma do regulamento”, desde que estes não sejam integrantes de áreas de 

especial interesse turístico; não estejam inseridos na área de influência de empreendimentos ou 

atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional e; cujo território 

não abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação (BRASIL, 2010). 

4. Resultados e considerações finais 



Os resultados apontam que a maior parte dos gestores municipais alega não possuir 

recursos financeiros para o financiamento da elaboração dos planos municipais de gestão de 

resíduos sólidos e em contrapartida não dispõem de equipes capacitadas para atender a todas 

as exigências do conteúdo mínimo dos planos. 

Alguns municípios já possuíam planos elaborados anteriormente à aprovação da PNRS, 

estes terão a obrigatoriedade de elaborar novos planos ou atualizar os seus antigos agregando 

as exigências constantes da nova legislação sobre resíduos sólidos. Foram contatados casos em 

que existem planos elaborados e atualizados, no entanto nunca foram implantados, em alguns 

casos por limitações técnicas, em outros por falta de vontade política de seus gestores.  

Uma discussão proposta para os próximos meses e que terá impacto significativo nos 

planos municipais e estaduais de resíduos sólidos é relacionado às soluções para evitar o 

desperdício, reduzir a produção de lixo para tornar as cidades mais limpas e agradáveis que será 

o foco da 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente (CNMA), que acontecerá entre no período 

de 24 a 27 de outubro, antes da etapa nacional ocorrerão etapas municipais, regionais e 

estaduais. A conferência vai discutir e colocar em pratica a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), com destaque para os temas de produção e consumo sustentáveis, redução 

dos impactos ambientais e geração de emprego e renda. A proposta é que os municípios e 

estados tratem das soluções que deverão adotar quanto a temática dos resíduos sólidos. 

(BRASIL, 2013).  

Avanços relacionados ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos ─ que prevê a criação dos 

acordos setoriais para Logística Reversa para lâmpadas, eletroeletrônicos, medicamentos, 

embalagens em geral e embalagens plásticas de óleos lubrificantes ─ já podem ser observado e 

seguidos como exemplos para os municípios, um deles foi a assinatura do primeiro acordo com 

o segmento das embalagens de óleos lubrificantes em dezembro de 2012 e a avaliação dos 

acordos para os setores de lâmpadas fluorescentes e de embalagens em geral que devem ser 

assinados ainda no primeiro semestre de 2013. Ainda nesse sentido é recomendável os gestores 

municipais que estejam atentos à evolução dos sistemas de logística reversa uma vez que esses 

sistemas influenciarão diretamente na gestão local dos resíduos sólidos (BRASIL, 2013). 

Conclui-se, então, que a elaboração e implementação dos planos municipais de resíduos 

sólidos é um desafio aos gestores municipais, uma vez que demandam conhecimento técnico 

para elaboração, implantação e implementação, além disso, essa ação esta intimamente ligada 



ao “querer” de cada gestor municipal, sendo considerado o setor de resíduos sólidos uma 

prioridade por uma pequena minoria e um grande problema por maior parte dos gestores. 
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